
R E K L A M A

Blisko 6,9 mln z∏otych ma
otrzymaç Cz´stochowa na
przygotowanie terenów inwe-
stycyjnych w tzw. strefie Skor-
ki. Pieniàdze pochodzà ze
Êrodków unijnych. Samorzàd
stara si´ o w∏àczenie tego te-
renu do filii Katowickiej Spe-
cjalnej Strefy Ekonomicznej. 

— Cz´stochowski projekt jest
na dobrej drodze do pozyskania
Êrodków z Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa
Âlàskiego na lata 2007-2013. Koszt
ca∏kowity projektu to blisko 8 mln
81 tys. z∏, z czego prawie 6 mln
869 tys. z∏ (czyli 85% wartoÊci pro-
jektu) stanowiç b´dà Êrodki z Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego — informuje biuro
prasowe magistratu. Tereny inwe-
stycyjne w tzw. strefie „Skorki”,
przy ul. LeÊnej w pobli˝u po∏u-
dniowo-zachodniej granicy mia-
sta, o powierzchni blisko 25 ha
majà zostaç kompleksowo uzbro-
jone i zagospodarowane. Dzi´ki
temu inwestorzy b´dà mogli na
nich rozpoczàç dzia∏alnoÊç go-
spodarczà. 

Dzia∏ki, które znajdujà si´
w strefie Skorki, samorzàd chce
w∏àczyç w granice specjalnej stre-
fy ekonomicznej. — Po próbie
uzyskania zgody na stworzenie na

rozszerzenie cz´stochowskiej filii
KSSE). Rada Miasta Cz´stochowy
podj´∏a w tej sprawie intencyjnà
uchwa∏´ w koƒcu listopada 2012
r. (zosta∏y w niej wskazane tak˝e
dzia∏ki w okolicach ul. Kusi´ckiej,
stanowiàce jednak w∏asnoÊç
Skarbu Paƒstwa) — wyjaÊnia
W∏odzimierz Tutaj, rzecznik UM.
Rozpocz´cie projektu zwiàzanego
z zagospodarowaniem terenu
przy ul. LeÊnej ma sprzyjaç tym
zamierzeniom i zwi´kszyç jego
atrakcyjnoÊç dla potencjalnych
inwestorów. — Dzi´kuj´ Panu
Marsza∏kowi oraz Zarzàdowi Wo-
jewództwa za uwzgl´dnienie na-
szego projektu w podziale Êrod-
ków. Zale˝y nam na jak najlep-
szym przygotowaniu naszych te-
renów inwestycyjnych. Wierz´, ˝e
to prze∏o˝y si´ na nowe miejsca
pracy — mówi∏ Krzysztof Maty-
jaszczyk, w czasie briefingu pra-
sowego w Urz´dzie Miasta.

Projekt „Przygotowanie tere-
nów inwestycyjnych w Cz´stocho-
wie – strefa Skorki” zak∏ada, m.in.:
budow´ cz´Êci drogowej wraz
z oÊwietleniem (m.in. wykonanie
jezdni o d∏ugoÊci 812,5 m i w∏àcze-
nie jej w ul. LeÊnà poprzez skrzy-
˝owanie, postawienie 26 s∏upów
oÊwietleniowych, odtworzenie na-
wierzchni w ul. LeÊnej, wykonanie
chodnika o d∏ugoÊci 826,2 m, pla-
cu manewrowego, zjazdów, zie-
leƒców, itd), budow´ sieci wodo-
ciàgowej wraz z przy∏àczami (m.in
830,5 m wodociàgu), budow´ sieci
kanalizacji sanitarnej i deszczowej
wraz z przy∏àczami (o ∏àcznej d∏u-
goÊci 1494 m), przebudow´ sieci
energetycznych (o d∏ugoÊci 164
m) oraz budow´ przepompowni
Êcieków.

Przedsi´wzi´cie ma rozpoczàç
si´ w tym roku. Zakoƒczenie prze-
widziano na rok 2014. 
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Pieniàdze na tereny inwestycyjne

W∏amywacz
zatrzymany
Policjanci zatrzymali 25-letniego

z∏odzieja, który w∏ama∏ si´ do skle-
pu sportowego w Cz´stochowie.
M´˝czyzna us∏ysza∏ zarzut kradzie-
˝y z w∏amaniem, zosta∏ obj´ty do-
zorem policyjnym.

11 stycznia oko∏o godziny 4.00
na ulicy Targowej nieznany spraw-
ca wy∏ama∏ krat´ oraz wybi∏ szyb´
w sklepie sportowym. Po wejÊciu
do Êrodka skrad∏ artyku∏y sporto-
we i odzie˝owe ∏àcznej wartoÊci
oko∏o tysiàca z∏otych. Policjanci
pracujàcy nad tà sprawà ustalili, i˝
sprawcà jest znany im z podobnych
czynów 25-letni Kamil W. M´˝czy-
zna zosta∏ zatrzymany zaledwie kil-
ka godzin po dokonanym w∏ama-
niu. Us∏ysza∏ zarzut kradzie˝y
z w∏amaniem za co grozi mu do 10
lat pozbawienia wolnoÊci.

mag

Handel pod Urz´dem Pracy
Nielegalny handel na szcz´-

Êcie szybko zosta∏ zauwa˝ony.
Dzi´ki wspó∏pracy stra˝y miej-
skiej z dyrekcjà Powiatowego
Urz´du Pracy uda∏o si´ go zmini-
malizowaç. 

— Osoby trudniàce si´ tym
procederem, rezerwujà sobie nu-
merkiem kolejk´, a póêniej niele-
galnie odsprzedajà miejsce w ko-
lejce innym osobom — informu-
je Artur Kucharski, rzecznik pra-
sowy stra˝y miejskiej. — Niejed-
nokrotnie przez takie dzia∏ania
brakuje miejsca w kolejce dla

osób, które potrzebujà za∏atwiç
urz´dowà spraw´ w PUP-ie —
dodaje Kucharski. 

Jak na razie uda∏o si´ ukaraç
cztery osoby, które zajmowa∏y
si´ niechlubnym procederem.
Wszystkie dosta∏y mandaty kar-
ne w wysokoÊci 300 z∏. — Stra˝
miejska b´dzie stale przyglàdaç
si´, czy proceder si´ nie powta-
rza. Ewentualni sprawcy muszà
si´ liczyç z wysokimi mandatami
— ostrzega Artur Kucharski.
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KONSULTACJE „˚YCIA”

Zadzwoƒ do specjalisty!
16 stycznia od godz. 10 do 12 

w naszej redakcji dy˝urowaç b´dzie

Piotr Krawczyk,,  

z-ca dyrektora Powiatowego

Urz´du Pracy w Cz´stochowie 

Mo˝na dzwoniç i zadawaç pytania 

pod numerem tel. 533 333 049

W kolejnym numerze ˚ycia zamieÊcimy

wszystkie pytania i odpowiedzi. 

Zapraszamy do konsultacji!

R E K L A M A

Lawinowo roÊnie liczba bezro-
botnych. Do poÊredniaka co-
dziennie nap∏ywa fala osób, chcà-
cych si´ zarejestrowaç. 

Mimo ˝e automat wydajàcy
kolejkowe numerki czynny jest

od godziny 7, oczeku-
jàcy zbierajà si´ ju˝
kilka godzin wcze-
Êniej. Niektórzy w tej
sytuacji upatrzyli nie-
z∏y biznes i zacz´li
sprzedaç upragnione
Êwistki. Koszt? 10 z∏
od sztuki. 

tym terenie filii Wa∏brzyskiej Spe-
cjalnej Strefy Ekonomicznej,
obecnie bardziej mo˝liwe jest
w∏àczenie go do Katowickiej Spe-
cjalnej Strefy Ekonomicznej (jako

Minister 
w Cz´stochowie

W Cz´stochowie goÊci∏a w ponie-
dzia∏ek Minister Edukacji Narodo-
wej Krystyna Szumilas.

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym
nr 1 przy al. Jana Paw∏a II minister
spotka∏a si´ z dyrektorami przedszko-
li, szkó∏ podstawowych oraz przed-
stawicielami poradni psychologiczno-
pedagogicznych, z którymi rozmawia-
∏a o systemie edukacji w Polsce.
W spotkaniu uczestniczyli równie˝
przedstawiciele parlamentu i w∏adz
miasta. – SzeÊcioletnie dziecko zarów-
no w przedszkolu, jak i w szkole b´-
dzie tym samym dzieckiem, ale
w szkole ma szans´ pójÊç o krok dalej
– mówi∏a Krystyna Szumilas.

Minister spotka∏a si´ równie˝ z ro-
dzicami cz´stochowskich przedszko-
laków, których zach´ca∏a do posy∏a-
nia szeÊciolatków do pierwszych klas
szkó∏ podstawowych. Potem w M∏o-
dzie˝owym Domu Kultury uczestni-
czy∏a w podsumowaniu konkursu
„Gdybym by∏ ministrem oÊwiaty... co
bym zmieni∏, aby szko∏a by∏a miej-
scem dla ucznia?” organizowanego
przez Regionalnà Sekcj´ OÊwiaty i Wy-
chowania NSZZ „SolidarnoÊç” w Cz´-
stochowie. mag

Tereny inwestycyjne majà zostaç kompleksowo uzbrojone i zagospodarowane Zdj.  UM Cz-wa

Prezydent wierzy, ˝e dzi´ki terenom inwestycyjnym wzroÊnie liczba miejsc pracy Zdj.  UM Cz-wa
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iimmmmoobbiilliisseerr,,  EESSPP,,  eell..  sszzyybbyy,,  eell..  lluusstteerrkkaa,,
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ww  AASSOO,,  bbeezzwwyyppaaddkkoowwyy,,  ggaarraa˝̋oowwaannyy

32.900 z∏

RReennaauulltt  GGrraanndd
SScceenniicc 11..66--1166VV--
IIDDEEAA¸̧  ZZ  NNIIEEMMIIEECC,,

22000055,,  ggrraaffiittoowwyy,,  9977  000000  kkmm,,  111122  KKMM
bbeennzzyynnaa,,  aalluuffeellggii,,  sszzyybbeerrddaacchh,,
pprrzzyycciieemmnniiaannee  sszzyybbyy,,  AABBSS,,  AASSRR,,
aauuttooaallaarrmm,,  ppoodduusszzkkii  ppoowwiieettrrzznnee,,
iimmmmoobbiilliisseerr,,  EESSPP,,  eell..  sszzyybbyy,,  
eell..  lluusstteerrkkaa,,  kklliimmaattyyzzaaccjjaa,,  ttaappiicceerrkkaa  sskkóórrzzaannaa,,  cceennttrraallnnyy  zzaammeekk,,
rraaddiioo,,  wwssppoommaaggaanniiee  kkiieerroowwnniiccyy,,  kkoommppuutteerr,,  cczzuujjnniikk  ddeesszzcczzuu,,
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aauuttooaallaarrmm,,  ppoodduusszzkkii  ppoowwiieettrrzznnee,,
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aaiirrbbaaggii,,  iimmmmoobbiilliisseerr,,  EESSPP,,  eell..  sszzyybbyy,,  eell..
lluusstteerrkkaa,,  kklliimmaattyyzzaaccjjaa,,  cceennttrraallnnyy
zzaammeekk,,  rraaddiioo,,  wwssppoomm..  kkiieerroowwnniiccyy,,
kkoommppuutteerr,,  ppooddggrrzzeewwaannee  ffootteellee,,
kkiieerroowwnniiccaa  wwiieellooffuunnkkccyyjjnnaa,,  ppiieerrwwsszzyy
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mmeettaalllliicc,,  22//33  ddrrzzwwii..  AAlluuffeellggii,,  AABBSS,,  AASSRR,,
aallaarrmm,,  ppoodduusszzkkii  ppooww..,,  iimmmmoobbiilliisseerr,,  EESSPP,,  eell..
sszzyybbyy,,  eell..  lluusstteerrkkaa,,  kklliimmaattyyzzaaccjjaa,,  cceennttrr..
zzaammeekk,,  rraaddiioo,,  wwssppoomm..  kkiieerroowwnniiccyy,,
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ppaarrkkoowwaanniiaa,,  II  ww∏∏aaÊÊcc..,,  sseerrwwiissooww..,,  bbeezzwwyyppaaddkkoowwyy,,  ggaarraa˝̋oowwaannyy

25.800 z∏

TTooyyoottaa  CCoorroollllaa
SSooll  --  22000033  rr..,,  11..44
VVVVTTii  --  bbeennzzyynnaa,,  ,,

9977  KKMM,,  115588  ttyyss..  kkmm..  II ww∏∏aaÊÊcciicciieell,,
bbeezzwwyyppaaddkkoowwyy..  WWyyppoossaa˝̋eenniiee::
wwssppoommaaggaanniiee  kkiieerroowwnniiccyy,,  kklliimmaattyyzzaaccjjaa
aauuttoommaatt..,,  AABBSS//AASSRR,,  44  xx aaiirrbbaagg,,
cceennttrraallnnyy  zzaammeekk,,  iimmmmoobbiilliizzeerr,,  aallaarrmm,,  eelleekkttrr..  sszzyybbyy,,  eelleekkttrr..  ppooddggrrzz..
lluusstteerrkkaa,,  kkoommppuutteerr  ppookk∏∏aaddoowwyy,,  hhaallooggeennyy,,  wweelluurroowwaa  ttaappiicceerrkkaa,,
aalluuffeellggii,,  rraaddiioo  CCDD,,  nnaawwiiggaaccjjaa  GGPPSS..
SSaammoocchhóódd  oopp∏∏aaccoonnyy,,  ggoottoowwyy  ddoo  rreejjeessttrraaccjjii..

17.800 z∏

FFoorrdd  CC--MMAAXX
11..66--1166VV,,  zz  NNiieemmiieecc,,
22000044,,  112299  000000  kkmm,,  

110000  KKMM  bbeennzzyynnaa,,  sszzaarryy--mmeettaalllliicc,,
pprrzzyycciieemmnniiaannee  sszzyybbyy,,  AABBSS,,  AASSRR,,
aauuttooaallaarrmm,,  ppoodduusszzkkii  ppooww..,,  iimmmmoobbiilliisseerr,,
EESSPP,,  eell..  sszzyybbyy,,  eell..  lluusstteerrkkaa,,  kklliimmaattyyzzaaccjjaa,,
cceennttrraallnnyy  zzaammeekk,,  rraaddiioo,,  wwssppoommaaggaanniiee  kkiieerroowwnniiccyy,,  kkoommppuutteerr,,
tteemmppoommaatt,,  cczzuujjnniikk  ddeesszzcczzuu,,  kkiieerroowwnniiccaa  wwiieellooffuunnkkccyyjjnnaa,,  cczzuujjnniikk
ppaarrkkoowwaanniiaa,,  ppooddggrrzzeewwaannaa  pprrzzeeddnniiaa  sszzyybbaa,,  ppiieerrwwsszzyy  ww∏∏aaÊÊcciicciieell,,
sseerrwwiissoowwaannyy  ww  AASSOO,,  bbeezzwwyyppaaddkkoowwyy,,  ggaarraa˝̋oowwaannyy

18.900 z∏ RReennaauulltt  CClliioo
11..55--DDCCII  --  8822  KKMM,,
22000044,,  116611  000000  kkmm,,

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

12.800 z∏  

SSeeaatt  AAlltteeaa 11..99TTDDII  --
IIDDEEAA¸̧  ZZ  NNIIEEMMIIEECC,,
22000077,,  116633  000000  kkmm,,

ddiieesseell,,  ssrreebbrrnnyy--mmeettaalllliicc,,  pprrzzyyggoottoowwaannyy
ddoo  rreejjeessttrraaccjjii  //  oopp∏∏aaccoonnyy,,  AABBSS,,  AASSRR,,
aauuttooaallaarrmm,,  ppoodduusszzkkii  ppoowwiieettrrzznnee,,
iimmmmoobbiilliisseerr,,  EESSPP,,  eell..  sszzyybbyy,,  eell..  lluusstteerrkkaa,,
kklliimmaattyyzzaaccjjaa,,  cceennttrraallnnyy  zzaammeekk,,  rraaddiioo,,
wwssppoommaaggaanniiee  kkiieerroowwnniiccyy,,  kkoommppuutteerr,,  tteemmppoommaatt,,  cczzuujjnniikk  ddeesszzcczzuu,,
kkiieerroowwnniiccaa  wwiieellooffuunnkkccyyjjnnaa..  PPiieerrwwsszzyy  ww∏∏aaÊÊcciicciieell,,  sseerrwwiissoowwaannyy  ww  AASSOO,,
bbeezzwwyyppaaddkkoowwyy,,  ggaarraa˝̋oowwaannyy

28.500 z∏ SSkkooddaa  OOccttaavviiaa
22..00--  TTDDII,,  II  WW¸̧AAÂÂCC..,,
SSTTAANN  PPEERRFFEEKKCCYYJJNNYY,,

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

30.800 z∏

FFoorrdd  FFooccuuss  
11..66--TTDDCC,,  kkoommbbii,,
22000088,,  112200  000000  kkmm,,

9900  KKMM  ddiieesseell,,  ssrreebbrrnnyy--mmeettaalllliicc,,  AABBSS,,
AASSRR,,  aauuttooaallaarrmm,,  iimmmmoobbiilliisseerr,,  EESSPP,,
eell..  sszzyybbyy,,  eell..  lluusstteerrkkaa,,  kklliimmaattyyzzaaccjjaa,,
cceennttrraallnnyy  zzaammeekk,,  rraaddiioo,,
wwssppoommaaggaanniiee  kkiieerroowwnniiccyy,,  kkoommppuutteerr,,
kkiieerroowwnniiccaa  wwiieellooffuunnkkccyyjjnnaa,,  ppiieerrwwsszzyy
ww∏∏aaÊÊcciicciieell,,  sseerrwwiissoowwaannyy  ww  AASSOO,,  bbeezzwwyyppaaddkkoowwyy,,  ggaarraa˝̋oowwaannyy

27.900 z∏

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,,  wwssppoommaaggaanniiee  kkiieerroowwnniiccyy,,  kkoommppuutteerr,,
tteemmppoommaatt,,  kkiieerroowwnniiccaa  wwiieellooffuunnkkccyyjjnnaa..  PPiieerrwwsszzyy  ww∏∏aaÊÊcciicciieell,,
sseerrwwiissoowwaannyy  ww  AASSOO,,  bbeezzwwyyppaaddkkoowwyy,,  ggaarraa˝̋oowwaannyy

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

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

TTooyyoottaa  AAvveennssiiss
22..00--DD44DD  --  OORRYYGGIINNAA¸̧,,

JJEEDDEENN  WW¸̧AAÂÂCCIICCIIEELL,,  22000055,,118844  000000  kkmm,,  
111166  KKMM  ddiieesseell,,  ssrreebbrrnnyy--mmeettaalllliicc,,  AABBSS,,  AASSRR,,
aauuttooaallaarrmm,,  ppoodduusszzkkii  ppoowwiieettrrzznnee,,  iimmmmoobbiilliisseerr,,
EESSPP,,  eell..  sszzyybbyy,,  eell..  lluusstteerrkkaa,,  kklliimmaattyyzzaaccjjaa,,  cceennttrraallnnyy  zzaammeekk,,  rraaddiioo,,
wwssppoommaaggaanniiee  kkiieerroowwnniiccyy,,  kkoommppuutteerr,,  ttaappiicceerrkkaa  wweelluurroowwaa,,  tteemmppoommaatt,,
cczzuujjnniikk  ddeesszzcczzuu,,  kkiieerroowwnniiccaa  wwiieellooffuunnkkccyyjjnnaa,,  
II  ww∏∏aaÊÊcciicciieell,,  sseerrwwiissoowwaannyy  ww  AASSOO,,  bbeezzwwyyppaaddkkoowwyy,,  ggaarraa˝̋oowwaannyy

20.800 z∏

TTooyyoottaa  CCoorroollllaa  VVeerrssoo
11..88--1166VV  VVTTII,,  ÂÂLLIICCZZNNAA  ZZ
NNIIEEMMIIEECC,,    22000033,,  

115500  000000  kkmm,,  113355  KKMM  bbeennzzyynnaa,,  zziieelloonnyy--
mmeettaalllliicc,,  AABBSS,,  AASSRR,,  aauuttooaallaarrmm,,  ppoodduusszzkkii
ppoowwiieettrrzznnee,,  iimmmmoobbiilliisseerr,,  eell..  sszzyybbyy,,  eell..
lluusstteerrkkaa,,  kklliimmaattyyzzaaccjjaa,,  ssyysstteemm  nnaawwiiggaaccjjii,,  cceennttrraallnnyy  zzaammeekk,,  rraaddiioo,,
wwssppoommaaggaanniiee  kkiieerroowwnniiccyy,,  kkoommppuutteerr,,  ttaappiicceerrkkaa  wweelluurroowwaa,,  kkiieerroowwnniiccaa
wwiieellooffuunnkkccyyjjnnaa,,  ppiieerrwwsszzyy  ww∏∏aaÊÊcciicciieell,,  sseerrwwiissoowwaannyy  ww  AASSOO,,
bbeezzwwyyppaaddkkoowwyy,,  ggaarraa˝̋oowwaannyy

19.500 z∏

SSeeaatt  AAllhhaammbbrraa 22..00--TTDDII
JJEEDDEENN  WW¸̧AAÂÂCCIICCIIEELL  
ZZ  NNIIEEMMIIEECC,,  22000077,,  

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

31.800 z∏ 27.900 z∏

OOffeerrttaa  wwyybbrraannaa  zz  ddnniiaa  1100..0011..22001133  rr..

32.800 z∏



nia referendum. Kolejnym krokiem
b´dzie zbieranie podpisów poparcia
dla referendum. Grupa musi ich ze-
braç 10 procent spoÊród wszystkich
mieszkaƒców, uprawnionych do g∏o-
sowania  tj. 1600 podpisów. Inicjato-
rzy referendum majà na to 60 dni.  

Stowarzyszenie Przyjació∏ Kamy-
ka, które zawiàzano m.in. w celu od-
restaurowania zabytkowego dworku
w Kamyku, ju˝ co najmniej od kilku

miesi´cy mówi o utworzeniu nowej
gminy, której siedzibà mia∏by byç
w∏aÊnie wspomniany obiekt. W jej
sk∏ad z kolei mia∏yby wejÊç, oprócz
Kamyka: Bia∏a, Borowianka, Nowa
WieÊ i Kopiec. Mieszkaƒcy mieliby
swój bud˝et i op∏aty ustanawiane
przez swojà rad´. Na terenie Kamyka
dzia∏ajà jedne z najwi´kszych firm
w gminie - Delicpol, czy Consoni. Jest
te˝ kàpielisko „Borówka”. mag  

Nowe prawo jazdy i egzamin

Urodzi∏a do wiadra, dziecko
udusi∏o si´ fekaliami

Spokojny fina∏ WOÂP

Referendum w Kamyku?
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I POWIATU

Tak wyglàda nowe prawo jazdy zdj. arc 

W dworku mieÊci∏aby si´ siedziba urz´du gminy zdj. arc

Na szcz´Êcie policjanci nie musieli interweniowaç zdj. arc

19 stycznia wchodzà w ˝ycie za-
pisy przyj´tej w 2011 roku Ustawy
o kierujàcych pojazdami. B´dà
zmiany dotyczàce egzaminu dla
kandydatów na kierowców i nowe
prawo jazdy. 

Wprowadzenie nowego wzoru
tego dokumentu nie oznacza obo-
wiàzku natychmiastowej jego wy-
miany. Dotychczasowe prawa jaz-
dy, wydane bezterminowo, b´dà
wymieniane w latach 2028-2033.
Blankiety nowego dokumentu za-
prezentowa∏a Polska Wytwórnia
Papierów WartoÊciowych. 

Nowe dokumenty b´dà posiada-
∏y kolorowe zdj´cie posiadacza
i nowoczesne zabezpieczenia,
m.in. naniesiony mikrodruk i holo-

gram. Przepisy dotyczàce prawa
jazdy, które wejdà w ˝ycie od 19
stycznia sprawià, ˝e w ofercie
oÊrodków szkolàcych kierowców
pojawià si´ nowe propozycje. Pra-
wo jazdy kategorii AM uprawniajà-
ce do kierowania skuterami i mi-
krosamochodami b´dzie mo˝na
uzyskaç ju˝ w wieku 14 lat. Pojawi
si´ te˝ kategoria A2 na lekkie moto-
cykle o mocy do 35 kW dost´pna
dla 18-latków. Prawo jazdy b´dzie
wydawane na 15 lat. Nie oznacza to
oczywiÊcie, ˝e po up∏ywie tego
czasu wygasajà uprawnienia do
prowadzenia pojazdów. Wa˝noÊç
straci jedynie dokument, który to
potwierdza. PWPW podpisa∏a
umowy na wdro˝enie systemu tele-

informatycznego wspierajàcego
proces egzaminowania kandyda-
tów na kierowców z 14 spoÊród 49
Wojewódzkich OÊrodków Ruchu
Drogowego - wszystkimi na Ma-
zowszu oraz oÊrodkami w Krako-
wie, Cz´stochowie, Rzeszowie
i Zielonej Górze, Bydgoszczy, W∏o-
c∏awku, Opolu i Legnicy. Podmio-
tem wspó∏pracujàcym z pozosta∏y-
mi WORD-ami jest Instytut Trans-
portu Samochodowego. 

Zmiany w egzaminach na prawo
jazdy dotyczà przede wszystkim
cz´Êci teoretycznej egzaminu. By
uzyskaç prawo jazdy kategorii B,
zamiast 18 pytaƒ wylosowanych
z puli 500 - jak dotàd - egzaminowa-
ny b´dzie odpowiada∏ na 32 pyta-

nia z puli 3 tys. pytaƒ. Przysz∏y kie-
rowca, odpowiadajàc na pierw-
szych dwadzieÊcia pytaƒ, b´dzie

mia∏ 20 sekund na przeczytanie
ka˝dego z nich i 15 sekund na od-
powiedê. oprac. mag

Podejrzana o dzieciobójstwo
noworodka 22-letnia mieszkanka
Rudy Âlàskiej zosta∏a tymczaso-
wo aresztowana na 3 miesiàce.
Do aresztu trafi∏a równie˝ jej 49-
letnia matka oraz 24-letni konku-
bent. 

Rudzcy policjanci zostali poin-
formowani przez pogotowie ra-
tunkowe, ˝e z domu do szpitala
miejskiego karetka pogotowia
przewioz∏a m∏odà kobiet´ wraz
z nie˝ywym noworodkiem p∏ci
m´skiej. 

W nieca∏e dwie doby po zda-
rzeniu kobieta rodzàca, jej mat-
ka i konkubent zostali zatrzyma-
ni. Na podstawie zgromadzone-
go przez Êledczych materia∏u do-
wodowego oraz wyników prze-
prowadzonej sekcji zw∏ok ch∏op-
czyka zatrzymani us∏yszeli pro-
kuratorskie zarzuty. 

Kobieta, która urodzi∏a dziec-
ko podejrzana jest o dzieciobój-
stwo, jej 49-letnia matka i zara-
zem babcia dziecka us∏ysza∏a za-
rzut sprawstwa kierowniczego
przy zabójstwie swojego wnucz-
ka. 

Zarzut pope∏nienia przest´p-
stwa us∏ysza∏ równie˝ 24-letni

konkubent, któremu zarzuca si´
nieumyÊlne spowodowania
Êmierci dziecka. 

22-latka poczu∏a si´ êle i zacz´-
∏a w mieszkaniu rodziç. Podczas
rodzenia usiad∏a na wiadrze, do
którego ca∏a rodzina za∏atwia∏a
potrzeby fizjologiczne i w tym
miejscu urodzi∏a, jak si´ póêniej
okaza∏o ˝ywego i zdrowego
ch∏opczyka. Matka rodzàcej za-
broni∏a jej wstawaç z wiadra.
W tym czasie konkubent kobiety
i ojciec dziecka nie zrobi∏ nicze-
go, aby dziecku pomóc. 

Pogotowie wezwane na miej-
sce zabierajàc matk´ i noworod-
ka powiadomi∏o policj´. Jak si´
póêniej okaza∏o przyczynà zgo-
nu dziecka by∏o uduszenie przez
utoni´cie w wiadrze z nieczysto-
Êciami i p∏ynami ustrojowymi
matki. 

Do pope∏nienia przest´pstwa
przyzna∏a si´ jedynie 22-letnia
kobieta, której grozi nawet 5 wi´-
zienia. Taki sam wymiar kary
grozi równie˝ 24-latkowi, nato-
miast 49-letniej kobiecie grozi
nawet do˝ywotnie wi´zienie.

mag

Stowarzyszenie Przyjació∏ Kamy-
ka wybra∏o grup´ inicjatywnà, która
rozpoczyna starania o referendum
w sprawie utworzenia gminy Kamyk. 

Kamyk znów chce byç gminà, tak
jak w latach 70. Pomys∏ nie jest nowy.
W latach 80. zabrak∏o na utworzenie
gminy zgody dwóch miejscowoÊci -
¸obodna i Bia∏ej, potem chciano
z niego zrobiç gmin´ wiejskà z siedzi-
bà w K∏obucku, jednak wtedy radni
nie wyrazili na to zgody. 

Zwolennikiem pomys∏u jest so∏tys
Kamyka Józef Soboniak oraz kilku
radnych. 

Chcemy, ˝eby przywrócono nam
gmin´, byliÊmy nià do 1975 roku, za-
brano nam jà i trzeba o nià powal-
czyç  - wyjaÊnia∏ so∏tys. - Zrobimy re-
ferendum, niech mieszkaƒcy pozo-
sta∏ych miejscowoÊci opowiedzà si´
czy chcà byç w gminie Kamyk czy te˝
nie. Potem wystàpimy z wnioskiem
do ministerstwa.  Gmina jest tutaj po-
trzebna, mamy na tyle funduszy, ˝e
sami mo˝emy si´ utrzymaç.

Grupa inicjatywna z∏o˝y∏a wnio-
sek do burmistrza o przes∏anie infor-
macji o liczbie mieszkaƒców gminy
uprawnionych do g∏osowania, infor-
mujàc jednoczeÊnie o zamiarze wy-
stàpienia z inicjatywà przeprowadze-

Miniony, 21 fina∏ Wielkiej Or-
kiestry Âwiàtecznej Pomocy
przebieg∏ bardzo spokojnie i bez-
piecznie. — Na terenie naszego
regionu nie dosz∏o do incyden-
tów zwiàzanych z przebiegiem
imprezy. Na takà sytuacj´ i bez-
pieczeƒstwo mia∏y wp∏yw zarów-
no zaanga˝owanie policjantów,
jak i odpowiednie przeszkolenie
i doÊwiadczenie wolontariuszy
— informuje podinspektor Joan-
na Lazar, rzecznik prasowy KMP
w Cz´stochowie. Nad kwestujà-
cymi w naszym regionie, pod-
czas tegorocznej edycji Êwiàtecz-
nego grania, czuwali policjanci
z garnizonu cz´stochowskiej po-
licji, zarówno umundurowani,
jak i po cywilnemu. — Policjanci
zwracali uwag´ na to, czy zbiórki
sà prowadzone przez osoby do
tego uprawnione oraz na pozo-
stajàce bez opieki kwestujàce
dzieci. Jak co roku, pilnowali te˝
porzàdku na imprezach. Nie od-
notowano incydentów zwiàza-
nych z przebiegiem imprezy —
zapewnia Joanna Lazar. 

Nad naszym bezpieczeƒstwem
czuwali równie˝ stra˝nicy miej-
scy. Patrolowali oni ulice i dbali

o zachowanie spokoju i porzàd-
ku publicznego. — Podczas trwa-
nia imprezy stra˝ miejska nie od-
notowa∏a zak∏óceƒ spokoju i po-
rzàdku publicznego zwiàzanych

z fina∏em Wielkiej Orkiestry Âwià-
tecznej Pomocy — komentuje Ar-
tur Kucharski, rzecznik prasowy
stra˝y miejskiej. 

kg

Drugi nabór
wniosków 
na in vitro

Jeszcze w styczniu ma byç og∏o-
szony nabór dla ma∏˝eƒstw, które
chcia∏yby skorzystaç z oferowane-
go przez magistrat dofinansowania
procedury in vitro. 

Miasto rozpocz´∏o pionierski
program dofinansowania tej meto-
dy pod koniec zesz∏ego roku. Spo-
Êród 36 zg∏oszonych par do pro-
gramu zakwalifikowano 12. Pierw-
sze dziecko jest ju˝ w drodze – jed-
na z par, która skorzysta∏a z dofi-
nansowania w wysokoÊci 3 tys. z∏,
pomyÊlnie przesz∏a procedur´
i kobieta jest w cià˝y. Na ten rok
w bud˝ecie miasta przewidziano
na realizacj´ tego programu 150
tys. z∏, dofinansowanie mo˝e wi´c
otrzymaç 50 par. 

– W zesz∏ym roku z programu
skorzysta∏o niewiele par, bo ruszy∏
pod koniec roku, nie wszyscy zdà-
˝yli dope∏niç formalnoÊci. Te pary
mogà jednak zg∏osiç si´ w tym ro-
ku – zaznaczy∏ W∏odzimierz Tutaj,
rzecznik prasowy UM. – Do prowa-

dzenia programu zdrowotnego za-
k∏adajàcego dofinansowanie pro-
cedury in vitro dla ma∏˝eƒstw
z Cz´stochowy wybrano szeÊç kli-
nik leczenia niep∏odnoÊci – dwie
z Warszawy oraz po jednej z ¸odzi,
Katowic, Bia∏egostoku i Krakowa.

Uchwa∏´, która ustanawia pro-
gram dofinansowania in vitro
w wysokoÊci 3 tys. z∏ dla pary, ra-
da miejska w Cz´stochowie przyj´-
∏a 18 paêdziernika. Program "Le-
czenie niep∏odnoÊci metodà za-
p∏odnienia pozaustrojowego dla
mieszkaƒców miasta Cz´stochowy
w latach 2012-2014" zak∏ada, ˝e
w czasie jego realizacji - trzech lat -
z dofinansowania skorzysta 160
par.

Wymagany wiek kobiety to 20-
37 lat, wed∏ug rocznika urodzenia.
O dofinansowanie mogà si´ ubie-
gaç ma∏˝eƒstwa - mieszkaƒcy Cz´-
stochowy - które wyczerpa∏y wcze-
Êniej inne mo˝liwoÊci leczenia.

Oprac. mag



Infokiosk na policji
Komenda Powiatowa Policji w K∏o-

bucku posiada nowoczesny terminal
informacyjny tzw. infokiosk. Urzàdze-
nie znajduje si´ w poczekalni budyn-
ku, dlatego wszystkie osoby odwie-
dzajàce komend´ b´dà mog∏y bez-
p∏atnie przeglàdaç strony nale˝àce do
organów administracji paƒstwowej.

Osoby odwiedzajàce k∏obuckà jed-
nostk´ mogà skorzystaç z tzw. info-
kiosku, który znajduje si´ w poczekal-
ni komendy. Urzàdzenie ma pe∏niç
funkcje informacyjne. Od teraz ka˝dy
petent oczekujàcy w poczekalni mo˝e
przeglàdaç m.in. policyjnà stron´ in-
ternetowà. BezpoÊrednim celem reali-
zacji projektu infokiosków w jednost-
kach Êlàskiej policji jest rozwój spo∏e-
czeƒstwa informacyjnego. Publiczne
punkty dost´pu majà s∏u˝yç popula-
ryzacji internetu, jako wygodnego êró-
d∏a aktualnych informacji i us∏ug

Êwiadczonych przez organy admini-
stracji publicznej drogà elektronicz-
nà. Narz´dzia te uczynià równie˝ mo˝-
liwym kontakt i wymian´ informacji
z policjà w sposób nowoczesny. Od
teraz mieszkaƒcy powiatu oraz osoby
odwiedzajàce mogà bezp∏atnie i bez-
piecznie skorzystaç w budynku ko-
mendy z internetu i przeglàdaç strony
nale˝àce do organów administracji
paƒstwowej. mag

Drogówka podsumowa∏a
2012 rok

Na drogach naszego regionu,
2012 rok by∏ w porównaniu z 2011,
rokiem bardziej bezpiecznym.
Odnotowano spadek zdarzeƒ
w zakresie wypadków, osób zabi-
tych i rannych oraz kolizji drogo-
wych. Równie˝ mniej by∏o na dro-
gach, nietrzeêwych u˝ytkowników
ruchu drogowego. 

W 2012 roku na drogach nasze-
go regionu dosz∏o do :
– 4833 zdarzeƒ drogowych (mniej

o 446 w porównaniu z analogicz-

nym okresem roku 2011)
– 686 wypadków drogowych 9

(mniej o 8)
– 35 zabitych (mniej o 10 )
– 864 rannych (mniej o 10)
– 4147 kolizji drogowych (mniej

o 438).
Na drogach by∏o mniej nietrzeê-

wych kierowców, policjanci ujaw-
nili 1139 nietrzeêwych u˝ytkowni-
ków dróg (mniej o 198 w porów-
naniu z 2011rokiem).

mag
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Korzystanie z infokiosku jest bezp∏atne zdj. KPP K∏obuck

sanktuariów, w tym wizerunek
Matki Bo˝ej Cz´stochowskiej.
Wodotrysk ma 3, 30 m wysokoÊci
i odlany jest z bràzu. Inwestycj´
sfinansowa∏ Raiffeisen Bank. 

Altötting to miasto w Górnej
Bawarii w odleg∏oÊci ok. 90 km
od Monachium. OÊrodek maryj-
ny i pielgrzymkowy. Liczy ok. 13
tys. mieszkaƒców. 

Cz´stochowa wspó∏pracuje
z Altötting m. in. w ramach powo-
∏anego w 1996 roku stowarzysze-
nia Miast Sanktuariów Europy
„SHRINES OF EUROPE” (Sanktu-
aria Europy). Cz∏onkami stowa-
rzyszenia sà: Cz´stochowa,
Altötting, portugalska Fatima,
w∏oskie Loreto, Lourdes we Fran-
cji i Mariazell w Austrii. mag

Radni Ma∏gorzata I˝yƒska i Marcin Maranda przy nowej fontannie zdj. arc 

Radni w towarzystwie burmistrza Altötting Herberta Hofauer’a przed budynkiem Centrum Kongresowo-Kulturalnego zdj. arc 

Radni zawieêli zaproszenie 
do inwestora w Cz´stochowie

Zaprzyjaênione z Cz´stochowà
niemieckie Altötting wybudowa∏o
Centrum Kongresowo-Kulturalne. 

W uroczystoÊci otwarcia (10
stycznia) wzi´∏a udzia∏ delegacja
z Cz´stochowy na czele z radny-
mi Ma∏gorzatà I˝yƒskà i Marci-
nem Marandà. Wizyta by∏a okazjà
do przekazania oferty inwestycyj-
nej Cz´stochowy oraz gratulacji
od prezydenta Krzysztofa Maty-
jaszczyka. Radni rozmawiali tak-
˝e o sposobie realizowania po-
dobnej inwestycji w Cz´stocho-
wie. Miasto wcià˝ szuka inwesto-

ra, który na terenach zajmowa-
nych dzisiaj przez Miejskà Gale-
ri´ Sztuki wybuduje Centrum Wy-
stawienniczo-Kongresowe. 

Centrum Kongresowo-Kultu-
ralne w Altötting kosztowa∏o 16
mln Euro. Miasto Altötting wy∏o-
˝y∏o 5,5 mln Euro. 1 milion prze-
kaza∏ Raiffeisen Bank. 600 tys. Eu-
ro da∏ anonimowy darczyƒca.
Reszt´ sfinansowa∏ rzàd Bawarii. 

Budowa centrum trwa∏a 25
miesi´cy. Powierzchnia 3-kondy-
gnacyjnego budynku to 4 tys. m.
kw. Do dyspozycji sà m. in. sale

seminaryjne i konferencyjne oraz
podziemny parking. Najwi´ksza
sala mo˝e jednorazowo pomie-
Êciç maksymalnie 1200 osób.
Centrum jest najwi´kszà inwesty-
cjà w mieÊcie od ponad stu lat,
kiedy zakoƒczono budow´ tam-
tejszej bazyliki. Co ciekawe, Cen-
trum ma pe∏ne ob∏o˝enie do koƒ-
ca roku. Rezerwowane sà ju˝ tak-
˝e terminy przysz∏oroczne. Wraz
z otwarciem Centrum w Altötting
uruchomiono nowà fontann´ na
której znajdujà si´ wizerunki Ma-
ryi z najwi´kszych europejskich
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Igrzyska w koszykówce

MECZE ELIMINACYJNE
LP K  T  O     Z    K  I  M WYNIK

GRUPA  I
1 VII LO — IV LO 84 : 10
2 IX LO — VII LO 20 : 66
3 IV LO — IX LO 24 : 30

GRUPA II
1 II LO — VIII LOS 21 : 18
2 ZSTiO — VIII LOS 24 : 55
3 ZSTiO — II LO 14 : 38

GRUPA III
1 III LO — ZS KOCHAN. 58 : 17
2 I LO — ZS KOCHAN 33 : 20
3 III LO — I LO 26 : 14

TABELA KO¡COWA ELIMINACJI
MIEJSCE SZKO¸A PKT kosze

GRUPA  I
I VII LO 4 150 : 30
II IX LO 3 50 : 90
III IV LO 2 34 : 114

GRUPA II
I II LO 4 59 : 32
II VIII LOS 3 73 : 44
III ZSTiO 2 38 : 93

GRUPA III
I III LO 4 84 : 31
II I LO 3 47 : 46
III ZS Kochanowski 2 37 : 91

TABELA KO¡COWA 
MIEJSCE SZKO¸A PKT kosze

GRUPA  I
I VII LO 4 119 : 36
II VIII LOS 3 60 : 79
III I LO 2 46 : 110

GRUPA II
I III LO 4 97 : 50
II II LO 3 69 : 46
III IX LO 2 42 : 112

VIII LO Samorzàdowe: Chwist Karolina, Klimczak Karolina, Sitek Martyna, Chlastacz Kasia, Bramska Pamela, Pasieka Agnieszka, Przybylska
Klaudia, Korzeniec Aleksandra, Merc Klaudia, D´bska Angelika, Mys∏ek Ma∏gorzata, Pecyna Marta, Zybura Maria. Nauczyciel  Artur P∏uciennik.

III LO im.W.Biegaƒskiego: Kubanek Karolina, Kopeç Ada, Lis Marlena, Szczypior Karolina, Mizera Angelika, Flasza Paulina, Czapla Alicja, Wróbel
Magda, Wróbel Marta, P´czek Roksana. Nauczyciel Roman K´pski.

VII LO im.M.Kopernika: Micuda Monika, Zowczak Joanna, Pyrkosz Hanna, Ciura Dominika, Hartliƒska Klaudia, Tukaj Magdalena, Polaczkiewicz
Marlena, Przeslak Ma∏gorzata, Pierzyna Ewelina, Kupczyk Anna, CieÊlarz Adrianna, Miodek Anna,Woch Paulina, Kozak Roksna, Szczypiƒska
Weronika, Okularczyk Katarzyna, Straczyƒska Paulina, Jaros Anna. Nauczyciel Micha∏ Machniewicz.

MECZE PÓ¸FINA¸OWE
LP K  T  O     Z    K  I  M WYNIK

GRUPA I
1 VII LO — I LO 66 : 20
2 VIII LO — VII LO 16 : 53
3 VIII LO — I LO 44 : 26

GRUPA II
1 II LO — III LO 26 : 28
2 II LO — IX LO 43 : 18
3 IX LO — III LO 24 : 69

TABELA  KO¡COWA MISTRZOSTW

MIEJSCE SZKO¸A PKT Kosze  Pkt wspó∏z.

I VII LO im.M.Kopernika 4 111 : 34 11

II III LO im.W.Biegaƒskiego 3 73 : 92 9

III VIII LO Samorzàdowe 3 70 : 70 8

IV II LO im.R.Traugutta 2 31 : 89 7

V IX LO im.CK Norwida 6

VI I LO im.J.S∏owackiego 5

VII IV LO im.H.Sienkiewicza 3

VIII ZSTiO im.S.˚eromskiego 3

IX ZS im.J.Kochanowskiego 3

w pó∏fina∏ach i fina∏ach rozgrywek.
Najlepsze dru˝yny spotka∏y si´ w fi-
na∏owych meczach na sali VII LO im.
M. Kopernika gdzie w obecnoÊci dy-
rektora szko∏y nastàpi∏o zakoƒczenie
rozgrywek i wr´czenie pucharów
i dyplomów.    ts

Zakoƒczy∏y si´ Miejskie Igrzyska
M∏odzie˝y Szkolnej w koszykówce
dziewczàt szkó∏ ponadgimnazjal-
nych. Przez dwa miesiàce toczy∏y si´
rozgrywki. Eliminacje w trzech gru-
pach rozgrywkowych wy∏oni∏y szeÊç
najlepszych zespo∏ów które gra∏y

FINA¸

LP K  T  O     Z    K  I  M WYNIK

FINA¸ A

1 VII LO — II LO 58 : 18

2 VIII LOS — III LO 39 : 57

3 II LO — VIII LOS 13 : 31

4 VII LO — III LO 53 : 16

5 I LO — IX LO 19 : 25



W∏ókniarz ma plan sparingów Stra˝acy lepsi 
od Delecty BydgoszczAzoty Tauron Tarnów,

GT˚ Grudziàdz i najpraw-

dopodobniej PGE Marma

Rzeszów b´dà sparingpart-

nerami W∏ókniarza przed

zbli˝ajàcym si´ sezonem.

- Wzorem ubieg∏ego roku pla-
nujemy jeszcze rozegraç turniej
par w Cz´stochowie - dodaje Ja-
ros∏aw Dymek, menad˝er W∏ók-
niarza. - Turniej odb´dzie si´
mniej wi´cej na tydzieƒ przed li-
gowym meczem z Zielonà Górà. 

Na poczàtku cz´stochowianie

poje˝d˝à z Unià Tarnów, z którà
wspólne treningi i sparingi zapla-
nowano na 16-17 marca. Tydzieƒ
póêniej zmierzà si´ z GT˚-em
Grudziàdz. 

– To dobra ekipa. B´dzie si´ z
kim poÊcigaç. Grudziàdz zbudo-
wa∏ ciekawy sk∏ad ze Scottem Ni-
chollsem, Chrisem Harrisem i
Tomaszem Chrzanowskim na cze-
le – wymienia Dymek. 

Menad˝er W∏ókniarza jest
umówiony na telefon z Dariu-
szem Âledziem w sprawie mo˝li-
woÊci odjechania sparingów z
Marmà Rzeszów. - Obie strony
chcà ze sobà pojeêdziç. JeÊli do-

pisze pogoda, tak si´ stanie –
przekonuje Dymek.

W meczach kontrolnych za-
braknie Emila Sajfutdinowa, któ-
ry do sezonu przygotowuje si´
na po∏udniu Europy, a potem
wyje˝d˝a na Grand Prix do Auc-
kland. Sztab szkoleniowy W∏ók-
niarza b´dzie mia∏ do dyspozycji
wszystkich Polaków i m∏odzie-
˝owców. 

W sparingach zaprezentuje
si´ tak˝e Grigorij ¸aguta. – Chce-
my Êciàgnàç równie˝ Michaela
Jepsena Jensena – zapewnia Dy-
mek. KR

Czaja na podium podium opolskiej 
gali lodowej. Pech Drabika

S∏awomir Drabik i jego syn
Maks zakoƒczyli udzia∏ w pó∏-
finale w Opolskiej Gali ˚u˝lo-
wej na lodzie, która odby∏a si´
12 stycznia na lodowisku Toro-
pol. – Sza∏u nie zrobi∏em, bo
nie wszed∏em do fina∏u. Jak
widaç, konkurencja nie Êpi –
zauwa˝a S∏awowmi Drabik.

Ju˝ w pierwszym wyÊcigu do-
sz∏o do groênie wyglàdajàcego
wypadku, w którym zderzyli si´
S∏awomir Drabik i Piotr Âwiderski 

W drugim pó∏finale "Slammer"
jecha∏ ze swoim synem Maksem.
Cz´stochowianie prowadzili 5:1,
ale w pewnym momencie 14-la-
tek upad∏ na tor. -Warunki by∏y

trudne. Lód by∏ porozwalany.
M∏ody z∏apa∏ kolein´, wyprosto-
wa∏o go i uderzy∏ w band´ - re-
lacjonuje S∏awek Drabik. - Mimo
to, jak na pierwszy start, zapre-
zentowa∏ si´ kapitalnie. 

Na podium zawodów stanà∏ z
kolei junior W∏ókniarza, Artur
Czaja. Zawodnik z Psar zakoƒ-
czy∏ rund´ zasadniczà z kom-
pletem punktów. W finale mu-
sia∏ uznaç jedynie wy˝szoÊç Pio-
tra Âwiderskiego. 

Czaja wystartuje w sobot´ (19
stycznia) na Gali Lodowej S∏awka
Drabika. Oprócz organizatora i je-
go syna rywalizowaç na lodzie b´-
dà tak˝e Hubert ¸´gowik, Szymon
Kie∏basa, Grzegorz Zengota, To-
masz J´drzejak, dwaj Holendrzy,

Adrian Miedziƒski, Adam Skórnic-
ki i Emil Pulczyƒski. KR

Wyniki: 
1. Piotr Âwiderski - 7 (d,2,3,2) +

1.miejsce w finale, 
2. Artur Czaja - 12 (3,3,3,3) + 2. miej-

sce w finale, 
3. Szymon Kie∏basa - 9 (2,3,2,2) +

3. miejsce w finale, 
4. Kamil Janura - 5 (3,1,0,1) + 4.

miejsce w finale, 
5. S∏awomir Drabik - 10 (3,2,2,3), 
6. Mateusz Kowalczyk - 8 (u,3,3,1), 
7. Maksym Drabik - 7 (d,2,2,3), 
8. Marcin Sekula - 4 (1,u/-,1,2), 
9. Rafa∏ Konopka - 4 (2,1,1,0), 
10. Emil Pulczyƒski - 3 (2,1,u,0), 
11. Roman Povazhny - 2 (d,d,1,1), 
12. Wojciech Lisiecki - 1 (1,0,0,0).

Cz´stochowscy koszykarze trafili 
na wymagajàcego rywala

Centralna Szko∏a PSP AZS po-
kona∏a 13 stycznia w hali Cz´-
stochowianki 3:1 Delect´ Byd-
goszcz. Dru˝yn´ stra˝aków
wzmocni∏a m∏odzie˝ Wkr´t-me-
tu.Trener cz´stochowian Jacek
Gawroƒski mia∏ do dyspozycji
Marcina Janusza, Grzegorza Boç-
ka, Micha∏a Kaczyƒskiego, Ma-
riusza Marcyniaka i Konrada
Piechockiego. Ze sk∏adu Central-
nej Szko∏y PSP zagrali tylko Mar-
cin Kapitaƒski i Konrad Kotas. 

Dwa pierwsze sety by∏y wy-

równane. Najpierw wygrali cz´-
stochowianie do 23., a potem
bydgoszczanie. W trzeciej i
czwartej ods∏onie górà by∏ ze-
spó∏ Jacka Gawroƒskiego. KR

Centralna Szko∏a PSP AZS 
- Delecta Bydgoszcz 3:1 

(25:23, 23:25, 25:20, 25:19)

Centralna Szko∏a PS AZS: Janusz,
Kapitaƒski, Kotas, Bociek, Ka-
czyƒski, Marycyniak, Piechocki
(libero).

Bartosz Pilis 
mistrzem Polski 

Bartosz Pilis z LKS-u „B∏´kitni”
zosta∏ mistrzem Polski w kolar-
stwie prze∏ajowym wÊród m∏odzie-
˝owców. 

W dwudniowych zawodach, któ-
re zakoƒczy∏y si´ 13 stycznia w Ko-
zieg∏owach, Pilis by∏ faworytem ka-
tegorii do 23 lat. Kolarz z miejsco-
wego klubu nie zawiód∏ i z wyraênà
przewagà minà∏ lini´ mety jako
pierwszy. Drugie miejsce zajà∏ Pa-
tryk Stosza (Stobrawa Kluczbork),
a Sebastian M∏yƒski (Cartusia Kar-
tuzy).

Drugie miejsce w kategorii m∏o-
dzików zdoby∏ z kolei Daniel Jur-
czyk z „B∏´kitnych”. Pierwszy w
tej kategorii by∏ Grzegorz Mochola
ze Startu Tomaszów Mazowiecki. 

Tymczasem pecha mia∏ startujà-
cy w kategorii juniorów m∏odszych
Bartosz Âwierblewski, który tu˝ po
starcie wywróci∏ si´ i spad∏ na 20.
miejsce. Zawodnik Kolejarza Jura-
Cz´stochowa zaprzepaÊci∏ w ten
sposób szans´ na miejsce w pierw-
szej szóstce. 

– Szkoda, bo Bartek mia∏ Êwietny
start – twierdzi Grzegorz Gronkie-
wicz, trener cz´stochowskiego klu-
bu. – Warunki si´ zmienia∏y. By∏o su-
cho, a potem spad∏ Ênieg. Zrobi∏o si´
bardzo Êlisko i nie da∏o si´ wymijaç
bokiem. 

W elicie m´˝czyzn z∏oto wywal-
czy∏ Marek Konwa z grupy Superior.
Drugie miejsce zajà∏ Mariusz Gil
(Kwadro-Stannach), trzecie Andrzej
Kaiser. W rywalizacji kobiet mistrzy-
nià Polski zosta∏a Magdalena Pyrgies
z GK Gliwice. KR
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Zespó∏ Dariusza Szynkiela po
niezwykle zaci´tym spotkaniu
pokona∏ 13 stycznia w hali Polo-
nia 78:71 Pogoƒ Rud´ Âlàskà.

Cz´stochowianie spodziewali
si´, ˝e Ruda Âlàska postawi silny
opór. Nie mylili si´. W pewnym
momencie gospodarze przegry-
wali ró˝nicà oÊmiu punktów i

musieli goniç wynik. – To by∏
mecz walki – twierdzi Dariusz
Szynkiel, trener AZS-u Politech-
nika. – Prowadzenie zmienia∏o
si´. MieliÊmy bardzo dobrà koƒ-
cówk´ trzeciej kwarty, w czwar-
tej zacz´liÊmy lepiej broniç. W
decydujàcych momentach za-
graliÊmy spokojnie, konsekwent-

nie i dzi´ki temu wygraliÊmy.
Za tydzieƒ koszykarze Poli-

techniki znów zagrajà w hali Po-
lonia. Ich rywalem b´dzie zespó∏
z Cieszyna.

KR

AZS Politechnika - Pogoƒ Ruda
Âlàska 78:71



Dziennik z podró˝y do Konya 
(w ramach projektu Peace for Everyone)

Wtorek, 4 grudnia 2012 r.
Podró˝ do miasta Konya w Turcji

(oko∏o 2 milionów mieszkaƒców)
rozpocz´liÊmy w czwórk´ na dwor-
cu kolejowym w Cz´stochowie: na-
uczyciele Technicznych Zak∏adów
Naukowych – Maciej ¸uniewski i Ka-
rol Kaczmarek oraz uczniowie Ma-
ciej Musik i ¸ukasz Lewandowski. To
by∏a nasza pierwsza wizyta w kraju
partnera w ramach projektu Peace
for Everyone – Pokój dla wszystkich.
Projekt zosta∏ zainicjowany przez
stron´ tureckà, dlatego te˝ Turcja zo-
sta∏a wyznaczona jako miejsce
pierwszego spotkania wszystkich
partnerów. Trzygodzinna podró˝ po-
ciàgiem do Warszawy, lotnisko Cho-
pina, d∏ugie kolejki do odprawy, kon-
trola bezpieczeƒstwa, czekanie na
lot – wszystko zmienia∏o si´ jak w ka-
lejdoskopie, tak ˝e po przesiadce
w Istambule (poprzedzonej  szeÊcio-
godzinnym postojem na lotnisku)
znaleêliÊmy si´ wreszcie w samolo-
cie lecàcym do Konya. Jest to miasto
znane jako kolebka taƒczàcych der-
wiszów oraz bardzo przyjaznych lu-
dzi, czego wkrótce mieliÊmy okazj´
wielokrotnie doÊwiadczyç. W mie-
Êcie wylàdowaliÊmy oko∏o pó∏nocy,
za∏atwiliÊmy spraw´ uszkodzonego
baga˝u i zm´czeni pojechaliÊmy do
hotelu, ciekawi co przyniesie nam
kolejny dzieƒ. 

Âroda, 5 grudnia 2012 r.
Po spotkaniu roboczym, na któ-

rym zapoznaliÊmy si´ z naszymi part-
nerami z krajów bioràcych udzia∏
w projekcie , wybraliÊmy si´ do jed-
nego z najwa˝niejszych dla kultury
i religii islamu miejsc w Konya – mu-
zeum Mevlany, znanego równie˝ jako
Rumi. Ten ˝yjàcy w XIII wieku poeta
suficki, mistyk i teolog islamski stwo-
rzy∏ zakon wirujàcych derwiszy wcie-
lajàcych jego nauki w ˝ycie poprzez
niezwyk∏y taniec. Mevlana zwany jest
poetà mi∏oÊci, poniewa˝ uwa˝a∏ jà za
si∏´ stwórczà Êwiata a uczucie mi∏o-
Êci jako cel ostateczny prowadzàcy

do zbli˝enia z bogiem. Jego poezja
uwa˝ana jest za uniwersalnà i ponad-
czasowà, zosta∏a przet∏umaczona na
wiele j´zyków oraz znalaz∏a licznych
mi∏oÊników tak˝e w krajach Europy
zachodniej i USA. Poszukiwanie we-
wn´trznego pokoju wynikajàcego
z nauk Mevlany zjednoczy∏o wiele
pokoleƒ na ca∏ym Êwiecie. Wed∏ug
nich cz∏owiek stworzony by∏ przez
boga jako cz´Êç harmonijnej ca∏oÊci,
a mi∏oÊç do stwórcy oraz nieustanne
zbli˝anie si´ do niego jest prawdzi-
wym spe∏nieniem ˝ycia ka˝dego
cz∏owieka.

Mevlana, b´dàc muzu∏maninem,
nie by∏ typem ortodoksyjnym. Uwa-
˝a∏, ˝e we wszystkich religiach za-
warta jest uniwersalna prawda bez
wzgl´du na to, czy jest to chrzeÊci-
jaƒstwo, islam czy te˝ judaizm. Jego
nauki odnoszàce si´ do pokoju mi´-
dzy wyznaniami sprawi∏y, ˝e swoje
uznanie dla jego pracy wyrazi∏ nawet
papie˝ Jan XXIII.

Budynek muzeum Mevlany Tek-
kesi, posiadajàcy charakterystycznà
wie˝´ pokrytà turkusowymi p∏ytka-
mi,  w rzeczywistoÊci spe∏nia funkcj´
mauzoleum tego myÊliciela i sta∏ si´
miejscem pielgrzymek jego zwolen-
ników z ca∏ego Êwiata. Sarkofagi Me-
vlany, jego ojca i innych cz∏onków
zakonu derwiszów sà miejscem kul-
tu dla wielu pokoleƒ muzu∏manów.
Wokó∏ g∏ównego budynku muzeum
znajdujà si´ cele derwiszów, gdzie
mo˝na zobaczyç odÊwi´tne stroje,
instrumenty i przedmioty codzienne-
go u˝ytku. Ca∏y teren muzeum znaj-
duje si´ poÊród ruchliwych i zat∏o-
czonych ulic Konya, ale za murami
panujà spokój i zaduma, mimo
ogromnej rzeszy zainteresowanych
odwiedzajàcych to miejsce.

Czwartek, 6 grudnia 2012 r.
W czwartek po spotkaniu robo-

czym pojechaliÊmy do szko∏y – Na-
ciye Mumcuoglu Anadolu Lisesi –
w której na co dzieƒ pracuje koordy-
nator g∏ówny naszego projektu – Mu-

ammer Erden. Gdy dotarliÊmy na
miejsce, przed szko∏à czekali na nas
wszyscy nauczyciele i uczniowie,
a ca∏oÊci powitania dope∏nia∏a g∏oÊna
muzyka turecka wykonywana na b´b-
nach przez ubranych w tradycyjne
stroje m´˝czyzn. Tradycyjnej muzyce
towarzyszy∏ taniec wykonywany
przez tureckie dziewcz´ta przebrane
w wielobarwne stroje ludowe. Powita-
no nas bardzo serdecznie,  po czym
zaproszono na zwiedzanie szko∏y
i pocz´stunek przygotowany specjal-
nie dla nas w szkolnej sto∏ówce.

G∏ównym punktem naszej wizyty
w szkole by∏o sadzenie drzewek po-
koju. Wszystkie uczestniczàce
w programie szko∏y, a wi´c szko∏y
z Polski, Turcji, Czech, W´gier, Hisz-
panii i Grecji otrzyma∏y ponad trzy-
metrowe sadzonki drzewek i wspól-
nymi si∏ami zasadzi∏y drzewa we
wczeÊniej przygotowanych miej-
scach. Wydarzenie to by∏o symbo-
lem pokoju i porozumienia mi´dzy
narodami, dowodem na to, ˝e wspól-

ny wysi∏ek i wspólna praca majà
szanse przetrwaç i rozwijaç si´ w ko-
lejnych latach. Posadzone drzewka
b´dà ˝ywym dowodem i pamiàtkà
naszego spotkania w Turcji.

Uczestniczàca w spotkaniu m∏o-
dzie˝ ze szkó∏ partnerskich nie tylko
pomaga∏a przy sadzeniu drzewek,
ale przede wszystkim nawiàzywa∏a
kontakt ze zgromadzonymi uczniami
tureckiej szko∏y. Wszyscy wspólnie
uczestniczyli w warsztatach arty-
stycznych, które zorganizowano na
sali gimnastycznej szko∏y, podczas
których nauczycielka plastyki zade-
monstrowa∏a sposób wykonywania
prac technikà Ebru. Ta stara sztuka
tworzenia obrazów jest jednà z naj-
bardziej cenionych w Êwiecie islamu
technik artystycznych. W specjal-
nym zbiorniku znajduje si´ g´sty
p∏yn, na który delikatnymi ruchami
p´dzla nanosi si´ wielobarwne kro-
ple farby tworzàc niesamowite i nie-
powtarzalne wzory. Nast´pnie za po-
mocà papieru odbija si´ obraz znaj-
dujàcy si´ na powierzchni naczynia
i pozostawia do wyschni´cia. M∏o-
dzie˝ bardzo ch´tnie próbowa∏a two-
rzyç swoje obrazy tà technikà, która
wymaga spokoju, wyciszenia i kon-
centracji. Efekty pracy uczniów by∏y
zdumiewajàce, za co zostali pochwa-
leni przez instruktork´.

Wieczorem Muammer zabra∏ nas
do swojego domu, gdzie mogliÊmy
poznaç jego rodzin´ i skosztowaç
tradycyjnej tureckiej kawy. By∏a to
doskona∏a okazja do poznania re-
aliów ̋ ycia codziennego oraz wymia-
ny doÊwiadczeƒ z innymi uczestni-
kami projektu. Rodzina stanowi bo-
wiem oaz´ pokoju dla ka˝dego cz∏o-
wieka i jest najwa˝niejszà wartoÊcià
w naszym ˝yciu.

Piàtek, 7 grudnia 2012 r.
Rankiem po Êniadaniu wyruszyli-

Êmy do jednej z dzielnic miasta Ko-
nya – Sille. Podró˝ autokarem zaj´∏a
nam kilkanaÊcie minut. Po dotarciu
na miejsce naszym oczom ukaza∏ si´

widok ma∏ych uliczek z ustawionymi
wzd∏u˝ nich szeregami starych do-
mów. Nad wszystkim górowa∏y wy-
drà˝one w ska∏ach pozosta∏oÊci ko-
Êcio∏ów – jaskiƒ pochodzàcych
z czasów Êredniowiecznych. Sille by-
∏a jednà z wiosek, które zosta∏y
wch∏oni´te przez miasto Konya i b´-
dàc teraz w tym miejscu, widaç, ˝e
jej wiejski charakter powoli zaczyna
zanikaç wskutek prac prowadzo-
nych w celu przekszta∏cenia tego te-
renu w nowoczesny kompleks tury-
styczno-wypoczynkowy. Prace te
jednak wykonywane sà w leniwym
tempie i jak na razie widzieliÊmy kil-
ku robotników uk∏adajàcych kostk´
brukowà pod nadzorem pijàcego
herbat´ majstra.

Sille jest jednym z miejsc, które
wyró˝nia si´ swoim charakterem
i historià spoÊród innych tureckich
wiosek. To w∏aÊnie tutaj, przez po-
nad 800 lat ˝yli greccy katolicy
w zgodzie z otaczajàcymi ich muzu∏-
manami.  Ten fakt jest zadziwiajàcy,
gdy˝ Turcy pozostawiali ich w spo-
koju i nie n´kali  przez tak d∏ugi czas,
prowadzàc jednoczeÊnie ekspan-
sywnà polityk´ militarnà przeciwko
innym religiom i narodom. Pokój po-
mi´dzy chrzeÊcijanami a muzu∏ma-
nami zapewni∏ rozkaz Mevlany, któ-
ry b´dàc Êwiadkiem cudu w okoli-
cach chrzeÊcijaƒskiego klasztoru,
dostrzeg∏ wyjàtkowoÊç tego miejsca.
Zgodnie z jego poleceniem przez pra-
wie osiem stuleci chrzeÊcijanie mogli
spokojnie zamieszkiwaç ten teren
i wyznawaç swojà wiar´ bez przeÊla-
dowaƒ ze strony Turków. Miejsce to
ma wi´c ogromnà wartoÊç symbo-
licznà, pokazujàc, jak dwie wrogie
sobie nacje podzielone religià, mogà
wspó∏pracowaç  i ˝yç w pokoju. Wie-
czorem mieliÊmy kontynuowaç na-
szà podró˝ i zbli˝yç si´ jeszcze bar-
dziej do postaci Mevlany i jego filo-
zofii. By∏ to bowiem dzieƒ otwarcia
festiwalu derwiszów w centrum kul-
tury w mieÊcie Konya.

Ciàg dalszy na str. 8
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Dokoƒczenie ze str. 7

T∏umy ludzi, które zjawi∏y si´ tego
wieczoru w ogromnej hali centrum,
zasiad∏y na widowni w kszta∏cie ko-
∏a, otaczajàcej okràg∏e miejsce prze-
znaczone na wyst´p derwiszów. Po
d∏ugich przemówieniach i cz´Êci ar-
tystycznej, Êwiat∏a przygas∏y i po-
proszono wszystkich o absolutnà ci-
sz´ oraz zakazano robienia zdj´ç
z fleszami poniewa˝ mog∏oby to za-
k∏óciç koncentracj´ tancerzy. Na wi-
downi sk∏adajàcej si´ z m∏odzie˝y,
kobiet z chustkami na g∏owach, ofi-
cjalnych goÊci oraz turystów zapa-
d∏a cisza wraz z pierwszymi dêwi´-
kami tradycyjnych instrumentów,
nad którymi unosi∏ si´ niezwyk∏y
Êpiew chóru derwiszów. 

Na parkiecie pojawi∏o si´ ponad
30 kroczàcych majestatycznie derwi-
szów odzianych w ciemne p∏aszcze
i filcowe czapki, którzy zasiedli wo-
kó∏ sali ws∏uchani w modlitewne
Êpiewy chóru.  Po  chwili tancerze
podnieÊli si´ i zrzucili swoje p∏asz-
cze, ods∏aniajàc charakterystyczne
bia∏e stroje, przypominajàce d∏ugie
suknie.  M´˝czyêni zacz´li kroczyç
w stron´ mistrza ceremonii i po od-
daniu mu pok∏onu rozpocz´li swój
taniec, kr´càc si´ i wirujàc  dooko∏a
w∏asnej osi, z g∏owà zadartà do góry,
rozpoÊcierajàc r´ce i poddajàc si´
hipnotycznemu ruchowi w takt mu-
zyki.  Niezwyk∏e w ich taƒcu jest to,
˝e potrafià kontrolowaç swoje wiru-
jàce cia∏o w taki sposób, i˝ nie wpa-
dajà na siebie, ale p∏ynnie poruszajà
si´ w swoim rytmie po parkiecie. Ta-
niec derwiszów trwa∏ kilkanaÊcie mi-
nut, po czym zatrzymali si´ w miej-
scu, co jest najtrudniejsze w ca∏ym
przedstawieniu, a nast´pnie ustawili
si´ w szeregu i podà˝yli w stron´
swojego mistrza. Ca∏y proces powtó-
rzy∏ si´ jeszcze dwukrotnie, po czym
muzu∏maƒscy widzowie powstali
z trybun, unieÊli r´ce i po∏àczyli si´
we wspólnej modlitwie z derwisza-
mi. Ca∏e widowisko by∏o niezwy-
k∏ym prze˝yciem, choç prawdopo-
dobnie niezrozumia∏ym dla turystów
˝yjàcych poza kr´giem kultury mu-
zu∏maƒskiej.

Taƒczàcy derwisz odrywa si´
swoim umys∏em od rzeczywistoÊci,
szukajàc kontaktu z Bogiem, aby
osiàgnàç wewn´trzny pokój ducha
i cia∏a. Potrafi osiàgnàç taki stan po
d∏ugim treningu, poniewa˝ bez od-
powiedniego przygotowania nie by∏-
by w stanie tak d∏ugo wirowaç woko-
∏o w∏asnej osi bez utraty równowagi.
Prawa r´ka Derwisza uniesiona jest
w czasie ruchu do góry, ku niebu - po
niej sp∏ynàç ma bo˝e b∏ogos∏awieƒ-
stwo. Lewa r´ka opuszczona do zie-
mi pokazuje dar Boga dla mieszkaƒ-
ców ziemi. Obserwujàc widowni´,
mo˝na zauwa˝yç, ˝e taniec derwi-
szów nadal wzbudza mistyczno-reli-
gijne emocje i nie jest zwyk∏ym wido-
wiskiem dla turystów odwiedzajà-
cych Konya.

Sobota, 8 grudnia 2012 r.
WczeÊnie rano wsiedliÊmy do au-

tokaru, w którym mieliÊmy sp´dziç
nast´pne 3 godziny, jadàc do Kapa-
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w samolotach otrzymaliÊmy smaczne
jedzenie i picie, a cz´Êç podró˝y sp´-
dziliÊmy z naszymi partnerami z W´-
gier i Czech, którzy wracali tym sa-
mym samolotem z Konya do Istambu-
∏u. Po wylàdowaniu w Warszawie po-
wróciliÊmy do naszej polskiej rzeczy-
wistoÊci, gdy˝ w∏aÊnie rozpocz´∏y si´

renu Kapadocji pokryte licznymi
ska∏ami i pasmami gór. Z podziwem
oglàdaliÊmy wulkaniczne formy po-
wsta∏e miliony lat temu, spacerowali-
Êmy wÊród niezwyk∏ych kamien-
nych kolumn tworzàcych fantastycz-
ne, oddzia∏ujàce na wyobraêni´
kszta∏ty. Przepi´kna okolica sk∏oni∏a

tworzàcy swoisty labirynt, by∏ dla
nich gwarantem bezpieczeƒstwa:
chrzeÊcijanie mogli si´ tam ∏atwo
ukryç przed ewentualnymi przeÊla-
dowcami, a miejscowa ludnoÊç znaj-
dowa∏a w podziemnych miastach
schronienie w czasie wojen i innych
niebezpieczeƒstw zagra˝ajàcych ich

˝yciu. Pod ziemià, przy Êwietle z p∏o-
nàcych lamp zasilanych olejem z dy-
ni, ludzie oczekiwali nadejÊcia lep-
szych czasów, kiedy b´dà mogli po-
wróciç do ˝ycia w pokoju. Kiedy wy-
szliÊmy z podziemnego miasta na po-
wierzchni´ ziemi, doceniliÊmy mo˝li-
woÊç swobodnego ˝ycia na otwartej
przestrzeni, a jednoczeÊnie zrozumie-
liÊmy, ̋ e ̋ ycie pod ziemià, bez s∏oƒca
by∏o wyjàtkowo trudne. 

W dalszej cz´Êci wyprawy podzi-
wialiÊmy malownicze, wr´cz bajko-
we krajobrazy, wspania∏e widoki te-

nas do refleksji na temat natury, któ-
ra zachowa∏a swój majestatyczny
urok mimo przemijajàcych stuleci
i dzia∏alnoÊci cz∏owieka. Ze wzgl´du
na zimowà por´ oko∏o godziny 16
musieliÊmy wracaç do Konya, tak
wi´c czeka∏a nas ponad 200 kilome-
trowa podró˝ do miasta.

Niedziela, 9 grudnia 2102 r.
Powrót do Polski minà∏ zaskakujà-

co szybko i sprawnie – nie musieli-
Êmy sp´dziç wielu godzin na lotnisku,
czekajàc na po∏àczenie do Warszawy,

k∏opoty z PKP i podró˝ pociàgiem do
Cz´stochowy odbyliÊmy w zat∏oczo-
nym i pozbawionym Êwiat∏a wagonie.
Szybko jednak zapomnieliÊmy o tych
niedogodnoÊciach, poniewa˝ z ut´sk-
nieniem czekaliÊmy na spotkanie
z najbli˝szymi.

Podsumowanie
Wyprawa do Turcji by∏a dla nas

niezwyk∏ym prze˝yciem. Przede
wszystkim spotkanie w Konya po-
zwoli∏o nam na stworzenie solidnych
podstaw do wspólnej, mi´dzynarodo-
wej wspó∏pracy w ramach projektu.
Wszyscy uczestnicy mogli wreszcie
poznaç si´ osobiÊcie, choç wielu
z nas ju˝ wczeÊniej korespondowa∏o
ze sobà i wymienia∏o uwagi dotyczà-
ce pracy w projekcie. ProwadziliÊmy
wiele rozmów, nie tylko podczas spo-
tkaƒ warsztatowych, ale równie˝
w trakcie wycieczek i wyjÊç progra-
mowych.  Najwi´kszym beneficjen-
tem spotkania okaza∏a si´ m∏odzie˝,
która potrafi∏a sprawnie i skutecznie
komunikowaç si´ ze sobà, pomimo
ró˝nic kulturowych i j´zykowych.
Swojà dojrza∏à i odpowiedzialnà  po-
stawà udowodni∏a, ˝e warto realizo-
waç takie projekty w∏aÊnie dla niej,
pokonujàc wszelkie bariery. 

Maciej ¸uniewski

docji. Kapadocja to rozleg∏y teren,
którego nazwa oznacza Krain´ Pi´k-
nych Koni, choç my widzieliÊmy tam
tylko stada pasàcych si´ owiec. Cha-
rakterystycznà cechà krajobrazu Ka-
padocji sà formacje skalne malowni-
czo wznoszàce si´ na p∏askim tere-
nie. WÊród ska∏ znaleêç mo˝na oko-
∏o 3 tysiàce skalnych koÊcio∏ów,  400
podziemnych miast oraz liczne jaski-
nie pustelników. Kapadocja by∏a
przez setki lat azylem dla ludzi po-
szukujàcych pokoju w modlitwie,
a charakterystyczne dla tej krainy
geograficznej ska∏y wulkaniczne po-
zwala∏y na drà˝enie d∏ugich koryta-
rzy i podziemnych pomieszczeƒ. Po-
mimo rzàdów islamu chrzeÊcijanie
mogli bezpiecznie wyznawaç swojà
wiar´, a okres rozkwitu chrzeÊcijaƒ-
stwa przypad∏ na IX-XI wiek, kiedy
powsta∏o tu wiele wspania∏ych ko-
Êcio∏ów wydrà˝onych w ska∏ach.
W czasach dzisiejszych wi´kszoÊç
z tych okaza∏ych budowli uleg∏a ca∏-
kowitemu zniszczeniu i mo˝na tylko
wyobraziç sobie, jak wyglàda∏y
w czasach swej ÊwietnoÊci.

Nasza grupa odwiedzi∏a jedno
z najlepiej zachowanych w okolicy
podziemnych miast Kaymakli, które
sk∏ada∏o si´ z 8 poziomów, ale
w chwili obecnej dost´pne sà tylko 4
z nich, si´gajàce ponad 30 metrów
w g∏àb ziemi. Znajdowa∏y si´ tam kie-
dyÊ stajnie dla zwierzàt, kuchnie, sy-
pialnie, koÊció∏, t∏ocznie wina, szyby
wentylacyjne i domy mieszkalne.
Przechodzenie d∏ugimi i wàskimi ko-
rytarzami mo˝e stanowiç nie lada wy-
zwanie dla ka˝dego odwiedzajàcego.
Trudno sobie wyobraziç, ˝e w takim
podziemnym mieÊcie mog∏o jednora-
zowo ˝yç ponad 1000 osób. Ludzie ci
u˝ywali podziemnych kryjówek
w chwili zagro˝enia, mogli ˝yç w nich
przez dwa miesiàce, poniewa˝ taki
okres by∏ bezpieczny dla ich zdrowia.
Skomplikowany system korytarzy,



Wigilie klasowe niemal˝e w ka˝-
dej szkole wyglàdajà identycznie.
Jednak˝e uczniowie klasy IIa zapa-
mi´tajà zesz∏orocznà Wigili´ do koƒ-
ca ˝ycia!

20 grudnia przybyliÊmy do szko∏y,
kiedy ju˝ wszyscy inni uczniowie
i pracownicy opuÊcili mury I LO. I...
sp´dziliÊmy w szkole ca∏à noc! Na sa-
mym poczàtku – zgodnie z tradycjà –
po∏amaliÊmy si´ op∏atkiem. Wszyscy
sk∏adaliÊmy sobie jak najbardziej
szczere i serdeczne ˝yczenia. Nast´p-
nie zasiedliÊmy do suto zastawionego
sto∏u. Po zjedzeniu przepysznych sa-
∏atek i ciast, Âwi´ty Miko∏aj rozpoczà∏
rozdawanie prezentów. Okaza∏o si´,
˝e aby dostaç prezent, nie wystarczy
byç grzecznym przez ca∏y rok. Nasz
wymagajàcy Miko∏aj kaza∏ ka˝demu
wykonaç specjalne zadanie, tote˝ cià-

gle ktoÊ Êpiewa∏, taƒczy∏ lub samotnie
bieg∏ na ostatnie pi´tro…

Tu˝ po rozdaniu prezentów, ju˝
w mniej eleganckich strojach udali-
Êmy si´ do sali widowiskowej, gdzie

wspólnie ÊpiewaliÊmy piosenki. Nie
zabrak∏o równie˝ gry w Twistera
czy meczu siatkówki. Jednà z naj-
wi´kszych atrakcji by∏o zwiedzenie
strychu naszego liceum

Niesamowità przygodnà by∏a za-
bawa w chowanego. Bieganiu po
ciemnym liceum towarzyszy∏
dreszczyk emocji zwiàzany legen-
dami o duchu dyrektor Idzikow-
skiej, która nawiedza naszà szko∏´.

Zm´czeni po wielu zabawach
znów powróciliÊmy do sali widowi-
skowej. Tym razem, aby obejrzeç
film. Horror. Tak niezwykle moc-
nym punktem zakoƒczyliÊmy naszà
wyjàtkowà noc w szkole. Musieli-
Êmy ju˝ tylko wróciç do domów,
porzàdnie si´ wyspaç oraz znowu
Êwi´towaç…

Marta Kàsiel IIa

Niezwyk∏a przygoda wigilijna

Otrz´siny w Entropii
Entropia to pr´˝nie dzia∏ajàce ko∏o

politologiczne prowadzone przez
prof. M.Kaim. G∏ównym zadaniem
tego kó∏ka politologicznego jest przy-
gotowanie debat, spotkaƒ oraz pro-
wadzenie licznych dyskusji na tema-
ty, których nie powstydzi∏by si´ poru-
szyç Tomasz Lis w swoim programie. 

PierÊcieƒ, jarzmo, sok i polityka.
Tak w du˝ym skrócie mo˝na zrelacjo-
nowaç to, co si´ dzia∏o w czwartek
w sali nr14 na d∏ugiej przerwie. Odby-
∏y si´ oficjalne otrz´siny „nowo” przy-
by∏ych Entropistów. 

Starsi koledzy z ko∏a politologicz-
nego postanowili przyjàç nast´pców
jak nale˝y, czyli nie oby∏o si´ bez kon-
kurencji i podchwytliwych pytaƒ. 

M∏odzi adepci musieli najpierw
odpowiedzieç na pytania (oczywiÊcie
wszystko dotyczy∏o polityki) po
udzieleniu poprawnej odpowiedzi -
przejÊç pod  ‘jarzmem’, czyli zgrabnie
przedostaç si´ do kolejnej cz´Êci za-
daƒ. Nast´pnie pierwszoklasiÊci
z mieczem na ramieniu musieli po-
wtórzyç s∏owa wypowiedziane przez
Adama - cz∏owieka z pierÊcieniem.
Sok pomidorowy z dodatkami zakoƒ-
czy∏ ca∏y akt otrz´sinowy. 

Ca∏y 20 minutowy precedens za-
koƒczy∏ si´ wspólnym zaprzysi´˝e-
niem na Entropist´.

Jak by∏o? Mi∏o, Êmiesznie i z dy-
stansem. Zapyta∏am o to pierwszokla-
sistów i oto ich wypowiedzi:

Portret Hemara 
namalowany 

na teatralnych deskach
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„DziÊ powinno si´ robiç w te-
atrach tylko monodramy, bo
trudno zebraç na prób´ trzech
aktorów – ten ma reklam´, ten
serial lub sesj´ zdj´ciowà. A ak-
tor dojrzewa do roli na próbach,
bez tego nie ma spektaklu. Tylko
w teatrze mo˝na obroniç i urato-
waç aktorstwo.” Emilian Kamiƒ-
ski 

Na wst´pie musz´ stwierdziç,
˝e przed obejrzeniem spektaklu
„Hemar w chmurach. Kabaret”
odnosi∏am si´ do niego nieco
sceptycznie. Âpiew, taniec, za-
bawne skecze sprzed wielu lat…
- nie by∏am wystarczajàco prze-
konana, jakoby to wszystko mia-
∏o si´ z∏o˝yç na fantastyczny ty-
tu∏owy kabaret. I w∏aÊnie tym
wi´ksze by∏o moje zaskoczenie,
gdy okaza∏o si´, ˝e owa sztuka
jest inna, oryginalna, nie z tego
Êwiata, wspania∏a, zachwycajà-
ca… 

„Hemar w chmurach. Kaba-
ret” to nie tyle spektakl, co niesa-
mowite widowisko. Na scenie
plejada aktorów cz´stochowskie-
go Teatru prezentuje wachlarz
swoich umiej´tnoÊci, zaÊ magicz-
nà aur´ dope∏nia muzyka grana

na ˝ywo przez Micha∏a Rorat.
Wszystkie te elementy zatrzy-
mujà publicznoÊç w dobrze zna-
nym jej Êwiecie – zwyk∏ej rzeczy-
wistoÊci. Jednak˝e ten obraz po-
zwala nam dostrzec prawdziwy
czar i blask naszego ˝ycia.  

Nawiàzujàc do s∏ów Emiliana
Kamiƒskiego – aktora i za∏o˝y-
ciela Teatru Kamienica – Êmia∏o
mo˝na stwierdziç, ˝e re˝yser
sztuki Piotr Machalica dokona∏
niemo˝liwego, bowiem zebra∏ na
próbach nie trzech, ale a˝ jedena-
Êcioro aktorów. Mog∏oby si´ wy-
dawaç, ˝e swoisty t∏ok na scenie
zaszkodzi koncepcji spektaklu.
Jednak dzieje si´ wprost prze-
ciwnie. ArtyÊci tworzà harmonij-
ny i spójny obraz. 

Choç sztuka nie ukazuje kon-
kretnej historii, to i tak pobudza
ciekawoÊç widzów. Z naszej per-
spektywy niektóre ze skeczy mo-
gà wydawaç si´ banalne i prze-
widywalne, ale, o dziwo, nadal
nas Êmieszà! Mo˝e w erze „kolej-
nych najÊmieszniejszych kome-
dii” potrzebujemy sp´dziç dwie
godziny w atmosferze eleganc-
kiego i wysublimowanego po-
czucia humoru?

Marta Kàsiel IIa

Otrz´siny by∏y ca∏kiem niespodzie-
wane, a EntropiÊci lubià niespodzian-
ki. Pomys∏ z pasowaniem mieczem
przez Adama by∏ Êwietny.

Konrad I b

Otrz´siny okaza∏y si´ wbrew pozo-
rom ca∏kiem przyjemne… no mo˝e
gdyby nie wywar, jakim nas „pocz´-
stowano”. Ola I a

Aleksandra Bia∏ek IIa
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Moryc – trzyletni, wykastrowany, czar-
no-bia∏y samiec. Do schroniska trafi∏
w roku 2010. Troszk´ nieÊmia∏y, niena-
rzucajàcy si´, prawdziwy indywiduali-
sta, jednak jak ka˝dy zwierzak potrze-
buje kontaktu z cz∏owiekiem. 

Matra – spokojna, trzyletnia, ∏agodna
kotka. Jest wysterylizowana. Na nowy
dom czeka
od 2011 ro-
ku. W gru-
pie innych
kotów trzy-
ma si´ ra-
czej z boku. 

Inka – ciekaw-
ska, trzyletnia,
sympatyczna kot-
ka. Jest wysteryli-
zowana. Od roku
czeka na nowych,
kochajàcych w∏a-
Êcicieli. 

Nela – trzyletnia, spokojna, przyjazna
kotka. Jest wykastrowana. Na nowego,
kochajàcego w∏aÊciciela czeka w schro-
nisku od maja. 

Una – dwuletnia, wysterylizowana kot-
ka. Od prawie roku schronisko jest jej
nowym domem. Jak ka˝dy zwierzak po-
trzebuje kontaktu z cz∏owiekiem. Praw-
dziwa kocia indywidualnoÊç, nie narzu-
ca si´,
w o l i
obser-
wowaç
z boku.

Stella – czarno-bia∏a, dwuletnia, wy-
sterylizowana kotka. Na nowy dom cze-
ka od czerwca 2012 roku. Marzy
o prawdziwym domu, w którym b´dzie
kochana i b´dzie czuç si´ bezpiecznie. 

Mary – dwuletnia, sympatyczna, opa-
nowana, troszk´ leniwa kotka. Jest wy-
sterylizowana. O nowym domu marzy
od wrzeÊnia. 

Tekla – dwuletnia, spokojna, mi∏a, wy-
sterylizowana kotka. Do schroniska tra-
fi∏a pod koniec wrzeÊnia 2012 roku.
Z ut´sknieniem czeka na nowych, ko-
chajàcych w∏aÊcicieli.

Bezdomne koty nie majà ∏a-
twego ˝ycia. Szcz´Êliwe sà te,
które wygrzewajà si´ w domu
na kaloryferze i obserwujà
Ênie˝ny puch zza okna. Te,
które mieszkajà w schronisku
te˝ nie majà êle. Dostajà po˝y-
wienie i nie marznà. Najgo-
rzej majà te bezpaƒskie, ˝yjà-
ce na dworze.  Cz´sto sà ska-
zane tylko na siebie. 

Na terenie naszego miasta ˝yjà
tysiàce bezpaƒskich kotów. Prze-
mykajà od Êciany do Êciany, sie-
dzà pod samochodami, wciskajà
si´ w najmniejsze dziury, byle tyl-
ko uchroniç si´ przed deszczem
i Êniegiem. Zmarzni´te i wyg∏odzo-
ne próbujà znaleêç jakikolwiek su-
chy i bezwietrzny kàt. Ilu z nich
uda si´ przetrwaç zim´? Nie wia-
domo. Jednak z ca∏à pewnoÊcià
spora cz´Êç nie ma najmniejszych
szans na prze˝ycie. A wystarczy
odrobina dobrej woli. Nie prze-
chodêmy obok nich oboj´tnie. Po-
mó˝my im przetrwaç te najtrud-
niejsze dni!

Najlepszym rozwiàzaniem by-
∏oby przygarni´cie jakiÊ mrucz-

ków do domu. Niestety nie ka˝dy
mo˝e sobie na to pozwoliç. Po-
móc mo˝emy w inny sposób. Po-
starajmy si´ zadbaç o to, aby
bezpaƒskie futrzaki nie chodzi∏y
g∏odne. Wystarczy, ˝e postawi-
my im miseczk´ w miejscu,
w którym wiemy, ˝e si´ pojawia-
jà. Najlepiej ˝eby by∏o to pod ja-
kimÊ daszkiem. Koty nie muszà
dostawaç drogich, sklepowych
karm. Wystarczy daç im kasz´,
ry˝, drobny makaron, skrawki
w´dlin, mi´so, czy inne tego typu
rzeczy, których ju˝ nie zu˝yjemy.
Po pierwsze nie marnujemy i nie
wyrzucamy jedzenia, a po drugie
pomagamy czworonogom prze-
trwaç trudne dni. Mruczki z pew-
noÊcià szybko si´ przyzwyczajà
i b´dà przychodzi∏y punktualnie
z nadziejà na ciep∏y, niezamarz-
ni´ty posi∏ek. Wychodzàc na spa-
cer mo˝emy zabraç ze sobà kilka
saszetek, nawet najtaƒszej kar-
my. Gdy spotkamy zag∏odzonego
kota otwórzmy je i po∏ó˝my
w ustronnym miejscu, aby móg∏
spokojnie si´ najeÊç. Oprócz te-
go jeÊli mamy takà mo˝liwoÊç
postarajmy si´ o to, aby chocia˝
jedno okno w piwnicy by∏o

otwarte. Dzi´ki temu koty b´dà
mog∏y wejÊç i choç na chwil´
uchroniç si´ przed mrozem
i Êniegiem. Ogrzejà si´, wysuszà
i nabiorà si∏ przed dalszà walkà
o przetrwanie. Tutaj z pewnoÊcià
mogà zaprotestowaç niektórzy
sàsiedzi. A to, ˝e ucieka ciep∏o,
a to, ˝e brzydko pachnie.
W pierwszym przypadku mo˝e-
my zamiast otwieraç okienko za-
montowaç w nim specjalne, ru-
chome drzwiczki — rodem
z amerykaƒskich filmów. Dzi´ki
temu kotki  b´dà mog∏y wcho-
dziç i wychodziç kiedy chcà.
Drzwiczki b´dà s∏u˝yç, jako pa-
rawan chroniàcy przed utratà
ciep∏a. Koty nie za∏atwiajà swo-
ich potrzeb w piwnicach ze z∏o-
ÊliwoÊci. To natura ka˝e znaczyç
im terytorium. Tutaj najlepszym
rozwiàzaniem jest kastracja. To
ona pozwoli pozbyç si´ nieprzy-
jemnego problemu. Do tego wy-
kastrowane kocury z pewnoÊcià
odstraszà innych biesiadników
majàcych chrapk´ na nasze piw-
nice. Wszystkie gryzonie praw-
dopodobnie zdecydujà si´ na in-
na lokalizacj´. Chyba lepiej mieç
w piwnicy dziesi´ç kotów ni˝

dziesi´ç szczurów. Je˝eli jednak
te argumenty nie przekonajà
dra˝liwych sàsiadów, mo˝emy
skorzystaç z innej opcji. Tanim
kosztem stworzymy kocià bud-
k´. Wystarczy owinàç karton
z zewnàtrz folià, do Êrodka w∏o-
˝yç niepotrzebne szmatki, czy
s∏om´ i ciep∏e mieszkanko goto-
we. Mo˝emy dodatkowo ociepliç
je styropianem. Je˝eli mamy
wi´ksze mo˝liwoÊci stworzymy
budk´ z prawdziwego zdarzenia
— drewnianà i ocieplanà. Mo˝e-
my do tego wykorzystaç stare
szafki albo jakieÊ skrzynki. Do-
brym rozwiàzaniem jest przepro-
wadzenie zbiórki wÊród miesz-
kaƒców bloku. Grosik do grosika
i wspólnymi si∏ami mo˝e uda si´
kupiç gotowe domki dla kocia-
ków. Te z pozoru niewielkie rze-
czy majà ogromne znaczenie i ra-
tujà kotom ˝ycie. 

Mruczki cz´sto siedzà skulone
pod samochodami, wchodzà
w najdrobniejsze szpary pod ma-
skà i grzejà si´ od stygnàcych sil-
ników. Wsiadajàc do samocho-
du zwracajmy uwag´ na to, czy
˝adne stworzenie nie siedzi pod
nim i czy pod maskà nie zrobi∏o

sobie ogrzewalni. 
Od lat za˝arte spory toczà

mi´dzy sobà przyjaciele i wrogo-
wie kotów. Pierwsi opiekujà si´
czworonogami, drudzy je prze-
Êladujà. Niektórzy twierdzà, ˝e
pomagajàc bezdomnym zwierz´-
tom  przyczyniamy si´ do ciàg∏e
ich rozmna˝ania. NajproÊciej
mówiàc majà pe∏ne brzuszki,
jest im ciep∏o wi´c mogà kopulo-
waç. Ale co zatem powinniÊmy
zrobiç? Zostawiç je na pastw´ lo-
su i bezdusznie patrzeç, jak za-
marzajà? W tym przypadku naj-
lepszym rozwiàzaniem jest stery-
lizacja i kastracja. Sà to zdecydo-
wanie najskuteczniejsze metody
walki z bezdomnoÊcià kotów.
Nie spodziewajmy si´, ˝e dzikie
koty na zawo∏anie wskoczà nam
w ramiona i pójdà z nami do we-
terynarza. Ich zaufanie musimy
zdobywaç powoli. Pomocnà
d∏oƒ w tej sytuacji wyciàga te˝
miasto, które w swoim bud˝ecie
przewidzia∏o pewnà kwot´ pie-
ni´dzy na koty wolno ˝yjàce.

Pomó˝my ma∏ym i bezbron-
nym. To naprawd´ niewiele
kosztuje, a mo˝na uratowaç wie-
le kocich istnieƒ. kg
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OOGG¸̧OOSSZZEENNIIAA  AABBOONNAAMMEENNTTOOWWEE

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

• nieinwazyjna ocena znamion

ul. Dekabrystów 33,  paw. 42,

pon. 16 – 18, Êr. 17 – 19, 

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

www.nicer.pl

MOTORYZACJA

LECZNICE DLA ZWIERZÑT

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

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

ponarkotykowe
PPSSYYCCHHOOTTEERRAAPPIIAA  – uzale˝nieƒ od

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

www.wolmed.pl

PSYCHIATRIA

PORADNIA  DIETETYCZNA
Otrzymujesz fachowà wiedz´ oraz

pomoc w jej praktycznym
zastosowaniu.

Nasza wspó∏praca opiera si´ na
wzajemnym zaufaniu i

zaanga˝owaniu.
Poliklinika MSWiA

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

DIETETYKA

DERMATOLOGIA

ART. ORTOPEDYCZNE

MEDYCYNA

NAJKORZYSTNIEJSZE
PO˚YCZKI

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

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

˝̋yyrraannttóóww  ii  ppiieerrwwsszzeejj  wwpp∏∏aattyy..

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

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

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

PO˚YCZKI - KREDYTY

LOMBARD KAPS 
20 lat doÊwiadczenia20 lat doÊwiadczenia

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

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

RTV i wszystkiego, 
co przedstawia

jakàkolwiek wartoÊç. 
TANIE WYROBYTANIE WYROBY

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

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

PIERWSZY CZ¢STOCHOWSKI
LOMBARD 

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

– NAJLEPSZE CENY 
W MIEÂCIE!!!

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

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

KOMISY - LOMBARDY

FINANSE

SZKOLENIE PODYPLOMOWE
PIEL¢GNIAREK
SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE:
PPiieell´́ggnniiaarrssttwwoo  ooppiieekkii
dd∏∏uuggootteerrmmiinnoowweejj,,
aanneesstteezzjjoollooggiicczznneejj  ii  iinntteennssyywwnneejj
ooppiieekkii..
KURSY KWALIFIKACYJNE:
–– PPiieell´́ggnniiaarrssttwwoo  rrooddzziinnnnee  ddllaa::
ppiieell´́ggnniiaarreekk  ii  ppoo∏∏oo˝̋nnyycchh,
anestezjologiczne i intensywnej
opieki, ooppiieekkii  dd∏∏uuggootteerrmmiinnoowweejj,,
kardiologiczne, rraattuunnkkoowwee,,  iinnnnee..

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

www.oswiata-czw.net

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

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

www.oswiata-czw.net

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

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

www.oswiata-czw.net

KURSY-SZKOLENIA

SZKO¸Y
KURSY-SZKOLENIA

„JARKO” – REMONTY
TANIO!!!

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

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

US¸UGI BUDOWLANE
AZBEST – demonta˝,

DACHY
10 LAT GWARANCJI

OKNA
792-013-569

INSTALATORSTWO
ELEKTRYCZNE

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

budynków
• punkt od 20 z∏

tel. 602 495 357

US¸UGI REMONTOWE

MATERIA¸Y BUDOWLANE

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

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

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

OGRÓD

OKNA – DRZWI

KARNISZE

ART. ROBOCZO-OCHRONNE

BUDOWNICTWO

BIURO RACHUNKOWE
„ANIN”

• Pe∏na obs∏uga firm

• PoÊrednictwo kredytowe

42-200 Cz´stochowa, 

ul. Krakowska 31

tel. 34 361 44 10

BIURA RACHUNKOWE

BIURA
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US¸UGI
POGRZEBOWE

US¸UGI

T¸UMIKI

TRANSPORT

AKUMULATORY

BLACHARSTWO

MOTORYZACJA

US¸UGI POGRZEBOWE

KUPON
na bezp∏atne og∏oszenie

– MOTORYZACJA – NIERUCHOMOÂCI – SPRZEDAM

– KUPI¢ – MATRYMONIALNE – INNE – PRACA

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

TreÊç og∏oszenia:

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

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

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

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

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

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

— SPRZEDAM MIESZKANIE —

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

PILMIE! Sprzedam – tanio – lub zamiení
komfortowe, w∏asnoÊciowe mieszkanie w Helu.
Umeblowane, balkon, 3 pí tro, CO, CW, liczniki.
200 m od pla˝y, s∏oneczne, Êrodkowe. 33 m32,
centrum Helu, niski czynsz (250 z∏). Cena –
90.000 z∏ (wyjazd – marynarz). 
Tel. 609 87 26 26

Sprzedam mieszkanie jednopokojowe z kuchnià
i ∏azienkà, z du˝ym balkonem, w centrum
miasta. Tel. 788 676 763, 793 556 635

— SPRZEDAM DOM —

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

NIERUCHOMOÂCI Sprzedam haĺ  produkcyjnà (300 m2) wraz z
domem 250 m2. Hala wybudowana w 2010 r.,
wykoƒczona, z pe∏nym w´z∏em sanitarnym. 
W hali 3 pomieszczenia + biuro, ∏azienka i
magazynek. Dom – parter wykoƒczony,
zamieszkany – 3 pokoje, salon z kuchnià,
∏azienka i WC, pí tro – stan surowy, 4 pokoje,
kuchnia z salonem, ∏azienka. Teren ogrodzony
16 tys. m2. Hala mieÊci sí  5 km od zjazdu z
trasy na Mykanów. Cena 410.000 z∏ do
negocjacji. Tel. 501 590 505

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

— KUPI¢ DZIA¸K¢ —

Kupí  uzbrojonà dzia∏k´. Tel. 605 587 140

— SPRZEDAM DZIA¸K¢ —

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

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

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

˚wirownia – piaskownia 1,82 ha w
Dzia∏oszynie. Z koncesjà do 2020 r + kpl
dokumentacji geologicznej, 6 nawiertów z
opisem i inne uzgodnienia. Gotowa do
eksploatacji. Inne propozycje – ewentualnie
zamiení  na nowy dom parterowy w Cz-wie lub
okolicy, mogà buç te˝ bloki. Tel. 693 626 999

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

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

M-3 Tysiàclecie, ul. Kiedrzyƒska, pow. 46 m2, 
3 p., blok, balkon, okna pó∏noc-po∏udnie,
kuchnia w kwadracie, w pokojach panele. Blok z
dala od ulicy. Cena 133 tys. Tel. 512 396 386.
Bez poÊredników.

— SPRZEDAM LOKAL —

Lokal gastronomiczny k/Sàdu 100 m2 + media.
Tel. 668 510 730

Lokale po 22 m2 k / Sàdu + media. 
Tel. 668 510 730

— WYNAJM¢ —

Pawilon handlowo-biurowy, pow. 2 x 19 m2 plus
piwnica. Bdb lokalizacja – Biznes Centrum.
Wynajm´ – 1200 z∏/m-c plus media. 
Tel. 508 703 286

BBEEZZPP¸̧AATTNNEE  
OOGG¸̧OOSSZZEENNIIAA  DDRROOBBNNEE
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Wynajm´ nowà haĺ  150 – 200 m2 Grabówka –
Lisiniec, media i warunki UE. Wys. 3,3m, ca∏a w
p∏ytkach + gara˝ na 2 auta d∏ 15 mb, CO, alarm,
ogrodzone, na prywatnej posesji. Do przej́ cia od
01.01.2013. Lub inne propozycje. 
Tel. 693 626 999

Wynajm´ M-3 50 m2 III Aleja, du˝y balkon 5 m2,
blok z ceg∏y, parter, parkiety, lodówka, TV, pralka,
zmywarka. Przy parkach. 999 z∏ plus media (pràd,
woda, gaz). Mo l̋iwa zamiana na mniejsze, do 36
m2 z balkonem w Centrum. Tel. 602 307 570

Wynajm´ pokój z kuchnià w starym budownictwie.
Woda, Êwiat∏o, WC murowane na zewnàtrz. Tel.
34 360 11 72 wieczorem

Wynajm´ lokal 95 m2, ul. Faradaya, blisko rynku, z
przeznaczeniem na sklep, biuro, us∏ugi,
gastronomí . Parking, media, dobra lokalizacja,
stan dobry. Tel. 508 738 206

Wynajm´ budynek wolnostojàcy. TANIO! 7 z∏/m2.
Tel. 886 989 731

WYNAJM¢ M-3 – 50 m2, III Aleja NMP, du˝y
balkon, pralka, lodówka, zmywarka, meble. 999 z∏
z CO + media (woda, pràd, gaz). Mo l̋iwa
zamiana na mniejsze, od 30 m2 w centrum. 
Tel. 602 307 570

Wynajm´ mieszkanie M-3 w bloku 4-pí trowym
przy ul. PCK (Tysiàclecie). Dwustronne (wschód –
zachód), balkon, nowe okna PCV, internet, i TV
kablowa, umeblowane i w pe∏ni wyposa˝one,
∏adnie zagospodarowane otoczenie bloku (nowe
chodniki, sporo zieleni). Cena 1000 z∏ + media.
Kaucja – jednomiesí czny czynsz.
Tel. 604 563 922

DO WYNAJ¢CIA lokale u˝ytkowe w III Alei NMP:
• 62 m2, 1 pí tro, budynek frontowy, ogrzewanie,
wejÊcie z bramy; 
• 8,5 m2, 1 pí tro, bud. front., ogrzew., wejÊcie z
bramy; 
• 86 m2 (4 pomieszcz.), ogrzew. gaz., wejÊcie od
podwórka; 
• 84 m2 (4 pom.), ogrzew., wejÊcie od podwórka; 
• 18 m2 ogrzew., wejÊcie od podwórka. 
Tel. 34 3606 008 (7.30 – 14.30) 

— SPRZEDAM SAMOCHÓD —

FIAT DUCATO MAX 2.3 JTD, 2004 r., Stan bdb.
– nie zm´czony – dostawczy.
Tel. 667 412 105.

MERCEDES A-169 2009 r., 65 tys. km, 2.0 CDI,
srebrny metalik. 5 drzwi, od nowoÊci jeden
w∏aÊciciel, bezwypadkowy, jeêdzi∏a kobieta, wersja
BLUE. Pó∏skóra, reg. wys. kier., podgrz.
siedzenia, klima. Stan super. Ewentualnie
zamiení  na wí kszy. 
Tel. 693 626 999

Sprzedam Fiata Cinquecento, 1955 r., 900,
zielony metalik, sprawny, ubezpieczony. Cena do
uzgodnienia. Tel. 601 935 941

Sprzedam Suzuki Wagon Excellent 1.3 BEN, CZ,
ESZ, EL, AF, 2xairbag, relingi, przyciemaniane
szyby. 2001 r, 120 tys. km. Cena 10.600 z∏ lub
zamiana na ma∏y osobowy. Tel. 602 307 570

BMW X5 XI. 2005 r., 174 tys. km, serwis, 3.0
diesel, 218 KM, automat, tiptronic, czarna skóra,
czarny dach panorama, biksenon, hak, wersja
Limited, grafit metalic, od 2007 r. w kraju,
homologacja na cí ˝arowy, +5 osób, stan
perfekcyjny – ewentualnie zamiení  na limuzyn´
Audi, BMW 5, Mercedes. Tel. 693 626 999

TOYOTA CELICA 1.8 l, rok 1999. Pe∏ne
wyposa˝enie. Cena 11.500 z∏. Tel. 606 508 324

MERCEDES A-169 2009 r., 65 tys. km, 2.0 CDI,
srebrny metalik. 5 drzwi, od nowoÊci jeden
w∏aÊciciel, bezwypadkowy, jeêdzi∏a kobieta, wersja
BLUE. Pó∏skóra, reg. wys. kier., podgrz.
siedzenia, klima. Stan super. Ewentualnie
zamiení  na wí kszy. 
Tel. 693 626 999

— CZ¢ÂCI I AKCESORIA —

Sprzedam tarcz´ i docisk do sprz´g∏a Opel
Omega 2.0 16V, Cena 100 z∏. Tel. 510 194 762

Opona W400 INTERRADIAL 175/65 R-14 – 10
z∏. Klocki i szcz´ki hamulcowe przód i ty∏ do
Peugeota 406 – ceny do uzgodnienia. 
Tel: 514 765 911

OPONY zimowe 2 szt. Ford Transit 195/70 R15C
cena 500z∏. Tel. 506369588

— NAUKA – KOREPETYCJE —

MGR MATEMATYKI – doÊwiadczony nauczyciel
dyplomowany, egazminator prac maturalnych
przygotowuje do matury 2013, udziela korepetycji
oraz przygotowuje studentów do egzaminów
semestralnych ze wszystkich dzia∏ów matematyki
wy˝szej. Warunki dotyczàce kosztów i miejsca
spotkaƒ do omówienia pod nr tel. 669 035 197,
723 917 246

MATEMATYKA – korepetycje, soldnie i tanio, w
ÊródmieÊciu, szczególnie przygotowanie do
matury. Tel. 694 749 648

SZKOLENIE PSÓW metodami pozytywnymi.
Oferujemy szkolenie w zakresie pos∏uszeƒstwa
oraz rozwiàzywanie problemów z zachowaniem.
Tel. 726 591 835

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

ANGIELSKI – lekcje w domu i w firmie,
korepetycje, konwersacje, przygotowanie do
egzaminów (test gimnazjalny, matura, LCCI)
korepetycje, lektor szko∏y wy˝szej, 16 lat praktyki.
Dojazd. 30 z∏/godz. Mo l̋iwe lekcje równie˝ w
okolicach Cz´stochowy. Tel. 508 569 307,
admiral_piett@wp.pl

J. FRANCUSKI – korepetycje, konwersacje,
przygotowanie do matury. Tel. 796 089 048

J´zyk angielski – nauczyciel LO przygotowanie do
matury i egzaminów FCE, CAE, CPE. Równie˝
j́ zyk biznesu. Dzieci, m∏odzie˝, doroÊli. 
Tel. 506 107 322

— ART. DZIECI¢CE —

Sprzedam wózek dziecí cy, dwie budy, noside∏ko.
Cena 100 z∏. Tel. 34 324 58 75

Noside∏ko dla dziewczynki 10 – 11 kg, ró˝owe, w
kwiaty. Stan bdb. Cena 120 z∏. Tel. 501 532 176

— ART. SPORTOWE —

Sprzedam narty polskie „Polsport” wàskie, 170
cm, d∏ugie, nieu˝ywane, bez okuç. Cena 30 z∏.
Tel. 600 144 560

Sprzedam rower damk´. Wí cej informacji po nr
tel. 34 324 04 26

Narty Sport Line, Artis Galax 643, buty Raichle
cena 100z∏. Tel: 668-342-217

— BUDOWNICTWO —

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

Ziemia czarna ogrodowa, piasek budowlany,
podsypkowy, gruz, t∏uczeƒ. Dowo˝´ do klienta.
Us∏ugi koparkà. Tel. 660 752 305

Dystrybutor drzwi zewn´trznych i wewn´trznych
polskich firm jak: KMT, DRE CAL / K´dziora,
Eurodoors, POL-SKONE. Tel. 887 627 682

Sprzedam okna balkonowe z drzwiami, ma∏o
u˝ywane, bia∏e. Szyby zespolone oraz inne okna.
Tel. 34 365 70 65, 663 234 096

Sprzedam balustrad´ kutà, ozdobnà, z kwadratu
12. Cena 120 z∏/mb. Tel. 34 365 70 65,
663 234 096

Grzejniki PURMO 135 x 60, 2 szt., sufitowe
oprawy halogenowe CHORS nowe. 
Tel. 500 501 042.

Piec CO dwufunkcyjny olejowy 24 kW, palnik
GIERSCH stan idealny plus zbiorniki 2 x 1000 l.
Cena do uzgodnienia. Tel. 508 703 286

— ELEKTRONIKA —

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

TV LCD AEG15 cali. Stan bardzo dobry. Cena
200 z∏. Tel. 791 232 947 

Aparat fotograficzny KODAK – 50 z∏. Aparat
fotograficzny PREMIER – 50 z∏. Kamera foto
V6000 z rediem – 195 z∏. Radio dwuzakresowe –
25 z∏. S∏uchawki domofonowe Unifon, 4 sz. – 48
z∏. Telefon Panasonic z sekretarkà. 
Tel: 514 765 911

Sprzedam telewizor SHARP Aquos LC 37WD1E,
uszkodzona matryca, cena do naegocjacji.
Nowy – 4 lata. Tel. 603 521 686, 603 521 554

Sprzedam TV kineskopowy Sony 21 cali,  TXT,
pilot, stan bdb. Cena 90 z∏. Tel. 504 047 869

Sprzedam konsoĺ  Playstation 2, pad, karta
pamí ci, 12 gier – zamiení  na konsoĺ  Nintendo
WII lub Game Cube. Tel. 519 645 779

Sprzedam nowà drukark´ Canon – nieu˝ywanà.
Tel. 692 515 893

— HOBBY —

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

— KSIÑ˚KI —

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

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

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

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

— MASZYNY I URZÑDZENIA —

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

Sprzedam pompy hydroforowe – z gwarancjà.
Naprawa pomp wodnych samochodowych –
hydroforowych. Sprzedam silnik 3 kW 1400 obr.
Tel. 500 403 072, 34 322 07 54

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

— ODZIE˚ —

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

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

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

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

Garnitur m´ski czarny nowy 50/175 – 150 z∏.
Garnitur m´ski czarny nowy 88/170 – 150 z∏.
Spodnie luksusowe czarne m´skie nowe 90/175 –
25 z∏. Krawat nowy – 10 z∏. P∏aszcz zimowy m´ski
– 40 z∏. Ocieplacz narciarski na 12 lat – 30 z∏.
Tel: 514 765 911

Tornister szkolny – 30 z∏. Lewarek do auta –
nowy – 20 z∏. Rakieta do tenisa ziemnego
dziecí ca – 20 z∏. Tel: 514 765 911

Sprzedam p∏aszcz damski zimowy – ko∏nierz
karaku∏owy. Na t´˝szà osob´. Cena 60 z∏. 
Tel. 34 365 29 55

Sprzedam nowà kurtk´ damskà nieu˝ywanà, z
jasnych norek. Dla t´˝szej osoby. Cena do
uzgodnienia. Tel. 34 365 29 55

P∏aszcz damski skórzany. Kolor grafit, rozmiar 42-
44. Stan dobry. Cena 150 z∏. Tel. 664 474 191

— RÓ˚NE —

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

Sprzedam du˝à bud´ ocieplanà, z tarasem dla
psa. Tel. 34 365 70 65, 663 234 096

Sprzedam miejsce na cmentarzu Kule, blisko
koÊcio∏a. Tel. 882 711 921

Sprzedam miejsce na grób na Cmentarzu Kule.
Tel: 880-870-201 po 18.

— WYPOSA˚ENIE WN¢TRZ —

Sprzedam butle gazowe. Tel. 34 360 11 72
wieczorem

Stó∏ kuchenny nowy, bràz 80 x 56 cm. Cena 80 z∏.
Tel. 34 324 30 37

Sprzedam nieu˝ywany wózek inwalidzki „Breezy”.
Tel. 606 322 437 po godz. 1600.

Atrakcyjne meble pokojowe 3-witrynowe, czarne,
po∏àczone z barkiem (1,2 m x 1,5 m) oÊwietlonym,
z daszkiem, 3 wysokie sto∏ki, ∏awa i stolik pod
telewizor. Tel. 603 664 249

Sprzedam butĺ  gazowà. Tel. 34 360 11 72
wieczorem

Sprzedam stary zegar, trzy wagi. 
Tel. 513 45 83 36

Sprzedam 2 fotele w kolorze olcha w bardzo
dobrym stanie. Cena 150 z∏/szt. (do negocjacji).
Tel. 34 323 13 14

Pianino CALISIA, rok prod. 1970. Stan bardzo
dobry. Cena 3500 z∏. Tel. 519 677 086

Wypoczynek – skóra lub materia∏. 
Tel. 667 412 105.

Solarium ze stela˝em i wózeczkiem Philips –
nowe – 500 z∏. Narz´dzia budowlane, w tym
Êruba rzymska – ceny do uzgodnienia.
Deskorolka – 30 z∏. Walizka – 30 z∏. Pralka Indesit
– 650 z∏. Prostownik do ∏adowania akumulatorów
od 6 do 12V – 250 z∏. Tel: 514 765 911

˚yrandol mosí ˝ny 5-ramienny – 500 z∏. Lampy
oÊwietleniowe ró˝ne, w tym jarzeniówki 18 szt. –
ceny do uzgodnienia. Maszynka r´czna do
krojenia chleba i w´dlin – 45 z∏. Piec kuchenny
AMICA z p∏ytà ceramicznà – 500 z∏. Zmywarka
do naczyƒ klasy  AAA, szer.60 cm – 400 z∏.
Kryszta∏y – wazonik, popielniczka i cukiernica 
– 70 z∏. Tel: 514 765 911

— ZDROWIE —

¸ó˝ko SYOGRA masujàce. Nieu˝ywane. Cena
2500 z∏. Tel. 535 575 511

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

Gabinet Naturoterapii, ul.Lipowa 45. Terapia
YUMEIHO-mí kie ustawienie miednicy i
kr´gos∏upa, zio∏olecznictwo ustalenie diety i
suplementów, çwiczenia CHI-KUNG i TAI-CHI.
Psychoterapia. Tel. 797 843 131

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

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

Sprzàtanie, mycie okien. Tel. 797 257 218

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

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

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

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

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

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

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

WRÓ˚BY – TAROT. Tel. 34 317 31 89

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

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

Tapetowanie, malowanie, remonty. 
Tel. 500 501 042

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

MUZYCZNE umilanie imprez okolicznoÊciowych
na Êlubnym kobiercu. Tel. 663 813 452

NAPRAWA TELEWIZORÓW nowego i starego
typu, monta˝ anten telewizyjnych i satelitarnych,
gwarancja na wykonanà us∏ug´. Dojazd do
klienta. Tel. 608 137 269

Blacharstwo – dekarstwo, panela, papa, rynny,
obróbki, okna. Tel. 788 516 232

Dachy – termozgrzew, gont, blacha, rynny,
Êniego∏apy. Tel. 884 113 735

Dekarstwo – blacha, okna, panel, Êniego∏apy,
papa, gont, rynna. Tel. 515 141 741

Dachy – naprawy, przecieki, uszczelnianie, papa,
rynna.Tel. 798 448 374

— SZUKAM PRACY —

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

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

Szukam roznoszenia ulotek. Tel. 794 239 418

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

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

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

budowie, dachach, kostce, pracownik fizyczny,

malowanie dachów, Êcian, rozbiórki, na produkcji,

przeprowadzkach, przy za∏adunku, na magazynie,

na stacji paliw, konwojent, ochroniarz obiektu 

lub inne. Tel. 510 573 919

Hydraulik – wykonuje szybko, tannio i dok∏adnie:

przeróbki instalacji sanitarnych, wod.-kan., CO 

i gazowe. Monta˝ ∏azienek i drobne naprawy. 

Tel. 665 789 454

Dyspozycyjna kobieta, wykszt. Êrednieaktualna

ksià˝eczka sanepidowska podejmie prac´

dodatkowà w handlu, pomoc kuchenna, na

produkcji, sprzàtanie ewentualnie opieka nad

dzieckiem lub starszà osobà. Bez ofert

towarzyskich. Tel. 530 346 386

Emerytka szuka pracy. Tel. 885 391 514

Przyjm´ cha∏upnictwo, oprócz szycia. Tel.

725884509

Posiadam prawo jazdy kat „B”. Posiadam wolny

czas. podejm´ prac´. Tel. 725884509

Pracowita, sumienna kobieta z grupà inwalidzkà

pilnie poszukuje pracy, najch´tniej w charakterze

sprzàtaczki. Tel. 504 812 732

Zaopiekuj́  sí  starszà osobà lub dzieckiem. 

Tel. 535 575 511

40-letni m´˝czyzna  z drugà grupà poszukuje

pracy chronionej, przy opakowaniach tekturowych,

sk∏adaniu, maszynie czyszczàcej, portierni. Na 8

godzin lub gospodarczy. 

Tel 794 239 418.

Pieĺ gniarka z doÊwiadczeniem podejmie sí

opieki nad osobà starszà. 

Tel. 504 437 549

Fizjoterapeuta i dyplomowany masa˝ysta

podejmie prac´ w s∏u˝bie zdrowia. 

Tel: 794 137 250

Przyjm´ ka˝dà prac´ (oprócz szycia). Mo˝e byç

dorywcza. Tel. 514 470 198

Samotny kawaler 26 lat pozna panie do lat 40.

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

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

Odpowiadam tylko na listy. Jestem niskiego

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

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

Âwierczewskiego 3, 47-100 Strzelce Opolskie

Poznam samotnà panià w wieku powy˝ej 60 lat 

z dzielnicy B∏eszno. Tel. 514 765 911

Samotna wdowa pozna niezale˝nego finansowo

62-letniego wdowca celem sta∏ego zwiàzku. Mile

widziany pan zmotoryzowany. 

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

Rozwiedziony, po czterdziestce, pozna kobiet´,

bardzo ch´tnie puszystà. Uroda i wiek kobiety

oboj́ tne. Tel. 515 130 498

Kawaler lat 45, bezdzietny, wysoki, normalny,

niezale˝ny finansowo, ciemny blondyn pozna

panià w wieku do 50 lat. Stan cywilny pani

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

zwiàzek. Tel. 660 006 217

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

lat w celu utworzenia szcz´Êliwego zwiàzku. 

Tel. 510 573 919

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

60 lat. Stan cywilny bez znaczenia. 

Tel. 534 572 597

Samotny 25-letni kawaler pozna panie do 30 lat w

celu przyjaêni lub zwiàzku. Tylko listy. Grzegorz

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

Opolskie.

Kawaler 45 lat, bezdzietny, wysoki, normalny

ciemny blondyn, niezale˝ny finansowo pozna

panià. Stan cywilny pani nieistotny. Pani mo˝e

posiadaç dzieci. Cel - sta∏y zwiàzek. 

Tel. 660 00 62 17 

M´˝czyzna, 29 lat szuka kobiety do sta∏ego

zwiàzku. Tel. 510 573 919

Rozwiedziony, po czterdziestce, pozna, kobiet´,

bardzo ch´tnie puszystà. Uroda i wiek kobiety

oboj́ tny. Tel. 515130498

Blondynka, 38 lat, szczup∏a pozna pana. Stan

cywilny i wiek bez znaczenia. Tel. 604 733 998

Kobieta po 50-tce, niezale˝na finansowo pozna

pana w odpowiednim wieku. Tel. 508 252 648.

Poszukuj́  osoby wyje˝d˝ajàcej do Niemiec

w∏asnym samochodem dysponujàcej wolnym

miejscem w aucie.. Nr kontaktowy 606 482 699.

RÓ˚NE

MATRYMONIALNE

PRACA

US¸UGI

SPRZEDAM

NAUKA

MOTORYZACJA

BBEEZZPP¸̧AATTNNEE  OOGG¸̧OOSSZZEENNIIAA  DDRROOBBNNEE
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FFIIAATT  BBRRAAVVOO  11..99  MMuullttiijjeett  112200KKMM  „„DDyynnaammiicc””,,  22000088//0099  rr..  PPrrzzeebbiieegg::  9977  000000  kkmm,,
II  ww∏∏aaÊÊcciicciieell..  SSeerrwwiissoowwaannyy,,  bbeezzwwyyppaaddkkoowwyy..  NNoowwee  ooppoonnyy..

28.900 z∏

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

PPee∏∏nnee  ooddlliicczzeenniiee  ppooddaattkkuu  VVAATT..

79.990 z∏
netto

KKIIAA  CCAARRNNIIVVAALL  22..22  DDiieesseell  119955KKMM,,  22001111rr..  
PPrrzzeebbiieegg::  33  000000  kkmm,,  SSaammoocchhóódd  ddeemmoonnssttrraaccyyjjnnyy,,  

77--oossoobboowwyy..

84.900 z∏

NNIISSSSAANN  NNVV220000  11..55  ddCCii  8899KKMM,,  22001122rr..,,  PPrrzzeebbiieegg::  00  kkmm,,
FFaabbrryycczznniiee  nnoowwyy,,  PPee∏∏nnee  ooddlliicczzeenniiee  ppooddaattkkuu  VVAATT..

45.500 z∏
netto

KKIIAA  CCEEEE''DD  11..44  110055KKMM  „„MM””,,  22001111rr..  PPrrzzeebbiieegg::  44  000000  kkmm,,
SSaammoocchhóódd  ddeemmoonnssttrraaccyyjjnnyy..

45.900 z∏

NNIISSSSAANN  MMIICCRRAA  11..22  8800KKMM  „„VViissiiaa  AACC//CCDD””,,  22001122rr..,,
PPrrzzeebbiieegg::  00  kkmm,,  FFaabbrryycczznniiee  nnoowwyy..  LLaakkiieerr  MMeettaalliizzoowwaannyy..

36.900 z∏

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

Teatr im. Adama Mickiewicza
Cz´stochowa, ul. Kiliƒskiego 15,
Sekretariat: tel. (34) 372 33 04, 

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

dyrekcja@teatr-mickiewicza.pl

REPERTUAR 

16. Âroda 12.00, 18.00 (Êroda studencka)

HEMAR W CHMURACH
KABARET SZKO¸A TEATRU

Scena Du˝a

17. Czwartek 12.00

HEMAR W CHMURACH
KABARET SZKO¸A TEATRU

Scena Du˝a

REPERTUAR 
Cinema City „WolnoÊç”

4.01. – 10.01.2013

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
Jack Reacher – jednym

strza∏em – 13:00,  15:40,
18:20,  21:00

Prawie jak gladiator 2D –
12:20,  16:40

Prawie jak gladiator 3D –
10:10,  14:40

S´p – 11:40,  14:20,  17:00,
19:40,  22:20

˚ycie Pi 2D – dubbing – 11:00,
16:20

˚ycie Pi 2D – napisy – 21:40
˚ycie Pi 3D – napisy – 13:40,

19:00

BIE˚ÑCY REPERTUAR
Bejbi Blues – 10:45,  15:30,

17:45,  20:15,  22:30

Hobbit: Niezwyk∏a podró˝ 2D –
dubbing – 13:00,  16:30

Hobbit: Niezwyk∏a podró˝ 2D –
napisy – 20:00

Hobbit: Niezwyk∏a podró˝ 3D –
dubbing – 11:00 (oprócz Êrody),
18:00

Hobbit: Niezwyk∏a podró˝ 3D –
napisy – 14:30,  21:30

Mój rower – 19:30
Pokusa – 21:45

FILMY FAMILIJNE:
Dino Mama 2D – 10:45
Renifer Niko ratuje brata 2D –

11:15 (oprócz poniedzia∏ku)
Stra˝nicy marzeƒ 2D – 11:00,

15:20,  19:40
Stra˝nicy marzeƒ 3D – 13:10,

17:30

REPERTUAR 
Cinema City Galeria „Jurajska”

11.01. – 17.01.2013

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

Ladies Night: Podejrzani
Zakochani – tylko w czwartek o 19:30

PRZEDPREMIERY
Ralph Demolka 3D – 13:00 BA

PREMIERY
˚ycie Pi 3D - dubbing 

– 10:00,15:20
˚ycie Pi 2D – dubbing  

– 12:40,18:00
˚ycie Pi 3D - napisy – 20:40
S´p – 10:20, 13:00, 15:40,

18:20, 21:00
Jack Reacher: Jednym

strza∏em – 11:20, 14:00,
16:40, 19:20, 22:00

Prawie jak gladiator 3D -dubbing
– 10:15, 14:45

Prawie jak gladiator 2D - dubbing
12:30, 17:15

NADAL W REPERTUARZE
Bejbi blues – 15:15, 17:30,

19:45, 22:00
Pi∏a mechaniczna 3D – 19:30 E,

22:30D

Stra˝nicy marzeƒ 2D – 10:00,
14:10, 18:40E

Stra˝nicy marzeƒ 3D – 12:00,
16:20 E,  17:00 D

Atlas chmur – 20:50 E,  21:45 D
Hobbit : Niezwyk∏a podro˝ 2D –

dubbing – 11:30, 15:00
Hobbit : Niezwyk∏a podro˝ 2D –

napisy – 18:30 , 22:00
Hobbit : Niezwyk∏a podro˝ 3D -

dubbing – 10:00,  13:30,
17:00

Hobbit : Niezwyk∏a podro˝ 3D –
napisy – 20:30

Skyfall – 21:30E
FILMY FAMILIJNE:

Dino mama 2D – 11:00 B,
13:15C

Renifer Niko ratuje brata 2D –
11:00 AC

A - oprócz 11.01; B - tylko 12.01-13.01
C - oprócz 12.01-13.01; D - tylko 17.01
E - oprócz 17.01

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.

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

cykl bezp∏atnych wyk∏adów pt. „Vademecum

prawne seniora”. Wyk∏ady rozpocznà si´ 18

stycznia (od godz. 16 do 18) w auli wyk∏adowej

121 przy ul. Waszyngtona 4/8. Poruszone zostanà

m.in. tematy z zakresu prawa spadkowego i

konsumenta, a tak˝e ochrony przed oszustwami.

Kolejne wyk∏ady: 1, 8, 15 i 22 lutego. Zapraszamy

wszystkich seniorów.

mag 

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
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Citroen Xsara Picasso Bezwyp., klima 85.000 km,
serwis, 2003, 97 KM benzyna, srebrny-metallic,
Êwiat∏a przeciwmg∏owe, ABS, poduszki powietrzne,
immobiliser, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja,
centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy,
komputer, tapicerka welurowa, kierownica
wielofunkcyjna.
Pierwszy w∏aÊciciel, serwisowany w ASO,
bezwypadkowy 11 400 z∏

OOffeerrttaa  wwyybbrraannaa  zz  ddnniiaa  0099..0011..22001133  rr..

Honda Civic 1.7 CTDi Bezwypad klima serwis

2002, 186 000 km, 101 KM diesel, srebrny-metallic, 

alufelgi, ABS, poduszki powietrzne, immobiliser,

ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny

zamek, radio, wspomaganie kierownicy, 

serwisowany w ASO, bezwypadkowy

12 900 z∏

Land Rover Range Rover Bezwypadk., klimatron,
skóra, serwis, 2003, 248 000 km, automat, 177 KM
diesel, hak, alufelgi, ABS, autoalarm, poduszki pow.,
immobiliser, ESP, EDS, 4x4, el. lusterka, klimatyz.,
skóra, centr. zamek, radio, wspomag. kierownicy,
komputer, tempomat, podgrz. fotele, kierownica
wielof., czujnik parkow., regul. wys. podwozia,
podgrz. przednia szyba. I w∏aÊciciel, serwisowany 
w ASO, bezwypadkowy 35 900 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∏

Honda Civic 1.8i Bezwypad., 50.000 km, serwis,
2007, 50 000 km, 140 KM benzyna, czerwony-
metallic, alufelgi, Êwiat∏a przeciwmg∏owe, ABS,
poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el.
lusterka, klimatyzacja, tapicerka skórzana, centralny
zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer,
tempomat, czujnik deszczu, kierownica
wielofunkcyjna, pierwszy w∏aÊciciel, serwisowany 
w ASO, bezwypadkowy 31 900 z∏

Mazda 3 1.6 CDVi Bezwypadkowy serwis, 2005,

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

ABS, poduszki powietrzne, immobiliser,

el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny

zamek, radio, wspomaganie kierownicy

pierwszy w∏aÊciciel, serwisowany w ASO,

bezwypadkowy

19 900 z∏

Dodge Avenger CRDi Bezwypadk., 76.000 km,
serwis, 2008, 76 000 km, 140 KM diesel, szary-
metallic, ABS, ASR, poduszki powietrzne,
immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka,
klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie
kierownicy, komputer, tempomat, kierownica
wielofunkcyjna, czujnik parkowania, pierwszy
w∏aÊciciel, serwisowany w ASO, bezwypadkowy

29 900 z∏

Hyundai Santa Fe CRDi Bezwypadk., klima, serwis,
skóra, 2003, 175 000 km, 112 KM diesel, srebrny-
metallic, Êwiat∏a przeciwmg∏owe, przyciemniane
szyby, ABS, immobiliser, el. szyby, el. lusterka,
klimatyzacja, tapicerka skórzana, centralny zamek,
radio, wspomaganie kierownicy, komputer,
tempomat, podgrzewane fotele, kierownica
wielofunkcyjna, czujnik parkowania. I w∏aÊciciel,
serwisowany w ASO, bezwypadkowy 17 900 z∏

Mazda 323F TDVi Bezwypadkowy, klima, serwis

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

Êwiat∏a przeciwmg∏owe, ABS, immobiliser, 

el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny

zamek, radio, wspomaganie kierownicy, tapicerka

welurowa, kierownica wielofunkcyjna,

pierwszy w∏aÊciciel, serwisowany w ASO,

bezwypadkowy 10 900 z∏

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

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

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

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

klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie

kierownicy, tapicerka welurowa.

Serwisowany w ASO, bezwypadkowy

7 300 z∏

Hyundai Tucson 4x4 klimatron, serwis, 2007, 
62 000 km, 140 KM diesel, czarny-metallic, hak,
alufelgi, Êwiat∏a przeciwmg∏owe, przyciemniane
szyby, ABS, ASR, poduszki powietrzne, immobiliser,
ESP, blokada dyferencja∏u, 4x4, el. szyby, el.
lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio,
wspomaganie kierownicy, komputer, tapicerka
welurowa, tempomat, serwisowany w ASO,
bezwypadkowy 35 900 z∏

Mazda 6 20CD klimatron, serwis, 2004, 167 000

km, 120 KM diesel, srebrny-metallic, ABS, ASR,

poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby,

el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio,

wspomaganie kierownicy, komputer, tapicerka

welurowa, tempomat, kierownica wielofunkcyjna,

serwisowany w ASO, bezwypadkowy

16 900 z∏

Fiat Stilo JTD Bezwypadkowy, klima, serwis,
kombi, 2003, 158 000 km, diesel, szary-metallic,
przyciemniane szyby, ABS, poduszki powietrzne,
immobiliser, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja,
centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy,
komputer.
Serwisowany w ASO, bezwypadkowy

9 900 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 26 900 z∏

Mazda 6 CDVi Bezwypadk., klimatron, serwis, 2004

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

przeciwmg∏owe, ABS, ASR, poduszki powietrzne,

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

klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie

kierownicy, komputer, tapicerka welurowa,

tempomat, kierownica wielofunkcyjna. Serwisowany

w ASO, bezwypadkowy 15 900 z∏

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

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

poduszki powietrzne, immobiliser, el. szyby, el.

lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio,

wspomaganie kierownicy, komputer, serwisowany

w ASO, bezwypadkowy 9 900 z∏

Jaguar S-Type V6 Bezwyp., klimatron, skóra,
serwis, 2002, 208 000 km, 200 KM benzyna, z∏oty-
metallic, alufelgi, Êwiat∏a przeciwmg∏owe, ABS, ASR,
autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP,
el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, tapicerka
skórzana, centralny zamek, radio, wspomaganie
kierownicy, komputer, tempomat, kierownica
wielofunkcyjna, czujnik parkowania,I w∏aÊciciel,
serwisowany w ASO, bezwypadkowy 16 900 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∏

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

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

przeciwmg∏owe, ABS, poduszki powietrzne,

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

centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy,

kierownica wielofunkcyjna, podgrzewana przednia

szyba, serwisowany w ASO, bezwypadkowy

11 900 z∏

Jaguar X-Type Bezwypad, klimatron, skóra, navi,
2008, 126 000 km, 130 KM diesel, granatowy-
metallic, alufelgi, Êwiat∏a przeciwmg∏owe, ABS, ASR,
autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP,
el. szyby, el. lusterka, centralny zamek, radio,
wspom. kierown., komputer, tempomat, podgrz.
fotele, czujnik deszczu, kierownica wielofunkcyjna,
czujnik parkowania, podgrzewana przednia szyba
I w∏aÊc., bezwypadkowy 33 900 z∏

Mercedes-Benz A 170 Long CDi klima, serwis,

2003, 197 000 km, 95 KM diesel, srebrny-metallic,

hak, ABS, ASR, poduszki powietrzne, immobiliser, 

el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny

zamek, radio, wspomaganie kierownicy,

serwisowany w ASO, bezwypadkowy

14 900 z∏

Ford Focus 1.8TDCi klima, serwis, 2002, 

173 000 km, 101 KM diesel, niebieski-metallic, 2/3

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

poduszki powietrzne, immobiliser, el. szyby, el.

lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio,

wspomaganie kierownicy, serwisowany w ASO,

bezwypadkowy

8 900 z∏

Jeep Grand Cherokee 3.7 V6+Gaz klima, serwis

2006, 105 000 km, automat, 213 KM benzyna+LPG,

hak, alufelgi, przyciemniane szyby, ABS, autoalarm,

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

lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio,

wspomaganie kierownicy, komputer, tempomat,

pierwszy w∏aÊciciel, serwisowany w ASO,

bezwypadkowy 34 900 z∏

Mercedes-Benz C 200 Kompressor, bezwypadk.,
klima, skóra, sportowy / coupe, 2001, 174 000 km,
automat,163 KM benzyna, srebrny-metallic, 2/3
drzwi, alufelgi, ABS, autoalarm, poduszki
powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka,
klimatyzacja, nawigacja, centralny zamek, radio,
wspomaganie kierownicy, komputer, tempomat,
kierownica wielofunkcyjna. I w∏aÊciciel, serwisowany
w ASO, bezwypadkowy 17 900 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 Cerato 1.5CRDi Bezwyp., klimatron, serwis
kombi, 2006, 160 000 km, 102 KM diesel, Êwiat∏a
przeciwmg∏owe, ABS, poduszki powietrzne,
immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka,
klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie
kierownicy, komputer, czujnik parkowania
Serwisowany w ASO, bezwypadkowy

13 900 z∏

Mercedes-Benz E 200 Bezwypadk., klimatyzacja,
serwis, kompressor, 1999, 186 000 km, 186 KM
benzyna, grafitowy-metallic, alufelgi, ABS, ASR,
poduszki powietrzne, immobiliser, el. szyby, el.
lusterka, klimatyzacja, tapicerka skórzana, centralny
zamek, radio, wspomaganie kierownicy.
Pierwszy w∏aÊciciel, serwisowany w ASO,
bezwypadkowy

9 400 z∏

Ford Galaxy 1.9TDi Bezwypadkowy, klima, kombi
2004, 186 000 km, 115 KM diesel, z∏oty-metallic,
hak, alufelgi, Êwiat∏a przeciwmg∏owe, ABS, poduszki
powietrzne, immobiliser, el. szyby, el. lusterka,
klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie
kierownicy, pierwszy w∏aÊciciel, bezwypadkowy

20 900 z∏

Kia Rio 1.3i Bezwypad, serwis, 71.000 km

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

poduszki powietrzne, immobiliser, centralny zamek,

radio, wspomaganie kierownicy, 

serwisowany w ASO, bezwypadkowy

10 900 z∏

Mercedes-Benz E 220 CDi 150PS skóra, serwis,

2002, 184 000 km, automat, 150 KM diesel,

srebrny-metallic, hak, alufelgi, Êwiat∏a przeciwmg∏.,

ABS, ASR, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP,

el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, skóra, centralny

zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer,

tempomat, kierownica wielofunkcyjna, serwisowany

w ASO, bezwypadkowy 28 900 z∏
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