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Nie wstydz´ si´ tego, co zrobi∏em

Nowa hala prawie gotowa

Kolejne utrudnienia
w alejach

DziÊ Miejski Zarzàd Dróg i Trans-
portu w zwiàzku z kolejnym etapem
budowy kanalizacji deszczowej wy-
∏àczy∏ z ruchu ko∏owego po∏udnio-
wà jezdni´ I Alei NajÊwi´tszej Maryi
Panny (na odcinku od ulicy Pi∏sud-
skiego do Placu Daszyƒskiego). 

W zwiàzku z prowadzonymi pra-
cami ruch w I i II Alei NMP od al. Ko-
Êciuszki do ulicy Ogrodowej odby-
wa si´ w obu kierunkach wy∏àcznie
pó∏nocnà jezdnià. Autobusy komu-
nikacji miejskiej w kierunku Placu
Daszyƒskiego kursujà bez zmian
tras, zmieni∏a si´ jedynie lokalizacja
przystanków. I tak odpowiednik
przystanku II Aleja NMP zosta∏ zlo-

kalizowany na poczàtku
I Alei za skrzy˝owaniem
z ulicà Pi∏sudskiego, na-
tomiast przystanek za-
st´pczy I Aleja NMP po-
jawi∏ si´ na ∏uku jezdni
pomi´dzy I Alejà NMP
i ulicà Ogrodowà.
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PRZEPIS
na udane Êwi´ta.

Weê szybkà gotówk´ 
bez BIK do 8000,-

32/762 26 97, 507 099 100

SPRZEDAM HAL¢ PRODUKCYJNÑ
Sprzedam hal´ 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 si´ 5 km od zjazdu z trasy na
Mykanów. Cena 410.000 z∏ do negocjacji.

Tel. 501 590 505

DZIÂ W NUMERZE

BEZP¸ATNE
OG¸OSZENIA

DROBNE
patrz str. 12 – 13

KONSULTACJE
„˚YCIA”

Dzwoƒ do specjalisty!
Dzisiaj w godz. od godz. 10 do 12 w naszej redakcji 

dy˝urowaç b´dzie 
mgr in˝. Magdalena Szettel  – doradca ˝ywieniowy 

ww  CCeennttrruumm  DDiieetteettyycczznnyymm  „„NNaattuurr  HHoouussee””..

Mo˝na dzwoniç i zadawaç pytania 
pod numerem tel. 533 333 049

W kolejnym numerze „˚ycia Cz´stochowy i Powiatu”
zamieÊcimy wszystkie pytania i odpowiedzi. 

Zapraszamy do konsultacji!

Januszowi D., mieszkaƒcowi
Âwidnicy, który rzuci∏ w wizerunek
Matki Bo˝ej bombkami wype∏niony-
mi czarnà farbà prokuratura posta-
wi∏a dwa zarzuty.  

W poniedzia∏ek 58-latek przyje-
cha∏ do prokuratury z policyjnà ob-
stawà. Przed godz. 12.00 oczekujà-
cym na niego fotoreporterom oznaj-
mi∏, ˝e po przes∏uchaniu b´dzie
udziela∏ wywiadów. 

– Nie wstydz´ si´ tego co zrobi∏em
i nie wstydz´ si´ swojej twarzy, mam
coÊ do powiedzenia wszystkim wier-
nym w Polsce  – oÊwiadczy∏ 58-latek.
Janusz D. przyjecha∏ do Cz´stochowy
w sobot´. W niedziel´ przyszed∏ do
Kaplicy Cudownego Obrazu na msz´
Êw. o godz. 7.00, po mszy przeskoczy∏
przez barierki, wdar∏ si´ do prezbite-
rium i rzuci∏ w kierunku o∏tarza dwa
pojemniki z czarnà farbà. Pojemniki
zrobi∏ z ˝arówek, ̋ eby lepiej si´ t∏uk∏y.
Obraz ochroni∏a kuloodporna szyba
podarowana przez dyrektora niemiec-
kiego muzeum. 58-latka obezw∏adnili

stra˝nicy jasnogórscy wspierani przez
wiernych i przekazali policji. Prokura-
tor postawi∏ Jerzemu D. zarzut znisz-
czenia dobra o szczególnym znacze-
niu dla kultury poprzez rzucenie
trzech ˝arówek wype∏nionych czarnà
farbà w obraz Matki Boskiej i uszko-
dzenie na kwot´ ok. 2 tys. z∏ otoczenia
obrazu i zarzut obra˝enia uczuç religij-
nych innych osób poprzez publiczne
zniewa˝enie przedmiotu czci religijnej.
Podejrzany przyzna∏ si´ do pope∏nie-
nia obu zarzuconych przest´pstw
i z∏o˝y∏ obszerne wyjaÊnienia, jednak
ich treÊç wywo∏a∏a wàtpliwoÊci co do
stanu jego zdrowia. 

– Prokurator zleci∏ opracowanie
opinii psychiatrycznej. Podejrzany
dzia∏a∏ sam, nic nie wskazuje na to, by
by∏ inspirowany przez inne osoby, naj-
bardziej prawdopodobnym motywem
jest dzia∏anie z pobudek religijnych –
mówi Romuald Basiƒski, rzecznik pra-
sowy Prokuratury Okr´gowej. 

Sàd Rejonowy aresztowa∏ Jerzego
D. na trzy miesiàce.
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Blisko 6 milionów z∏otych
poch∏on´∏a budowa nowej
tramwajowej. Obiekt jeszcze
w grudniu ma zostaç oddany
do u˝ytku. Inwestycj´ sfinan-
sowa∏o Miejskie Przedsi´bior-
stwo Komunikacyjne. 

Nowa linia
Budowa nowej linii tramwajowej

wraz z dostawà siedmiu nowocze-
snych tramwajów typu Twist jest naj-
wi´kszà miejskà inwestycjà transpor-
towà ostatnich lat. – Rozpocz´∏a si  ́je-
sienià 2010 roku. Termin zakoƒczenia
inwestycji zosta∏ ustalony na 30 listo-
pada 2012 roku, jednak ju  ̋na poczàt-
ku wrzeÊnia na nowà tras  ́wyjecha∏y
pierwsze tramwaje – mówi W∏odzi-
mierz Tutaj, rzecznik Urz´du Miasta.
Nowa trasa ma d∏ugoÊç ok. 4,5 km. –
Koszt inwestycji wyniós∏ nieco ponad
80 mln z∏, z czego wysokoÊç dofinanso- wania to 85 proc. a wk∏ad w∏asny bu-

d˝etu miasta Cz´stochowy to 15 proc.

Nowe tramwaje
MPK w bydgoskim zak∏adzie Pesa

zamówi∏o siedem nowoczesnych,
przegubowych tramwajów. Pierwszy
z nich pojawi∏ si´ w naszym mieÊcie
w marcu. 

Bydgoska Pesa jest polskim poten-
tatem w budowie pojazdów szyno-
wych. Do naszego miasta trafi∏ model
Twist. Zosta∏ on zaprojektowany spe-
cjalnie dla MPK.  Cz´stochowa dosta-
∏a pierwszy w historii tramwaj nisko-
pod∏ogowy o tzw. obrotowym wózku.
Twist ma 32 metry d∏ugoÊci. Podczas
projektowania nowego pojazdu nie
zapomniano o osobach starszych
i niepe∏nosprawnych. Jest specjalna
platforma dla wózków inwalidzkich,
a tak˝e przestrzeƒ na wózek z dziec-

kiem. Wn´trze pojazdu prezentuje si´
bez zarzutu. Siedzenia pasa˝erskie
wykonano z materia∏u pozwalajàcego
na ∏atwe utrzymanie w czystoÊci oraz
posiadajàcego wysokà odpornoÊç na
Êcieranie. Pod∏og´ wy∏o˝ono wyk∏a-
dzinà antypoÊlizgowà o du˝ej trwa∏o-
Êci. Jak na nowoczesne urzàdzenie
przysta∏o roi si´ w nim od elektroniki.
Tramwaj wyposa˝ony jest w klimaty-
zacj´. Dotyczy to zarówno kabiny mo-
torniczego, jak i przedzia∏u, w którym
podró˝ujà pasa˝erowie. Przy w∏àczo-
nej klimatyzacji dzia∏a automatyczna
blokada otwierania okien. Jest tak˝e
monitoring wewn´trzny i zewn´trzny. 

Koszt zakupu nowoczesnych po-
jazdów to 50 mln z∏. Jednak cz´sto-
chowskie MPK zap∏aci za nie tylko 7,5
mln z∏. Pozosta∏à cz´Êç kosztów po-
kryje Unia Europejska. 

Nowa hala
Budowa hali naprawczej jest do-

pe∏nieniem inwestycji. Nowa hala
jest ju˝ prawie gotowa. Koszt
budowy to blisko 6 mln z∏. W hali
znajdujà si´ 2 tory tramwajowe: za-
chodni z kana∏em naprawczym na
ca∏ej d∏ugoÊci hali, z pomostem do
obs∏ugi urzàdzeƒ znajdujàcych si´
na dachu tramwaju oraz wschodni
z fundamentem do zamontowania
tokarki podtorowej wraz z przecià-
garkà linowà i z kana∏em napraw-
czym. — Termin zakoƒczenia inwe-
stycji z uzyskaniem prawomocnego
pozwolenia na u˝ytkowanie obiektu
zgodnie z umowà ustalono na 31
stycznia 2013 roku, jednak hala po-
winna byç gotowa do u˝ytku jeszcze
w grudniu — zapowiada W∏odzi-
mierz Tutaj.

kg, zdj. arc



2. ÂRODA-CZWARTEK, 12-13 GRUDNIA 2012 MOTORYZACJA
CZ¢STOCHOWY

I POWIATU

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

15 400 z∏
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Opel Vectra CDTi Bezwypad, navi,  skóra, serwis,
kombi, 2008, 152 000 km, 120 KM diesel, grafitowy-
metallic, hak, alufelgi, Êwiat∏a przeciwmg∏owe, ABS, ASR,
poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el.
lusterka, klimatyzacja, tapicerka skórzana, nawigacja,
centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy,
komputer, tempomat, podgrzewane fotele, kierownica
wielofunkcyjna, czujnik parkowania, pierwszy w∏aÊciciel,
serwisowany w ASO 30 900 z∏

Peugeot 807 HDi Bezwypad, klimatron, serwis,

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

ABS, poduszki powietrzne, immobiliser, el. szyby,

el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio,

wspomaganie kierownicy, komputer, tapicerka

welurowa, tempomat, kierownica wielofunkcyjna, 

pierwszy w∏aÊciciel, serwisowany w ASO

18 900 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∏

Opel Zafira 2.0DTi klima, serwis, 2002, 

175 000 km, 101 KM diesel, zielony-metallic,

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

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

klimatyzacja, system nawigacji, centralny zamek,

radio, wspomaganie kierownicy, komputer, tapicerka

welurowa, kierownica wielofunkcyjna

serwisowany w ASO, bezwypadkowy 11 900 z∏

Peugeot Partner 2.0HDi Bezwypadkowy, klima,

kombi, 2001, 177 000 km, 90 KM diesel, granatowy-

metallic, przyciemniane szyby, poduszki powietrzne,

immobiliser, el. szyby, klimatyzacja, centralny

zamek, radio, wspomaganie kierownicy, pierwszy

w∏aÊciciel, serwisowany w ASO

8 900 z∏

Mercedes-Benz ML 270 CDi serwis, 2000, 196 000

km, 163 KM diesel, grafitowy-metallic, hak, alufelgi,

szyberdach, Êwiat∏a przeciwmg∏owe, przyciemniane

szyby, ABS, ASR, poduszki powietrzne, immobiliser,

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

skórzana, centralny zamek, radio, wspomaganie

kierownicy, tempomat, kierownica wielofunkcyjna.

Serwisowany w ASO, bezwypadkowy 20 900 z∏

Opel Zafira 17CDTi Bezwyp, klimatron, serwis,
kombi, 2008, 165 000 km, diesel, Êwiat∏a
przeciwmg∏owe, ABS, poduszki powietrzne,
immobiliser, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja,
system nawigacji, centralny zamek, radio,
wspomaganie kierownicy, komputer, tempomat,
kierownica wielofunkcyjna, czujnik parkowania
pierwszy w∏aÊciciel, serwisowany w ASO,
bezwypadkowy 31 900 z∏

Renault Espace Bezwypadk., klimatron, xenon, serwis,
2004, 187 000 km, 120 KM diesel, czarny-metallic,
ksenony, Êwiat∏a przeciwmg∏owe, ABS, poduszki
powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka,
klimatyzacja, tapicerka skórzana, system nawigacji,
centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy,
komputer, tempomat, czujnik deszczu, kierownica
wielofunkcyjna, czujnik parkowania, pierwszy w∏aÊciciel,
serwisowany w ASO 17 900 z∏

Mercedes-Benz S 320 klimatronik, serwis, skóra
2001, 318 000 km, automat, 197 KM diesel, srebrny-
metallic, alufelgi, Êwiat∏a przeciwmg∏owe, ABS, ASR,
autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el.
szyby, el. lusterka, centr. zam., radio, wspom. kierownicy,
komputer, tempomat, podgrz. fotele, czujnik deszczu,
kierownica wielofunkcyjna, niezal. ogrzewanie, czujnik
parkowania, regulowana wysokoÊç podwozia, I w∏aÊc.,
bezwypadkowy 21 900 z∏

Opel Zafira DTi Bezwypadk.. klimatronik, serwis,
kombi, 2004, 169 000 km, 101 KM diesel, 
szary-metallic, alufelgi, Êwiat∏a przeciwmg∏owe, ABS,
poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el.
lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio,
wspomaganie kierownicy, komputer, kierownica
wielofunkcyjna. Serwisowany w ASO,
bezwypadkowy.

16 900 z∏

Renault Scenic 1.9DCi Bezwyp, klimatron, serwis,

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

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

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

klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie

kierownicy, komputer, czujnik deszczu, kierownica

wielofunkcyjna, pierwszy w∏aÊciciel, serwisowany w

ASO 13 900 z∏

Opel Astra bezwypad, klimatyzacja, serwis, kombi,

2007, 182 000 km, 101 KM  diesel, grafitowy-

metallic, ABS, poduszki powietrzne, immobiliser, el.

szyby, klimatyzacja, centralny zamek, radio,

wspomaganie kierownicy, komputer, pierwszy

w∏aÊciciel, serwisowany w ASO

21 900 z∏

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

15 900 z∏

Saab 9-3 klimatron, skóra, serwis, 2005, 
185 000 km, 120 KM diesel, czarny-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 wielofunkc.,
czujnik parkowania, serwisow. w ASO,
bezwypadkowy 21 900 z∏

Opel Astra Bertone bezwypad, klima, skóra, sportowy

/ coupe, 2001, 148 000 km, 101 KM benzyna, srebrny-

metallic, 2/3 drzwi, alufelgi, szyberdach, Êwiat∏a

przeciwmg∏owe, ABS, poduszki powietrzne, immobiliser,

el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, tapicerka skórzana,

centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy,

podgrzewane fotele, kierownica wielofunkcyjna, pierwszy

w∏aÊciciel, serwisowany w ASO 13 400 z∏

Opel Zafira DTi Elegance Bezwypad klima, 2004,
148 000 km, 101 KM diesel, szary-metallic, Êwiat∏a
przeciwmg∏owe, ABS, poduszki powietrzne,
immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, centralny
zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer,
kierownica wielofunkcyjna
bezwypadkowy

17 400 z∏

Saab 9-5 2.3 Turbo Bezwypad full opcjam 2001
176 000 km, automat, 174 KM benzyna, czarny-
metallic, alufelgi, szyberdach, Êwiat∏a przeciwmg∏., 
ABS, ASR, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP,
el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, tapicerka skórz.,
centr. zamek, radio, wspom. kierownicy, komputer,
tempomat, podgrzewane fotele, kierownica
wielofunkcyjna, serwisow. w ASO, bezwypadkowy

11 900 z∏

Opel Astra Bertone bezwypad, klima, skóra,

kabriolet, 2001, 148 000 km, 101 KM benzyna, 2/3

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

ABS, poduszki powietrzne, immobiliser, el. szyby,

el. lusterka, klimatyzacja, tapicerka skórzana,

centralny zamek, radio, podgrzewane fotele,

kierownica wielofunkcyjna, pierwszy w∏aÊciciel,

serwisowany w ASO 13 400 z∏

Peugeot 207 1.4i Bezwypadkowy klima, serwis,

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

ABS, poduszki powietrzne, immobiliser, el. szyby,

klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie

kierownicy, pierwszy w∏aÊciciel, serwisowany w ASO

23 900 z∏

Seat Cordoba 1.4TDi klimatronik, serwis, 2004, 

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

przeciwmg∏owe, ABS, poduszki powietrzne,

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

centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, 

I w∏aÊciciel, serwisowany w ASO, bezwypadkowy

14 900 z∏

Opel Astra Bertone skóra, serwis, kabriolet, 2003,

168 000 km, 103 KM benzyna, bordowy-metallic,

2/3 drzwi, alufelgi, Êwiat∏a przeciwmg∏owe
ABS, poduszki powietrzne, immobiliser, el. szyby,
el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio,
wspomaganie kierownicy, podgrzewane fotele,
kierownica wielofunkcyjna

Pierwszy w∏aÊciciel, serwisowany w ASO,

bezwypadkowy 14 900 z∏

Peugeot 406 1.8 + Gaz, Bezwypad,  klima, serwis,

1998, 161 000 km, 112 KM benzyna, 

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

ABS, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser,

blokada skrzyni biegów, el. szyby, klimatyzacja,

centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy,

tapicerka welurowa, serwisowany w ASO

6 400 z∏

Seat Ibiza 1.9 SDi, serwis, 2004, 198 000 km, 

47 KM diesel, srebrny-metallic, 2/3 drzwi, ABS,

poduszki powietrzne, immobiliser, el. szyby,

centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, 

serwisowany w ASO, bezwypadkowy

10 900 z∏

Opel Meriva CDTi Bezwypad klimatron serwis

2007, 160 000 km, 101 KM diesel, grafitowy-

metallic, alufelgi, przyciemn. szyby, ABS, poduszki

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

klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie

kierownicy, komputer, kierownica wielofunkcyjna,

czujnik parkowania, serwisowany w ASO,

bezwypadkowy 19 900 z∏

Peugeot 407 2.0HDi Bezwypad, klimatronik, 2006,

168 000 km, automat, 136 KM diesel, z∏oty-metallic,

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

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

centralny zamek, radio, komputer, tempomat,

kierownica wielofunkcyjna, czujnik parkowania,

pierwszy w∏aÊciciel

22 900 z∏

Seat Toledo 1.9TDi klima, serwis

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

ABS, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el.

szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek,

radio, wspomaganie kierownicy, komputer,

tempomat, kierownica wielofunkcyjna, serwisowany

w ASO, bezwypadkowy 23 900 z∏

Opel Omega 2.2DTi Bezwyp., klimatron, serwis,

2001, 188 000 km

120 KM diesel, grafitowy-metallic

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

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

centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy,

komputer, kierownica wielofunkcyjna, pierwszy

w∏aÊciciel, serwisowany w ASO 10 900 z∏

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

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

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

klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie

kierownicy, komputer, czujnik deszczu, czujnik

parkowania, pierwszy w∏aÊciciel, serwisowany w

ASO, bezwypadkowy 19 900 z∏

Suzuki Grand Vitara 4x4 Bezwypadk., klimatron,

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

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

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

klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie

kierownicy, komputer, kierownica wielofunkcyjna

Serwisowany w ASO, bezwypadkowy

34 900 z∏



VI Targi Bo˝onarodzeniowe 

Gwiazdkowa Aleja
19-23 grudnia

Na Êrodkowym pasa˝u III Alei NajÊwi´tszej Maryi Panny b´dà rozmieszczone
stoiska wystawców. Na stoiskach zwiedzajàcy b´dà mogli dokonaç zakupu
produktów zwiàzanych z Bo˝ym Narodzeniem, upominków; uczestniczyç
w degustacjach i pokazach przygotowanych przez wystawców, rozgrzaç si´
goràcym winem korzennym.
Targi b´dà czynne codziennie do godziny 19.00.

Imprezy towarzyszàce targom:
20-22 grudnia

15.00 – 17.00 - bajkowe animacje w wykonaniu aktorów  „Cz´stochowskiej Grupy Kowad∏o”
– do wspólnej zabawy b´dà zapraszaç: Królowa Âniegu, Gerda i Kaj, Elfy i Âwí ty Mikolaj.

22 grudnia 
Radujmy si´ w Âwi´ta:

14.30 – „W krainie Êniegu” – przedstawienie taneczne w wykonaniu dzieci z OÊrodka
Wychowawczego Sióstr Âwí tego Józefa w Cz´stochowie

15.00 – „Ulica miasta” – wspó∏czesne przedstawienie o tematyce bo˝onarodzeniowej w
wykonaniu m∏odzie˝y z gimnazjum w Opatowie

15.30 – jase∏ka w wykonaniu uczniów Liceum i Gimnazjum  Katolickiego im. Matki Bo˝ej
Jasnogórskiej w Cz´stochowie

16.00 – grupa koĺ dnicza „Herody” z Dàbrowy Zielonej
16.30 – koncert koĺ d i pastora∏ek po góralsku w wykonaniu Zespo∏u „HORA”
18.00 – pokaz Fireshow – Teatr Ognia Serafin

23 grudnia 
12.00 – 17.00 – „WIOSKA RENIFERÓW” – impreza plenerowa dla dzieci i doros∏ych
12.00 – Witajcie…witajcie… – rozpocz´cie imprezy, pokazy szczudlarzy, Ênie˝ne confetti,

otwarcie reniferowej zagrody
12.10 – Koĺ dy polskie w wykonaniu m∏odych artystów cz´stochowskich 
12.20 – Z wizytà w domu Âw. Miko∏aja – zabawne widowisko Êwiàteczne cz.1– Weso∏e

animacje i konkursy familijne
13.00 – Konkurs na „Najpí kniejszà choink´ bo˝onarodzeniowà” 
13.30 –  Miko∏ajowe szaleƒstwo – czyli Êwiàteczne zabawy i konkursy familijne.
14.15 –  Poczuj magí  Êwiàt  – Koĺ dy polskie w wykonaniu m∏odych talentów 
14.30 – Najpí kniejsza choinka bo˝onarodzeniowa – rozstrzygní cie konkursu i wr´czenie

nagród
14.40 – „Moje wymarzone Êwí ta” – rozstrzygní cie konkursu Gazety Wyborczej
14.50 – Najpí kniejsza witryna Êwiàteczna 2012 – wr´czenie nagród konkursowych
15.00 – Poczta Âw. Miko∏aja – wysy∏amy balony do nieba w asyÊcie weso∏ych Miko∏ajków 
15.15 – Aukcja bombek na rzecz Domu Ma∏ych Dzieci w Cz´stochowie
15.30 – Z wizytà w domu Âw. Miko∏aja – zabawne widowisko Êwiàteczne cz. 2 – taƒce –

po∏amaƒce, wyÊcigi reniferów, czesanie miko∏ajkowej brody, przechodzenie przez komin
16.30 –  Miko∏ajkowy  chór Gospel – znane i lubiane koĺ dy polskie i Êwiàteczne   piosenki
17.00 – Piosenka na fina∏ – uroczyste zakoƒczenie imprezy.

Betlejemskie Âwiat∏o Pokoju
Na stoisku Hufca ZHP harcerze b´dà przekazywaç bezp∏atnie mieszkaƒcom Cz´stochowy 
i odwiedzajàcym nasze miasto goÊciom Betlejemskie Âwiat∏o Pokoju. 

mag
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Mo˝na ju˝ przywoziç 
i zostawiaç nieodp∏atnie Êmieci
Stacjonarny Punkt Selek-

tywnej Zbiórki Odpadów Ko-
munalnych, czyli SPSZOK zo-
sta∏ otwarty dla mieszkaƒ-
ców Cz´stochowy i gminy Po-
czesna. Obiekt jest przystoso-
wany do zbierania i czasowe-
go magazynowania odpadów
komunalnych, niebezpiecz-
nych, poremontowych oraz
wielkogabarytowych.

Zgodnie z nowà ustawà
o utrzymaniu porzàdku i czysto-
Êci w gminach wÊród wielu no-
wych zadaƒ jest tworzenie sta-
cjonarnych i terenowych punk-
tów selektywnego zbierania od-
padów komunalnych w sposób
zapewniajàcy dost´p do nich dla
wszystkich mieszkaƒców. 

W M∏ynku-Sobuczynie (gmina
Poczesna) na terenie miejskiego
sk∏adowiska odpadów zarzàdza-
nego przez Cz´stochowskie
Przedsi´biorstwo Komunalne
sp. z o.o. ju˝ teraz, a wi´c na bli-
sko 7 miesi´cy przed rozpocz´-
ciem dzia∏ania ustawy, oddany
zosta∏ do u˝ytku Stacjonarny
Punkt Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych. Ka˝dy
cz´stochowianin b´dzie wi´c
móg∏ tu przywieêç i zostawiç nie-
odp∏atnie np. stare meble czy
niewykorzystane podczas re-
montu resztki farb i lakierów. 

Stacjonarny Punkt Selektyw-
nego Zbierania Odpadów Komu-
nalnych jest pierwszym tego ty-
pu obiektem w regionie odda-

nym do u˝ytku. Odpady przyj-
mowane sà w SPSZOK w godzi-
nach pracy sk∏adowiska: ponie-
dzia∏ek- piàtek godz. 6-22, sobota
godz. 8-16.

Budowa i wyposa˝anie
SPSZOK trwa∏a od stycznia. Sta-
cjonarny Punkt Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunal-

nych to kompleksowo wyposa-
˝ony obiekt przystosowany do
zbierania i czasowego magazy-
nowania odpadów komunal-
nych, niebezpiecznych, pore-
montowych oraz wielkogabary-
towych, dostarczanych przez
mieszkaƒców Cz´stochowy. 

mag 

W M∏ynku-Sobuczynie uruchomiono Stacjonarny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych zdj. UM Cz-wa



Roztaƒczona niedziela

Ptasi problem

Pawe∏ „Tolek” Tolak, Shin
Tao – uczestnicy programu
You Can Dance oraz Ania
„Youya” Jujka – choreograf
TVN-owskiej produkcji, w naj-
bli˝szà niedziel´ pojawià si´
w Cz´stochowie. GoÊcie popro-
wadzà jednodniowe warsztaty.
Ich organizatorem jest  S∏awo-
mir Wilk, za∏o˝yciel oraz tan-
cerz grupy  Fama Dance.

Pomys∏ zorganizowania kolejnych
ju˝ jednodniowych warsztatów i za-
proszenia specjalnych goÊci narodzi∏
si´ w g∏owie S∏awka Wilka „LANDO”,
od wielu lat zwiàzanego z cz´sto-
chowskà scenà taƒca nowoczesnego.
To z jego inicjatywy w 2008 roku po-
wsta∏a grupa taneczna Fama Dance.
— Organizujemy wiele warsztatów ze
znanymi choreografami. Jak dotàd
mieliÊmy zaszczyt goÊciç: Anna
Youya Jujka, Aleksandra Faryna Krat-
ka, Artur Frontczak, Ula Afro Fryc,
Piotr Czy˝u Czy˝ewski, Ewa Bielak,
Jacek Skoczeƒ –Bboy Skoq. I na tym
nie poprzestaniemy…— zapowiada∏
kilka miesi´cy temu S∏awek Wilk. Te-
raz spe∏nia swoje obietnice. W nie-
dziel´ kolejny raz w naszym mieÊcie
pojawi si´ Ania „Youya” Jujka. Towa-
rzyszyç jej b´dà uczestnicy progra-
mu You Can Dance Pawe∏ „Tolek” To-
lak – finalista szóstej edycji oraz Ra-
dos∏awa Steciaka wyst´pujàcy pod
pseudonimem  Shin Tao. Dla wszyst-
kich zapalonych tancerzy jest to nie-
samowita okazja do szlifowania swo-
ich umiej´tnoÊci. Warsztaty prowa-
dzone b´dà w Centrum Taƒca Salsa
Fever. Uczestników czeka 7,5 godzi-
ny intensywnego taƒca. Jedna lekcja
trwaç b´dzie ponad godzin´. Ka˝dy
z instruktorów poprowadzi 2 zaj´cia.
Tym razem to hip hop dance oraz je-
go odmiany zaw∏adnà cia∏ami uczest-
ników. — Uwa˝am, ˝e Cz´stochowa

jest na niskim poziomie tanecznym
z powodu braku mo˝liwoÊci szkole-
nia si´ stacjonarnie — mówi S∏awek
Wilk, organizator. — Uda∏o mi si´ na-
wiàzaç wspó∏prac´ z czo∏owymi cho-
reografami w Polsce. B´dà oni zapra-
szani do naszego miasta na szkolenia
m∏odzie˝y. Najwi´kszym priorytetem
jest dla mnie propagowanie kultury
tanecznej i podwy˝szenie poziomu
tancerzy. Mam nadziej´, ̋ e w niedale-
kiej przysz∏oÊci Cz´stochowa b´dzie

Kilka tygodniu temu do naszej re-
dakcji zg∏osili si´ paƒstwo Popiel.
Twierdzili, ̋ e mieszkaƒcy bloku przy
ulicy Szymanowskiego 3 od lat zma-
gajà si´ z ucià˝liwym sàsiedztwem
w postaci go∏´bi. Ptasie odchody sku-
tecznie utrudniajà im ̋ ycie, a admini-
stracja ZGM ich zdaniem nic z tym
nie robi. — Chcia∏bym odnieÊç si´ do
tej sprawy — mówi pan Andrzej, ho-
dowca go∏´bi.

Sàsiad pani Doroty i pana Bogdana
od lat na strychu kamienicy, w której
mieszkajà hoduje go∏´bie. — Go∏´bie
zaczà∏em hodowaç dok∏adnie w 1996
roku. Dosta∏em na to pozwolenie. Ni-
gdy nie mia∏em z tego tytu∏u proble-
mów. Przed za∏o˝eniem hodowli skon-
sultowa∏em si  ́ze wszystkimi sàsiada-
mi w klatce. Chcia∏em zapytaç czy mo-
je hobby nie b´dzie im przeszkadzaç –
opowiada pan Andrzej.  – Sàsiedzi  z in-
nej klatki mówià, ˝e to równie  ̋ moje
go∏´bie zanieczyszczajà ich otoczenie.

A naprawd  ́to sprawka dzikiego ptac-
twa. Skoƒczy∏y si  ́loty i moje go∏´bie
sà zamkni´te. Nie wypuszczam ich
w trosce o ich bezpieczeƒstwo – wy-
znaje m´˝czyzna. Jego zdaniem
wszystkiemu winna jest rynna. – Gdy
przychodzi okres l´gowy one tam ro-
bià sobie gniazda. KtoÊ powinien to za-
bezpieczyç. Wszystkie bloki wko∏o sà
czyste. Dlaczego? Bo wi´kszoÊç z nich
jest ocieplonych, pozatykane sà
wszystkie dziury,  pozbijane gzymsy.
A nad tamtà klatkà majà po prostu
gdzie siàÊç. Dlatego upodoba∏y sobie
to miejsce i do niego wracajà. Gdyby to
by∏y moje go∏´bie to siada∏yby blisko
swojego go∏´bnika, np. na naszym da-
chu. JeÊli i tamten blok zostanie ocie-
plony z pewnoÊcià i to miejsce opusz-
czà – twierdzi hodowca. Mieszkaƒcy
bloku przy ulicy Szymanowskiego 3
chcieliby, aby administracja ZGM za-
montowa∏a specjalne taÊmy z kolcami
w ca∏ym pionie – tak jak w szpitalu na
Tysiàcleciu czy Urz´dzie Miasta. – To

zupe∏nie nie zda egzaminu. Lepszym
rozwiàzaniem i zdecydowanie taƒ-
szym by∏oby zrobienie imitacji jastrz -́
bia. Powinna si  ́ona ca∏y czas ruszaç.
Wtedy dzikie ptactwo ba∏oby si  ́przy-
latywaç — radzi pan Andrzej. 

W ca∏ej tej sprawie sprawcy ca∏ego
zamieszania sà na drugim miejscu.
O wszechobecnych odchodach na pa-
rapetach, oknach, Êcianach budynku
zosta∏ powiadomiony ZGM. Mieszkaƒ-
cy uwa˝ajà ˝e administracja jako za-
rzàdca powinien zabezpieczyç ich
przed tego typu sytuacjami. Podkre-
Êlajà, ˝e chcieliby, aby ktoÊ wreszcie
posprzàta∏ ptasie odchody i zrobi∏ po-
rzàdnà dezynfekcj´ ich otoczenia,
a póêniej pomóg∏ rozwiàzaç ucià˝liwy
problem. Niestety do dnia dzisiejsze-
go nikt nie podjà∏ dzia∏aƒ w tym kie-
runku. W ZGM dowiedzieliÊmy si´, ˝e
przypadek mieszkaƒców bloku przy
ul. Szymanowskiego 3 nie jest odosob-
niony i nie ma skutecznego rozwiàza-
nia, które pomog∏oby pozbyç si´ k∏o-
potliwych sàsiadów. Zdaniem ZGM
nie bez winy sà te˝ sami lokatorzy –
niektórzy z nich podobno regularnie
dokarmiajà ptaki. kg

stawaç na czo∏owych miejscach
w konkursach tanecznych oraz, ˝e
umiej´tnoÊci poznane na warszta-
tach prze∏o˝à si´ na parkiet. Licz´ na
to, ˝e nasi instruktorzy zaszczepià
w uczestnikach jeszcze wi´kszà pa-
sj´ do taƒca. Celem warsztatów b´-
dzie mi´dzy innymi próba zach´ce-
nie do startowania w ró˝nego rodza-
ju eventach, aby Cz´stochowa wresz-
cie zaistnia∏a w Êwiecie taƒca — pod-
sumowuje S∏awek. kg 
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OSOBY PROPONOWANE DO PLEBISCYTU „˚YCIA CZ¢STOCHOWY i POWIATU”

KUPON PLEBISCYTOWY
Najbardziej lubiana i popularna osoba w Cz´stochowie to:

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

Najbardziej kontrowersyjna osoba w Cz´stochowie to:

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

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

10
punktów

PLEBISCYT „˚YCIA CZ¢STOCHOWY i POWIATU”
Rozpoczynamy plebiscyt na 

najbardziej lubianà i popularnà osob´ w Cz´stochowie i powiecie 
oraz na najbardziej kontrowersyjnà postaç ˝ycia publicznego 

w Cz´stochowie i powiecie.
Zapraszamy do g∏osowania na:

email: www.zycieczestochowy@op.pl
facebooku: www.zycieczestochowy.pl
oraz na kuponie zamieszczonym w „˚yciu Cz´stochowy i Powiatu”

Ka˝dy g∏os to 1 punkt, 1 g∏os na kuponie to 10 punktów.
Wyniki konkursu uka˝à si´ 24 grudnia na ∏amach  

„˚ycia Cz´stochowy i Powiatu”.
Osoby, które wygrajà otrzymajà statuetki.

1. Jerzy Brz´czek, pi∏karz, wielokrotny
reprezentant Polski, trener Rakowa.

3. Marek Balt, pose∏ na Sejm (SLD)

5. Antoni D∏ugosz, biskup pomocniczy
cz´stochowski

9. Marcin Najman, celebryta, bokser

7. Jerzy K´dziora, rzeêbiarz

2. Roman Bolczyk, prezes MPK w
Cz´stochowie

4. Olek Klepacz, artysta i lider zespo∏u
Formacja Nie˝ywych Schabuff

6. Jaros∏aw Marsza∏ek, wiceprezydent
Cz´stochowy

8. Kazimierz Pankiewicz, dyrektor szpitala
na Partkitce, radny PO

10. Krzysztof Matyjaszczyk, prezydent
Cz´stochowy

11. Andrzej Kwapisz, 
starosta cz´stochowski

12. W∏odzimierz Skalik, prezes aeroklubów:
Polskiego i Cz´stochowskiego 

13. Halina Rozpondek – polityk, 
pose∏ PO na Sejm 

14. Jacek Kasprzyk – polityk (SDPL), pose∏
na Sejm X, II, III, IV i VI kadencji.



W∏ókniarz przekona∏ 
mistrza Êwiata juniorów
W przysz∏ym sezonie w cz´-

stochowskim W∏ókniarzu b´-
dzie startowa∏ aktualny indy-
widualny mistrz Êwiata junio-
rów Michael Jepsen Jensen.
Roczny kontrakt z opcjà prze-
d∏u˝enia ma podpisaç jeszcze
w tym roku.

– Michael chcia∏ si´ zwiàzaç
z nami na dwa lata – twierdzi Pa-
we∏ Mizgalski, prezes W∏óknia-
rza. – My chcemy, ˝eby najpierw
oswoi∏ si´ z atmosferà w klubie
i kibicami. Z podpisaniem kon-
traktu nie ma poÊpiechu.

Sternik cz´stochowskiego klu-
bu wylecia∏ w ubieg∏ym tygodniu
do Danii, aby spotkaç si´ z za-
wodnikiem. – Przekaza∏em Mi-
chaelowi klubowe gad˝ety, a ten

pokaza∏ mi oryginalnie zapako-
wanà koszulk´, którà dosta∏
w Cz´stochowie w 2007 roku za
mistrzostwo Europy na minito-
rze – opowiada Mizgalski.

Obie strony szeroko konsulto-
wa∏y swoje decyzje. Duƒskiego
˝u˝lowca na jazd´ we W∏óknia-
rzu nak∏ania∏ Rune Holta, który
w 2011 roku startowa∏ z nim
w Unibaksie Toruƒ. 20-latka za-
chwala∏ m.in. Torben Olsen z fir-
my BSI, w∏aÊciciela praw do orga-
nizacji cyklu Grand Prix.

– Michael jest na progu swojej
kariery. Sporo ju˝ osiàgnà∏. Chce
si´ dalej rozwijaç i dà˝yç do do-
skona∏oÊci – twierdzi Mizgalski. –
Nie ukrywam, ˝e mia∏ prawdopo-
dobnie lepsze finansowo oferty
od innych klubów. Wybra∏ jed-
nak W∏ókniarza. KR
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I N F O R M A T O R K U L T U R A L N Y
Muzeum 

Cz´stochowskie
od paêdziernika do
maja zaprasza:
we wtorki, czwartki 
i piàtki 
od 9.00 do 15.30
w Êrody od 11.00 do 17.30
w soboty i niedziele od 11.00 do 17.00
w poniedzia∏ki muzeum nieczynne

Godziny pracy
MULTICENTRUM „ZODIAK”:

poniedzia∏ek: 10.00-18.00
wtorek – piàtek: 7.30-15.30

Godziny pracy Willi
Genera∏a 

przy al. WolnoÊci 30:
poniedzia∏ki, Êrody i piàtki: 

7.30-19.00
wtorki i czwartki: 7.30-15.30
ostatnie soboty miesiàca: 

11.00-17.00
w niedziel´ obiekt nieczynny

Teatr im. Adama
Mickiewicza

Cz´stochowa, ul. Kiliƒskiego 15,

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

(34) 372 33 50,

e-mail: info@teatr-mickiewicza.pl,

dyrekcja@teatr-mickiewicza.pl

REPERTUAR 

12. Êroda 10.00 

KRÓLEWICZ I ˚EBRAK
Scena Du˝a

18.00 

POLOWANIE NA ¸OSIA
Âroda studencka

Scena Kameralna im. Iwo Galla

REPERTUAR 
Cinema City „WolnoÊç”

7 – 13.12.2012

Kino jest otwierane 30 min przed pierwszym seansem i zamykane 15 min po rozpocz´ciu
ostatniego seansu.

Kino zastrzega sobie prawo do zmiany repertuaru. 

PRZEDPREMIERY
Stra˝nicy Marzeƒ 2D – 11:10 (tylko w

sobot´ i niedziel´),  15:30 (tylko w piàtek,
sobot´, niedziel´),

Stra˝nicy Marzeƒ 3D – 10:00 (tylko w
piàtek), 11:50 (tylko w piàtek), 13:20 (tylko
w piàtek, sobot´, niedziel´),  17:40 (tylko w
piàtek, sobot´, niedziel´),

PREMIERY
Frankenweenie 3D – dubbing – 10:30

(oprócz piatku),  12:30, 14:30, 16:30
Frankenweenie 3D – napisy – 18:30,

20:30, 22:30
Zabiç, jak to ∏atwo powiedzieç

– 12:50,  15:00,  17:10,  19:20,  21:30
BIE˚ÑCY REPERTUAR

7 psychopatów – 14:45 (od poniedzia∏ku do
czwartku) , 19:30

Anna Karenina – 17:00, (od poniedzia∏ku do
czwartku) 19:45

Atlas chmur – 14:40,  18:00,  21:20
Mój rower – 11:15 (tylko we wtorek);13:30,

18:15,  20:15,  22:30
Operacja Argo – 17:00,  21:45

Pok∏osie – 12:15
Saga Zmierzch: Przed Êwitem cz.2 –

11:00 (oprócz piatku),  13:45,  16:15,
18:15,  21:15

Skyfall – 11:45 (od poniedzia∏ku do
czwartku), 17:45,  20:45

Tylko nie mi∏oÊç – 15:45,  22:30 
FILMY FAMILIJNE:

Asterix i Obelix: W s∏u˝bie jej królewskiej
moÊci 2D – 10:00

Asterix i Obelix: W s∏u˝bie jej królewskiej
moÊci 3D – 10:00 (tylko w piàtek),

Dino Mama 2D – 11:00 (oprócz piatku),  15:00
Dino Mama 3D – 13:00 (oprócz piatku)  
Gdzie jest Nemo? 3D – 11:30 (oprócz

wtorku i piàtku),  10:20 (tylko w piàtek),
Hotel Transylwania 2D – 10;00 (tylko w

piàtek), 10:30 (oprócz piatku),  
Renifer Niko ratuje brata 2D – 10:00

(oprócz piatku), 11:00 (tylko w piàtek),
14:00,  16:00

Renifer Niko ratuje brata 3D – 12:00
(oprócz piàtku)

REPERTUAR 
Cinema City Galeria „Jurajska”

23 – 29.11.2012

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

LADIES NIGHT
Gambit, czyli jak ograç króla

– tylko w czwartek o 19:30
POKAZY PRZEDPREMIEROWE

Stra˝nicy marzeƒ 2D – 12:20A, E, 16:40A
Stra˝nicy marzeƒ 3D – 10:10A, 14:30A,

18:50A
PREMIERY

Frankenweenie 3D – dubbing – 11:15F,
11:30E, 13:15 F, 13:30E, 15:30

Frankenweenie 3D – napisy – 17:30,
19:30, 21:30

˚àdze i pieniàdze – 13:50, 18:10, 20:20,
22:30

NADAL W REPERTUARZE
Anna Karenina – 10:00G, 12:45B, 19:00,

21:45
Atlas chmur – 17:20, 20:40
Kochankowie z ksi´˝yca – 21:00 D
Operacja Argo – 10;15B, 15:30B, 20:00, 

22:30
Saga Zmierzch:Przed Êwitem cz´Êç 2 –

10:00 E,J, L 10:15 F, 12:30, 15:00,
17:30, 20:00, 22:30

Skyfall – 10:00 I, 16:15, 18:00C, 19:15,
22:15

FILMY FAMILIJNE:
Asterix i Obelix: W s∏u˝bie jej królewskiej

moÊci 2D – 10:00 I,K 10:20 E,J, L, N
11:30 G

Asterix i Obelix: W s∏u˝bie jej królewskiej
moÊci 3D – 10:00I, 10:20 M, 12:40

Dino mama 2D – 12:00 E, H
Dino mama 3D – 10:00 E,H 10:15 F

11:30 F
Dzwoneczek i sekret magicznych

skrzyde∏ 2D – 11:45 E, H, J
Hotel Transylwania 2D – 12:15 E
Hotel Transylwania 3D – 10:15 E, 12:15 F
Renifer Niko ratuje brata 2D – 10:00 G,

11:15 H
Renifer Niko ratuje brata 3D – 10:00 K,

13:15
A - tylko 7-9.12 B - tylko 10-13.12 C - tylko 10-12.12
D - oprócz 13.12 E - oprócz 07.12 F - tylko 07.12
G - tylko 10.12 H - oprócz 10.12 I - tylko 11.12
J - opórcz 11.12 K - tylko 12.12 M - tylko 13.12
N - oprócz 13.12 L - oprócz 12.12

Siatkarze zagrajà charytatywnie 
dla g∏odujàcych dzieci. 

Mecz Skry z reprezentacjà Polski 
w nowej formule

W czasie ka˝dej partii obowià-
zywa∏aby tylko jedna przerwa.
Dodatkowo trenerzy mogliby
skorzystaç na ˝àdanie z dodatko-
wej przerwy.

– Nie mam poj´cia, czy ten sys-
tem sprawdzi si´ – mówi Ryszard
Bosek, dyrektor sportowy Wkr´t-
metu AZS. – To próba, którà warto
zobaczyç. Nie potrafi´ powiedzieç,
czy nowa formu∏a pozwoli zoriento-
waç si´ telewizjom transmitujàcym
siatkówk´, kiedy skoƒczy si´ mecz

Poczàtek imprezy o godz. 19.
Po spotkaniu zaplanowano kon-
cert zespo∏u Enej, zwyci´zcy
pierwszej edycji programu Must
Be The Music. KR

www.kupbilet.pl oraz w oficjal-
nym sklepie PGE Skra w hali
Energia w Be∏chatowie.

Co ciekawe, spotkanie rozegra-
ne zostanie w nowej formule. Miro-
s∏aw Przedpe∏ski, prezes Polskiego
Zwiàzki Pi∏ki Siatkowej, proponuje
rewolucyjny system rozgrywania
meczów. Wed∏ug koncepcji szefa
PZPS, ka˝dy set grany by∏by tak
jak tie-break, czyli do 15 punktów.
Móg∏by koƒczyç si´ wynikiem
15:13 lub 16:14, ale tak˝e 16:15.

Tym sposobem szesnasty punkt
by∏by ostatnim zdobytym przez
dru˝yn´. Do wygrania ca∏ego me-
czu zespó∏ potrzebowa∏by zwy-
ci´stw w pi´ciu setach.

16 grudnia w hali widowi-
skowo-sportowej na Zawo-
dziu siatkarze PGE Skry Be∏-
chatów rozegrajà mecz cha-
rytatywny z reprezentacjà
Polski. W sprzeda˝y sà ju˝ bi-
lety na to spotkanie.

Ca∏kowity dochód z meczu zo-
stanie przeznaczony na wsparcie
kampanii UNICEF Polska „Umie-
ram z g∏odu”, której celem jest ra-
towanie ˝ycia g∏odujàcych dzieci
w Czadzie. Ka˝dy, kto chce wes-
przeç t´ kampani´ mo˝e to zro-
biç poprzez zakup biletów-cegie-
∏ek na stronie internetowej

KilkanaÊcie medali p∏ywaków UKS-u Trójka
DwanaÊcie medali podczas Zi-

mowych Mistrzostw Âlàska w ka-
tegorii wiekowej od 14 do 18 lat,
które odby∏y si´ 8 i 9 grudnia na
p∏ywalni Olimpijczyk w Gliwi-
cach, zdobyli zawodnicy UKS-
u Trójka Cz´stochowa.

Na starcie dwudniowej imprezy
stan´∏o 165 zawodników i 90 zawod-
niczek z 30 klubów województwa
Êlàskiego. Najlepszym p∏ywakiem
wÊród 15-latków zosta∏ cz´stocho-
wianin ¸ukasz Chowaniec. Zawod-
nik UKS-u Trójka trzykrotnie stawa∏
na najwy˝szym stopniu podium.

Zwyci´˝a∏ na dystansie 50 i 100 me-
trów stylem motylkowych osiàgajàc
czasy 26, 72 i 59,19. Stylem zmien-
nym przep∏ynà∏ 100 metrów w cza-
sie 1:01,12.

Chowaniec zajà∏ tak˝e drugie
miejsce na dystansie 50 metrów sty-
lem dowolnym i wywalczy∏ bràzowy
medal na 50 metrów stylem grzbie-
towym.

Bardzo dobry wyst´p zanotowa∏
równie˝ Micha∏ Karpeta wygrywajàc
dwukrotnie w kategorii 15-letniego
juniora na dystansie 200 metrów sty-
lem klasycznym (2:28, 62) i 400 me-
trów stylem zmiennym (4:46, 86). Do

swojego okaza∏ego dorobku Karpe-
ta dorzuci∏ dwa srebrne medale w
wyÊcigach na 50 metrów stylem kla-
sycznym i 200 metrów stylem motyl-
kowym i dwa bràzowe krà˝ki w kla-
syfikacji open na 200 metrów stylem
motylkowym i 400 metrów stylem
zmiennym.

WÊród dziewczàt trzy medale
w kategorii 15-letnich juniorek zdo-
by∏a Wiktoria Musik. Z∏oto wywal-
czy∏a na 100 metrów stylem dowol-
nym (1:02, 91), srebro na dystansie
o po∏ow´ krótszym i bràz stylem
grzbietowym na 50 metrów.

KR

Cz´stochowskie pi∏karki wicemistrzyniami Polski
Zawodniczki Gola Cz´stochowa

zdoby∏y w niedziel´ (9 grudnia) w
Raciborzu srebrne medale Halo-
wych Mistrzostw Polski w pi∏ce
no˝nej.

Tytu∏ obroni∏y gospodynie tur-
nieju. W pierwszym meczu pi∏karki
Gola zmierzy∏y si´ z dru˝ynà Pogo-
ni Szczecin. Po czerech bramkach
Justyny Maziarz i jednym golu Ka-
tarzyny Bàk cz´stochowianki po-
kona∏y rywalki 5:1. W drugim spo-
tkaniu zespó∏ W∏odzimierza Seifry-

da musia∏ uznaç wy˝szoÊç mi-
strzyƒ Polski. Dru˝yna Unii Raci-
bórz ogra∏a cz´stochowski zespó∏
a˝ 6:0. W ostatnim swoim pojedyn-
ku Gol pokona∏ 9:6 GOSiRKi Pia-
seczno i zosta∏ wicemistrzem Pol-
ski. Cztery bramki dla naszej dru-
˝yny zdoby∏a Justyna Maziarz, trzy
trafienia zanotowa∏a Kamila Kmie-
cik, po jednym golu zapisa∏y na
swoim koncie Ma∏gorzata Mesjasz
i Katarzyna Bàk.

KR

Gol Cz´stochowa: Klabis -
Uchnast, J´drak, Maziarz, Me-
sjasz, Dàbrowa, Bàk, Kmiecik,
Rokosa, Jeziorska, Klyta, Di
Gusto, Sukiennik.

Tabela

1. Unia Racibórz 3 9 18:3

2. Gol Cz´stochowa 3 6 14:13

3. Pogoƒ Szczecin 3 3 6:13

4. GOSiRKi Piaseczno 3 0 11:20

Prawie 300 tenisistów 
zagra∏o w nocnym 

maratonie 
im. Patryka Lebek

285 zawodników i zawodniczek
wystartowa∏o w VI Ogólnopolskim
Maratonie Tenisa Sto∏owego im.
Patryka Lebek, który w nocy z 7 na
8 grudnia rozegrano w hali Polo-
nia. Pula nagród wynios∏a 5 tys. z∏.

W kategorii open zwyci´˝y∏ Ja-
ros∏aw Tomicki z Silesii Miechowi-
ce. WÊród kobiet najlepsza okaza-
∏a si´ Izabela Krawczyk z AZS-
u PWSZ Nysa.

W kategorii wiekowej do 35 lat
triumfowa∏ Pawe∏ Gàsiorski z Ke-
bab Team Cz´stochowa. W prze-
dziale wiekowym 36-50 lat zwyci´-
˝y∏ Marek St´pieƒ (PGE Dystrybu-
cja 2 ¸ódê), a powy˝ej 51 lat - Ja-
nusz Âlusarczyk z Pol-Cars Team
¸ojki.

KR

WYNIKI
kategoria open (144 zawodników):
1. Jaros∏aw Tomicki
2. Tomasz Lewandowski

3. Artur Daniel
4. Bartosz Kwodawski

kobiety (19 zawodniczek):
1. Izabela Krawczyk
2. Monika Narolewska
3. Magdalena Konieczna
4. Wioleta Witkowska

do 35 lat (72 zawodników):
1. Pawe∏ Gàsiorski
2. Piotr Sudo∏
3. Robert Abramowicz
4. Dawid Ostrowski

36-50 lat (38 zawodników):
1. Marek St´pieƒ
2. Mariusz Koczyba
3. Jaros∏aw Bart∏omiejczyk
4. Artur Gwizdon

pow. 51 lat (12. zawodników):
1. Janusz Âlusarczyk
2. Rafa∏ Serwata
3. Waldemar Józala
4. Jan Kasendra



Kto nie pami´ta historii, 
skazany jest na jej ponowne prze˝ycie

6. ÂRODA-CZWARTEK, 12-13 GRUDNIA 2012 SZKO¸Y
CZ¢STOCHOWY

I POWIATU

27 listopada par´ minut po szóstej
rano ju˝ byliÊmy przed szko∏à. Jeszcze
w tamtym roku szkolnym zg∏osiliÊmy
ch´ç uczestnictwa w programie edu-
kacji historyczno - antydyskrymina-
cyjnej dla szkó∏ z województwa Êlà-
skiego OÊwi´cim inaczej. W ramach
programu organizowane sà  jedno-
dniowe wycieczki do Centrum ˚y-
dowskiego w OÊwi´cimiu oraz Paƒ-
stwowego Muzeum Auschwitz – Bir-
kenau, aby m∏odzie˝ pozna∏a histori´
zag∏ady ˚ydów w szerokim kontek-
Êcie wielowiekowej historii spo∏ecz-
noÊci ̋ ydowskiej w Polsce. M∏odzi lu-
dzie sà tak˝e prowokowani do reflek-
sji na temat zwiàzków mi´dzy Au-
schwitz i Holokaustem a wspó∏cze-
snymi mechanizmami wykluczenia
i dyskryminacji. Uczestnictwo w zaj´-
ciach i obiad sà bezp∏atne – uczestnicy
muszà sobie zapewniç tylko transport. 

Wszystko nam sprzyja. Pogoda wy-
marzona: jest ciep∏o, nie pada, nie wie-
je (to wa˝ne, bo sporà cz´Êç dnia sp´-
dzamy na otwartej przestrzeni). Nie
ma korków, wi´c przed dziewiàtà rano

jàcych Miszn´). To jedyny ˝ydowski
dom modlitwy w OÊwi´cimiu, który
nie zosta∏ ca∏kowicie zniszczony pod-
czas II wojny Êwiatowej. Nie wyglàda
jak muzeum. To miejsce, w którym
mo˝na si´ wyciszyç, pomodliç, po-
wspominaç. 

Ma ciekawà histori´. Podczas woj-
ny  wn´trze synagogi zosta∏o zniszczo-
ne, gdy˝ Niemcy urzàdzili tu magazyn
amunicji. Po drugiej wojnie Êwiatowej
oÊwi´cimscy ̊ ydzi  przywrócili  jej na
krótko pierwotnà funkcj´. Na krótko,
bo po kilku latach opuÊcili OÊwi´cim
i Polsk´. W latach siedemdziesiàtych
budynek przeszed∏ na w∏asnoÊç paƒ-
stwa. Na Êcianie dawnej synagogi po-
jawi∏a si´ reklama mieszczàcej si´
w budynku  hurtowni dywanów.

Po upadku komunizmu, w 1998 ro-
ku budynek synagogi zosta∏ zwrócony
˝ydowskiej gminie wyznaniowej
w Bielsku – Bia∏ej. By∏ pierwszym
obiektem ̋ ydowskiego kultu religijne-
go w Polsce oddanym w r´ce prawo-
witych spadkobierców. Gmina prze-
kaza∏a  synagog´ Centrum ˚ydow-

parkujemy przy ulicy Bulwary nad So-
∏à i idziemy do Centrum ̊ ydowskiego
w OÊwi´cimiu. 

W Muzeum ˚ydowskim z fotogra-
fii, dokumentów i zabytkowych eks-
ponatów poznajemy histori´ lokalnej
spo∏ecznoÊci ˝ydowskiej.  A poczàtki
osadnictwa ˚ydów na tych terenach
si´gajà   I po∏owy XVI wieku. Podczas
prowadzonych w 2004 roku wykopa-
lisk archeolodzy znaleêli cenne juda-
ika, pochodzàce ze zniszczonej
w 1939 roku przez hitlerowców Wiel-
kiej Synagogi. Oglàdamy Êwiadectwa
i symbole ˝ydowskiej kultury: Êwiecz-
niki, zniszczone egzemplarze Tory,
lampy chanukowe. 

Panowie zak∏adajà jarmu∏ki i prze-
chodzimy do zbudowanej w 1913 r.
Synagogi Chewra Lomdej Misznajot
(po hebrajsku: Stowarzyszenie Studiu-

skiemu w OÊwi´cimiu. Budynek zo-
sta∏ odrestaurowany na podstawie do-
st´pnych  êróde∏ historycznych i wspo-
mnieƒ ocalonych z Zag∏ady mieszkaƒ-
ców OÊwi´cimia. Od wrzeÊnia 2000
roku Synagoga Chewra Lomdej Misz-
najot jest znów otwarta. 

Ju˝ na drzwiach zwraca naszà
uwag´ mezuza - ma∏y, pod∏u˝ny po-
jemnik przybijany na framudze
drzwi ˝ydowskich domów i syna-
gog. W Êrodku znajduje si´ klaf,
czyli pergamin, na którym zapisane
sà r´cznie dwa fragmenty z Ksi´gi
Powtórzonego Prawa. Mezuza po-
winna byç  lekko nachylona w stro-
n´ wn´trza. ˚ydowskie prawo na-
k∏ada na mieszkaƒców ̋ ydowskiego
domu obowiàzek przymocowania
mezuzy  w ka˝dych drzwiach (z wy-
jàtkiem prowadzàcych do toalety). 

Sprawdzamy – na framudze dru-
gich drzwi synagogi te˝ jest.

Do dziÊ mo˝na takie Êlady po me-
zuzach zauwa˝yç na framugach sta-
rych domów w Polsce. Uwa˝ny
i Êwiadomy obserwator w takim Êla-
dzie zobaczy znak historii - Êwiadec-
two pobytu dawnych mieszkaƒców. 

Zaczynajà si´ warsztaty. JesteÊmy
podzieleni na szeÊç grup. Z otrzyma-
nych materia∏ów próbujemy odczyty-
waç informacje o ˝yciu dawnych
mieszkaƒców OÊwi´cimia, poznajemy
ludzkie dramaty i dzieje przyjaêni Po-
laków z ˚ydami, prze∏amujemy sche-
maty myÊlowe, znika stereotypowe
wyobra˝enie o ˚ydzie – geszefciarzu,
próbujemy odró˝niaç j´zyk hebrajski
od jidisz. 

Jedziemy do Auschwitz. Nak∏ada-
my s∏uchawki, spotykamy si´ z prze-

wodniczkà. Po obozie b´dzie nas
oprowadzaç pani Ewelina Matusz.
Trudno lepiej trafiç. Kompetentna,
wyciszona, komunikatywna. Zaczyna-
my trudnà lekcj´ historii.

Zbli˝amy si´ do niedu˝ej bramy
z cynicznym  napisem:  Arbeit macht
frei. Mimo woli wszyscy myÊlimy
o jednym: Jak mo˝na by∏o go
ukraÊç?!! OczywiÊcie nad naszymi
g∏owami jest kopia. Obok Êciana z kol-
czastego drutu. Za nià wielkie,  ponu-
merowane bloki z celami dla wi´ê-
niów, których winà by∏y inna religia,
narodowoÊci czy odmiennoÊç seksual-
na. Poznamy wszystkie wa˝ne miejsca
Auschwitz I. 

Przed nami plac apelowy. Wcho-
dzimy do Bloków 4. i 5. z przejmujà-
cymi dowodami Zag∏ady. Ogromne
wra˝enie robià tony ludzkich w∏osów

za szklanà szybà  i ma∏a urna z procha-
mi pomordowanych. Nikt nie patrzy
oboj´tnie na tysiàce par butów, stosy
okularów, protez, walizek, szczotek
i p´dzli,  garnków. Widzimy  ubrania
codzienne  i szale modlitewne - ta∏esy
( ortodoksyjni ̊ ydzi codziennie modlà
si´ w ta∏esie, z jarmu∏kà (kipà) na g∏o-
wie  o powrót do Syjonu), pude∏ka  po
paÊcie do butów i wiele innych rzeczy
potrzebnych na co dzieƒ. Ludzie my-
Êleli, ˝e jadà tylko na przesiedlenie...

Oglàdamy zdj´cia wi´êniów. Wiele
z nich robi∏ zmar∏y w paêdzierniku te-
go roku Wilhelm Brasse. Po doÊwiad-
czeniach obozowych ju˝ nigdy nie
móg∏ patrzeç w obiektyw. Wraca∏y
wspomnienia. Jego ˝ona przypad-
kiem, po dwudziestu latach ma∏˝eƒ-
stwa, dowiedzia∏a si´ , ˝e  mà˝ zna j´-
zyk niemiecki. 



Przed nami plac apelowy. Wcho-
dzimy do Bloków 4. i 5. z przejmujà-
cymi dowodami Zag∏ady. Ogromne
wra˝enie robià tony ludzkich w∏osów
za szklanà szybà  i ma∏a urna z pro-
chami pomordowanych. Nikt nie pa-
trzy oboj´tnie na tysiàce par butów,
stosy okularów, protez, walizek,
szczotek i p´dzli,  garnków. Widzimy
ubrania codzienne  i szale modlitew-
ne - ta∏esy ( ortodoksyjni ˚ydzi co-
dziennie modlà si´ w ta∏esie, z jar-
mu∏kà (kipà) na g∏owie  o powrót do
Syjonu), pude∏ka  po paÊcie do butów
i wiele innych rzeczy potrzebnych na
co dzieƒ. Ludzie myÊleli, ˝e jadà tyl-
ko na przesiedlenie...

Oglàdamy zdj´cia wi´êniów. Wie-
le z nich robi∏ zmar∏y w paêdzierniku
tego roku Wilhelm Brasse. Po do-
Êwiadczeniach obozowych ju˝ nigdy
nie móg∏ patrzeç w obiektyw. Wraca-
∏y wspomnienia. Jego ˝ona przypad-
kiem, po dwudziestu latach ma∏˝eƒ-
stwa, dowiedzia∏a si´ , ̋ e  mà˝ zna j´-
zyk niemiecki. 

Idziemy dalej. Przed nami Blok 11
- Blok Âmierci. Jest odizolowany od
reszty obozu. To tu latem 1941 roku
Niemcy wypróbowali cyklon B, za-
bijajàc  radzieckich jeƒców. W swo-
ich podziemiach blok kryje mroczne
tajemnice: cele zwyk∏e, cele g∏odo-
we, cele do stania . 

Patrzymy na  usuni´te warstwy ce-
gie∏, zaglàdamy do  wn´trza karnych
cel, które  zrekonstruowano po wojnie
(zosta∏y rozebrane na rozkaz komen-
danta obozu Arthura Liebehenschela,
który przejà∏  stanowisko od komen-
danta Rudolfa Hössa). Cele mia∏y wy-
miary 90 x 90 cm. Wi´êniowie wcho-
dzili do Êrodka, przeczo∏gujàc si´
przez niewielkie drzwi przy pod∏odze.
W Êrodku  przetrzymywano przez  ca-
∏à noc 4-5 wi´êniów, którzy nie mieli
dost´pu do urzàdzeƒ sanitarnych, któ-
rym brakowa∏o powietrza. Rano wi´ê-
niowie wracali na ca∏y dzieƒ do swo-
jego komanda  i wracali do celi po
apelu wieczornym. Widzimy, ale
trudno nam w to uwierzyç...

Z Blokiem 11 wià˝à si´ tragiczne
losy franciszkanina Maksymiliana
Kolbego . Po udanej ucieczce jednego
z wi´êniów obozu,  Lagerführer Karl
Fritzsch wybra∏ z bloku uciekiniera
dziesi´ciu wi´êniów na Êmierç g∏odo-
wà. Wtedy ojciec Kolbe wyszed∏
z szeregu i podszed∏ do Fritzscha.
Zg∏osi∏ si´ na ochotnika w zamian za
jednego z wi´êniów, o którym wie-
dzia∏, ˝e ma rodzin´.  Fritzsch zgodzi∏
si´ i zakonnik zosta∏ zabrany  do celi
g∏odowej w bloku 11. Po dwóch tygo-
dniach nadal ˝yjàcego ojca Kolbe  za-
bi∏ zastrzykiem fenolu blokowy szpi-
tala obozowego. Cz∏owiekiem, które-
go uratowa∏ ojciec Kolbe, by∏ Franci-
szek Gajowniczek.  Zmar∏ w roku
1995, majàc 95 lat. 

Zaglàdamy do celi ojca Maksymi-
liana Kolbe, która by∏a Êwiadkiem
tryumfu cz∏owieczeƒstwa w czasach
pogardy.  Tu w 1979 roku modli∏ si´
papie˝ Jan Pawe∏ II.

Wychodzimy na dziedziniec Bloku
11.  Patrzymy na betonowe zas∏ony
wokó∏ okien, które mia∏y odizolowaç
wi´êniów od reszty obozu,  zas∏oni´te
deskami okna bloku 10, gdzie dr Carl
Clauberg przeprowadza∏ eksperymen-
ty sterylizacyjne na wi´êniarkach. Na
betonowym chodniku widzimy dwa
drewniane s∏upy z hakami. Na  nich
wieszano wi´êniów za wykr´cone do
ty∏u i zwiàzane  r´ce. Ich nogi nie mo-
g∏y dotykaç ziemi. Choç taka kara
cz´sto prowadzi∏a do zerwania sta-
wów, wi´êniów po zdj´ciu ze s∏upa
zmuszano do pracy. 

Przed nami „Âciana Âmierci”. Tu
Niemcy rozstrzelali kilka tysi´cy
osób. Tu zawsze sà kwiaty i znicze.
I kamyki wk∏adane w szczeliny.
Przewodniczka mówi o przenikaniu
si´ kultur: Polacy te˝ zostawiajà ka-
myki, a ˚ydzi te˝ palà lampki...  

Poznajemy miejsce, w którym,

zgodnie z wolà by∏ych wi´êniów
obozu, zosta∏ powieszony Rudolf
Hoess. To by∏a ostatnia publiczna eg-
zekucja w Polsce. Widaç stàd dom
komendanta obozu. Jego dzieci ba-
wi∏y si´ drewnianymi zabawkami
wystruganymi przez wi´êniów. Mat-
ka przypomina∏a im o koniecznoÊci
dok∏adnego mycia truskawek z ogro-
du. By∏ na nich py∏ z krematorium...

Pierwsze krematorium w Au-
schwitz jest tu˝ obok. Drzwi pod ko-
minem prowadzà do komory gazo-
wej. Patrzymy w gór´. Na suficie do-
strzegamy otwory, przez które eses-
mani w maskach gazowych wrzucali
z dachu do Êrodka cyklon B. KiedyÊ
u˝ywano go w Niemczech  do dezyn-
fekcji  statków i budynków. W Au-
schwitz wykorzystywano  go jako
Êrodek do masowego zabijania ludzi.
Cyklon B to granulki ziemi okrzem-
kowej  nasàczone cyjanowodorem.
Ze wzgl´du na jego lotnoÊç, dostar-
czano go do obozu w szczelnych me-
talowych pojemnikach. WidzieliÊmy
ogromne iloÊci tych pojemników
w bloku z dowodami zbrodni.  

Przed nami dwa piece, w których
spalano cia∏a. Na specjalnych szy-
nach,  przy drzwiach jednego z nich,
urzàdzenie s∏u˝àce do wpychania cia∏
do Êrodka. To u∏atwienie dla wi´ê-
niów z Sonderkommando, którzy byli
zmuszani do wyciàgania cia∏ z komo-
ry gazowej i wk∏adania ich do pieców.
WczeÊniej wyrywali ofiarom z∏ote z´-
by, obcinali kobietom w∏osy, z któ-
rych potem robiono np. w∏osianki.

Wychodzimy z Auschwitz I. Au-
tokar wiezie nas pod bram´ Birke-
nau. Przechodzimy przez  Bram´
Âmierci,  którà wype∏nione ludêmi
pociàgi z ca∏ej okupowanej przez
Niemców Europy  wje˝d˝a∏y do obo-
zu Birkenau. 

Patrzymy na budynek g∏ównej
wartowni SS, pod którym przecho-
dzà tory.  Wielu przypomina sobie
nakr´cone tutaj kadry  filmu Lista
Schindlera. 

Olbrzymi otwarty teren. Dziesiàtki
prymitywnych baraków dla wi´ê-
niów i konstrukcje  po zniszczonych,
kilometry obozowego ogrodzenia
i dróg … To trzeba zobaczyç.  

Po prawej stronie  widaç ca∏à ram-
p´ – prawie 750 metrów. To tam od-
bywa∏a si´ selekcja. 

Idziemy tà samà drogà, po której
wi´êniowie maszerowali, wychodzàc
do pracy i wracajàc  do obozu. Tà sa-
mà,  którà przemierzali ludzie z trans-
portów, kierowani do komór gazo-
wych.

Rekonstrukcj´ wydarzeƒ umo˝li-
wiajà zdj´cia. Przed nami to z selek-
cji na rampie: ˚ydzi  ustawieni
w dwóch kolumnach: kobiety i dzie-
ci po jednej, m´˝czyêni po drugiej

stronie. Lekarz (!) oddziela ludzi sil-
nych i zdrowych od  chorych, sta-
rych, s∏abych, kobiet w cià˝y i dzieci.
Uznani za zdolnych do pracy sà kie-
rowani do obozu.  Ok. 75 % ka˝dego
transportu idzie  do gazu.

Mijamy budynek, w którym de-
zynfekowano odzie˝ – choroby prze-
noszone przez wszy by∏y obozowà
plagà. Po  prawej stronie widzimy
drog´  Êrednicowà,  biegnàca przez
ca∏à szerokoÊç obozu. Przewodnicz-
ka zwraca naszà uwag´ na symetri´
w rozplanowaniu obozu.

Idziemy  drogà  prowadzàcà do
dwóch najwi´kszych krematoriów
z komorami gazowymi oznaczonymi

numerami II i III.  Niemcy wysadzili
krematoria II, III i V , kiedy armia ro-
syjska zbli˝a∏a si´ do Auschwitz.
Wiedzieli, ˝e pope∏nili zbrodnie wo-
jenne, zbrodnie przeciwko ludzkoÊci.  

Bez wi´kszego trudu potrafimy
zrekonstruowaç z ruin wyglàd kre-
matorium. W Auschwitz I widzieli-
Êmy jego gipsowy model. Teraz mu-
simy sobie poradziç z jego rzeczywi-
stymi rozmiarami i …. mo˝liwoÊcia-
mi.  Krematorium II i III mia∏y wy-
dajnoÊç ok. 1440 cia∏ na dob´.

Stoimy w miejscu, w którym mó-
wiono ludziom z transportu, ˝e mu-
szà przejÊç kàpiel dezynfekcyjnà, po
której zostanà skierowani do pracy.
Kazano im rozebraç si´ w podziem-
nej szatni i zostawiç ubrania na ponu-
merowanych wieszakach. Dzi´ki te-
mu mieli je ∏atwo odnaleêç po kàpie-
li. Zastanawiamy si´, czy sà jakieÊ
granice cynizmu?

raku. Na ka˝dym z trzech poziomów
prycz spa∏o czasami od 9 do 12 osób.
Prycze mia∏y 3 metry szerokoÊci. Je-
Êli któryÊ z wi´êniów chcia∏ si´ obró-
ciç na drugi bok, musieli to zrobiç
wszyscy.

Potem, dla porównania,  zaglàda-
my do baraku drewnianego. Tak  na-
prawd´ to by∏y koƒskie stajnie. Nie
by∏o w nich bie˝àcej wody. D∏ugi ce-
glany tunel pomi´dzy dwoma piecy-
kami  mia∏ ogrzewaç wn´trze.  Pod
warunkiem, ˝e w piecykach si´ pali-
∏o. Opa∏u brakowa∏o, wi´c cz´Êciej
trafia∏ do krematoriów. Na trzypi´tro-
wych pryczach mia∏o spaç 15 wi´ê-
niów, a w ca∏ym baraku 400. W ma-
ju i czerwcu 1944 roku w ka˝dym
z baraków przetrzymywano po 2000
wi´êniów. Niewyobra˝alne...  

Przewodnik wprowadza nas do
baraku sanitarnego.  Przed nami rzàd
latryn. ˚adnej intymnoÊci, wi´ênio-

zrobiç to samo ze wzgl´du na kolor
t´czówki (wcià˝ „wina” po stronie
pigmentu !). Biali, którzy zg∏osili si´
do badania, przekonujà si´,  czym jest
nietolerancja i jak si´ czuje cz∏owiek
obra˝any, poni˝any, cz∏owiek,  które-
go los nikogo nie obchodzi. Nie
wszystko w tym filmie jest zwerbali-
zowane. Trzeba patrzeç na miny
uczestników eksperymentu po obu
stronach barykady.  To daje do my-
Êlenia. 

I ju˝ mo˝emy zaczynaç dyskusj´
o mechanizmach wykluczenia i dys-
kryminacji. W Auschwitz i na filmie
widzieliÊmy, do czego prowadzi. Na
co dzieƒ nietolerancja przeszkadza
nam jakby mniej. I jakby mniej nie-
pokoi. Czy s∏usznie? 

Nad tym zastanawiamy si´ w au-
tokarze, wracajàc do domów.

Anna Âpiewakowska

zdj. Barbara Osmola

Nast´pnie wp´dzano ich do komo-
ry gazowej. To ju˝ du˝o mniejsze po-
mieszczenie, bo w nim wi´êniów
upychano. Gdy ludzie zdali sobie
spraw´ z tego, co si´ dzieje, próbo-
wali uciec jak najdalej od kolumn,
z których wydobywa∏ si´ gaz. By∏o
za póêno... Po wyj´ciu z komory ga-
zowej cia∏a przewo˝ono windà do
krematorium,  znajdujàcego si´ na
parterze. 

Z perspektywy pomnika upami´t-
niajàcego ofiary zbrodni, patrzymy
na murowane baraki kobiecego obo-
zu.  Widzimy, jak ogromna by∏a ska-
la eksterminacji. 

Wchodzimy do murowanego ba-

wie majà w bardzo krótkim czasie za-
∏atwiç potrzeby fizjologiczne. 

W przedniej cz´Êci baraku  - umy-
walnie. Ale woda, nawet zimna, p∏y-
n´∏a rzadko lub tylko kapa∏a.  

Wi´êniowie cz´sto chorowali na
tyfus oraz liczne choroby powodujà-
ce biegunk´. 

Pani przewodniczka po˝egna∏a
nas s∏owami G. Santayany, umiesz-
czonymi nad wejÊciem do jednego
z bloków w Auschwitz: Kto nie pa-
mi´ta historii, skazany jest na jej po-
wtórne prze˝ycie. 

Jedziemy na obiad do Centrum
Dialogu i Modlitwy. Centrum zosta-
∏o  za∏o˝one dla odwiedzajàcych
obóz w Auschwitz – Birkenau, dla
wszystkich poruszonych tà wizytà
przez  kardyna∏a Franciszka Machar-
skiego w porozumieniu z biskupami
ca∏ej Europy i przedstawicielami or-
ganizacji ˝ydowskich. Tu odbywajà
si´ spotkania z by∏ymi wi´êniami KL
Auschwitz-Birkenau, tu, w bezpo-
Êrednim kontakcie z historià wyda-
rzeƒ II wojny Êwiatowej, prowadzo-
na jest dzia∏alnoÊç edukacyjna. Cen-
trum, miejsce dialogu pomi´dzy
ludêmi i narodami o odmiennych
kulturach i przekonaniach religij-
nych,  ma byç formà uczczenia pa-
mi´ci ofiar i ma przyczyniaç si´ do
budowania w Êwiecie wzajemnego
szacunku, pojednania i pokoju.

Wracamy do Centrum ˚ydow-
skiego na warsztaty antydyskrymina-
cyjne. 

Zaczynamy od projekcji filmu.
Realia amerykaƒskie. Szalona „wiel-
bicielka czarnuchów” ( kobieta bia∏a)
proponuje  „niebieskookim bia∏a-
som” eksperyment. Skoro dzielimy
ludzi na lepszych i gorszych wed∏ug
tak absurdalnego kryterium, jakim
jest iloÊç pigmentu w skórze, mo˝na
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„Pigmalion” ju˝ niebawem pojawi si´
w repertuarze sali widowiskowej, by
uczniowie naszej szko∏y mogli zoba-
czyç i oceniç wysi∏ki szkolnych akto-
rów: Magdaleny KoÊcielniak, Oskara
Krawczyka, Adama Grucy, Kamili
Chmielewskiej i innych, którym jesz-
cze raz z tego miejsca pragn´ podzi´-
kowaç za wspó∏prac´.

Magdalena KoÊcielniak IIIb

W zmaganiach wokalnych

w w/w przeg∏àdzie naszà szko∏´

reprezentowa∏y: Kinga Tyjas z kl.

IIE i Agata Kapalska z kl. IC. 

Kinga zaj´∏a III miejsce za wyko-

nanie utworu „Russian roulette”,

natomiast Agata otrzyma∏a wy-

ró˝nienie za „Upside Down”.
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Wystawie towarzyszy film do-
kumentalny "Tysiàclecie kontra
Milenium", w realizacji Grzego-
rza Kopcia i Wojciecha S∏oty.
Film, oparty na materia∏ach ope-
racyjnych SB, komentarzach hi-
storyków, wypowiedziach

k∏ócania przez w∏adze komuni-
styczne tych obchodów, ujawnia
dzia∏ania aparatu bezpieczeƒ-
stwa, a tak˝e przedstawia przy-
gotowania i przebieg konkuren-
cyjnych uroczystoÊci Tysiàclecia
Paƒstwa Polskiego.

Êwiadków i uczestników tamtych
wydarzeƒ, stanowi interesujàcy
komentarz do wystawy. Przed-
stawia przygotowania i przebieg
uroczystoÊci milenijnych w Cz´-
stochowie, Piekarach Âlàskich
i Sosnowcu. Pokazuje kulisy za-

WWyyssttaawwaa  IIPPNN--uu
w 1966 r. oraz wysi∏ki podejmo-
wane przez w∏adze komuni-
styczne, aby przeszkodziç tym
uroczystoÊciom.

Ekspozycj´ wystawy w Cz´-
stochowie zorganizowa∏ OBEP
IPN w Katowicach przy wspó∏-
udziale I Liceum Ogólnokszta∏cà-
cego im. Juliusza S∏owackiego
w Cz´stochowie, Stowarzyszenia
SolidarnoÊç Walczàca z Wroc∏a-
wia oraz Stowarzyszenia Wi´zio-
nych, Internowanych i Represjo-
nowanych WIR w Cz´stochowie.

W dniach od 26 listopada do
17 grudnia 2012 r. w I Liceum
Ogólnokszta∏càcym im. Juliusza
S∏owackiego w Cz´stochowie
(Aleja KoÊciuszki 8) prezentowa-
na jest wystawa "1966- Mille-
nium kontra 1000-lecie". Autora-
mi ekspozycji sà historycy z Od-
dzia∏owego Biura Edukacji Pu-
blicznej IPN w Poznaniu dr Sta-
nis∏aw Jankowiak i Filip LeÊniak.
Wystawa przedstawia uroczyste
obchody tysiàclecia przyj´cia
przez Polsk´ chrzeÊcijaƒstwa

„Meeting Drama and Music”
z przem´czenia czy te˝ chwilowo
wszechogarniajàcej niemocy, nie po-
trafiliÊmy zrozumieç prezentowane-
go na gali spektaklu „Waiting for Go-
dot” wystawionego przez VII LO
im. M. Kopernika i jego „Grup´ Pod
Wiszàcym Kotem”, bowiem spektakl
ten nie by∏ ∏atwy w odbiorze. Wyró˝-
nia∏ si´ niezwykle wyszukanà sym-
bolikà np. trzydziestominutowego
wiàzania/rozwiàzywania glanów,
uwznioÊlajàcym motywem religij-
nym trzech krzy˝y, których wizeru-
nek by∏ ca∏à, ale jak˝e wymownà de-
koracjà. Ca∏oÊç sk∏ania∏a odbiorc´ do
jakichÊ g∏´bokich metafizycznych re-
fleksji, b∏àkajàcych si´ w tak odle-
g∏ych zakamarkach umys∏u, ˝e nie
byliÊmy w stanie do nich dotrzeç.
Wprost niewiarygodnie pojemna pa-
mi´ç aktorów, pozwoli∏a obserwo-
waç ponadprzeci´tnej d∏ugoÊci roz-
mow´, od której wybawienie w po-
staci Godota, bàdê spektakularnej gry
aktorskiej, nigdy nie nadesz∏o. Nie
mo˝na by∏o przejÊç oboj´tnym wobec
tej sztuki. Po widowni w´drowa∏o
t∏umionym znudzenioszelestem py-
tanie o cel dzie∏a i wyjaÊnienie tego
nowatorskiego, hipnotyzujàcego
wszelkà dzia∏alnoÊç umys∏owà, za-
mys∏u re˝yserskiego. Pofolgowali-
Êmy naszym d∏oniom, dajàc upust
st´˝onym emocjom, i wreszcie us∏y-
szeliÊmy wyniki:2 miejsce S¸OWAC-
KI „Pygmalion”.

Dyplom za zaj´cie zaszczytnego 2
miejsca zawiÊnie zapewne w zaciszu
dyrektorskiego gabinetu, lecz spektakl

Niby wiadomym by∏o, ˝e nie zwy-
ci´˝yliÊmy tego boju, jednak w ka˝-
dym z nas tli∏a si´ iskierka nadziei na
wygranà w II Przeglàdzie Ma∏ych
Form Teatralnych i Wokalnych w J´-
zyku Angielskim „Meeting drama
and music”, organizowanym przez
ROK w Cz´stochowie. W radosnej at-
mosferze udaliÊmy si´ z profesorka-
mi Tamarà Samarcew i Jolantà Kuli-
gowskà- Woszczynà do Klubu Poli-
technik, na oficjalnà gal´ wr´czenia
nagród konkursu, którego wyniki by-
∏y do tej pory wielkà tajemnicà, gdy˝
nie zna∏ ich nawet wszechwiedzàcy
Internet. ByliÊmy niezwykle ciekawi
jak profesjonaliÊci ocenià spektakl
„Pygmalion”, w który uczniowie na-
szego liceum w∏o˝yli tyle pracy i po-
Êwi´cenia, nadszarpujàc cierpliwoÊç
nauczycieli, zwalniajàc si´ na mnogie
próby. Stworzenie spektaklu, który
musia∏ pokonaç barier´ j´zykowà

i rozwinà∏ nasze aktorskie umiej´tno-
Êci, którego forma by∏aby na tyle czy-
telna, by widz zorientowa∏ si´, ˝e ma
do czynienia z pastiszem angielskie-
go salonu, by∏o ambitnym zaj´ciem
dla ca∏ego zespo∏u, a jego realizacja
pozwoli∏a wysoko podnieÊç po-
przeczk´ konkurencji. Czas nie wy-
kazywa∏ cienia empatii, przez co pró-
by by∏y niezwykle intensywne. Spo-
tkania te dostarczy∏y wielu dziwnych
i zabawnych wspomnieƒ, co nie
zmienia faktu, ˝e ka˝dy opanowa∏
swojà rol´ do perfekcji, podopina∏
wszystko na ostatni guzik i na koniec
zaciàgnà∏ krawatem S∏owackiego, by
godnie reprezentowaç naszà szko∏´.
Tak wi´c z duszà na ramieniu, bo
w ciele chlupota∏a adrenalina i stres,
pokazaliÊmy na scenie owoce naszej
pracy. JakieÊ dwa tygodnie póêniej
przybyliÊmy by us∏yszeç werdykt ju-
ry. Nie potrafi´ stwierdziç czy to



23 listopada w sali widowisko-
wej odby∏o si´ spotkanie z pa-
nem Wojciechem Bonowiczem –
poetà, publicystà, dziennikarzem

oraz laureatem wielu nagród lite-
rackich. Wydarzenie by∏o ele-
mentem szeregu imprez zwiàza-
nych z fina∏em 35. edycji Ogólno-

polskiego Konkursu Poetyckiego
im. Haliny PoÊwiatowskiej. Spo-
tkanie z panem Bonowiczem by-
∏o zatytu∏owane „Dialog po-

Poeta wspó∏czesny o literaturze

W dniach 21- 24 listopada m∏o-
dzie˝ z I LO im. Juliusza S∏owac-
kiego w Cz´stochowie wraz
z opiekunami wzi´∏a udzia∏
w pierwszej ods∏onie tegoroczne-
go projektu Comenius. 

W tym roku m∏odzie˝ z ca∏ej
Europy debatowa∏a na temat
wp∏ywu internetowych Êrodków
masowego przekazu na ˝ycie
cz∏owieka. 

Mi´dzynarodowa grupa m∏o-
dzie˝y poruszajàc tematyk´ por-
tali spo∏ecznoÊciowych okreÊli∏a,
w jaki sposób oddzia∏ywujà one
na ich ˝ycie prywatne. 

Czteroosobowa grupa m∏o-
dzie˝y z Polski sp´dza∏a ka˝dà
wolnà chwil´ z uczniami szko∏y
w Eupen. Wraz z nimi uczestni-
czyli w zaj´ciach lekcyjnych, spo-
˝ywali tradycyjne belgijskie po-
si∏ki oraz zwiedzali okolice mia-
steczka. S∏owacy swoje popo∏u-
dnia i wieczory sp´dzali w do-
mach partnerów z Comeniusa. 

Podczas ca∏ego wyjazdu nie
brak∏o takich atrakcji jak: zwie-
dzanie Brukseli czy udzia∏ w po-
pularnym w Niemczech Weich-
nastmarkt. 

Ca∏y pobyt up∏ynà∏ mi∏o i bez-
trosko wÊród goÊcinnej atmosfery
belgijskich przyjació∏. Wymiana
okaza∏a si´ owocna w nowe do-
Êwiadczenia oraz zdobycie no-
wych pok∏adów wiedzy na temat
kultury i tradycji Belgii.

Marcelina Izydorczyk

Jakub Dawid

Michele Feliziani jest wyjàt-
kowym nauczycielem. Od nie-
dawna pracuje w I LO i z powo-
dzeniem prowadzi dodatkowe
lekcje j´zyka w∏oskiego. 

Jak to si´ sta∏o, ˝e opuÊci∏ Pan
s∏oneczne W∏ochy na rzecz nie-
co szarej i pochmurnej Polski?
Wszystko zacz´∏o si´ od pracy

w ramach projektu „Comenius”,
który jest skierowany do nauczy-
cieli z Unii Europejskiej. Mog∏em
zasugerowaç, w jakich szeÊciu
paƒstwach najbardziej chcia∏bym
pracowaç. Wybra∏em Belgi´, Ho-
landi´ i kraje skandynawskie. Na
poczàtku w ogóle nie przypusz-
cza∏em, ˝e zamieszkam w Polsce.
Pierwszym miastem, do którego
mnie wys∏ano by∏ Lubliniec –
stwierdzono, ˝e w∏aÊnie tam naj-
bardziej potrzeba nauczycieli j´-
zyka w∏oskiego.  

Za czym Pan najbardziej t´skni?
Brakuje mi tego wszystkiego,

co dotyczy w∏oskich barów. Tra-
dycyjne pójÊcie na kaw´ nie pole-
ga na przesiadywaniu w kawiar-
ni; my pijemy kaw´ na stojàco
i dyskutujemy o polityce. T´skni´
te˝ za najbardziej popularnymi
w∏oskimi gazetami. Jednà rzeczà
jest przeczytaç informacje w In-
ternecie, zaÊ drugà – wziàç do r´-
ki gazet´, przekartkowaç jà, po-
czuç jej zapach… Kiedy wracam
do W∏och na Êwi´ta czy wakacje,
to ka˝dego ranka – choçby nawet
by∏o trz´sienie ziemi – id´ do kio-
sku, kupuj´ gazet´ i potem pij´
kaw´ z mojà przyjació∏kà.

Choç mieszka Pan w Cz´sto-
chowie, to regularnie odwiedza
Pan te˝ inne polskie miasta…
Najbardziej podoba mi si´ Kra-

ków, ale lubi´ te˝ Warszaw´. To
miasto zaczyna otwieraç si´ na

Êwiat. Powoli pojawia si´ tam co-
raz wi´cej obcokrajowców. Zdà-
˝y∏em ju˝ doÊç dobrze poznaç
Cz´stochow´; mam tu kilku
przyjació∏, znam te˝ osoby du-
chowne zwiàzane z Jasnà Górà –
mog´ porozmawiaç z nimi po
w∏osku na tematy, które lubi´. 

Od pewnego czasu uczy si´ Pan
j´zyka polskiego…
Wed∏ug mnie znajomoÊç j´zyka

ojczystego ludzi, wÊród których si´
przebywa, jest oznakà szacunku dla
nich. Jako, ˝e jestem goÊciem Pola-
ków, chc´ nauczyç si´ waszego j´-
zyka, tradycji, obyczajów. Musimy
sobie uÊwiadomiç, ˝e wszyscy jeste-
Êmy obywatelami Europy i nawet
jeÊli to angielski jest j´zykiem mi´-
dzynarodowym, to warto pozna-
waç ich jak najwi´cej.  

Jest Pan nie tylko nauczycie-
lem, ale te˝ filozofem.
Mamma mia! Ta dziedzina nauki

pomaga mi w duchowym ̋ yciu. Po-
znawszy filozofi´, nie zatrzymujesz
si´, ciàgle chcesz pog∏´biaç swojà
wiedz´. MyÊli wielkich filozofów
pozwalajà mi szukaç (i oczywiÊcie
nie znajdowaç) odpowiedzi na
trudne pytania jak to „skàd jeste-
Êmy?”. Niewàtpliwie filozofia u∏a-
twia mi ˝ycie. Sprawia, ˝e poznajàc
nowà osob´, postrzegam jà jako je-
dynà i niepowtarzalnà.

Wyobra˝a sobie Pan wyjechaç
teraz z Polski i ju˝ wi´cej tu nie
wróciç?
Pomimo wielu trudnoÊci, jakie

spotykam na swojej drodze, by∏oby
mi bardzo trudno opuÊciç Polsk´. 

Bardzo serdecznie dzi´kuj´ p.
prof. Kuligowskiej-Woszczynie
za pomoc przy przeprowadzeniu
wywiadu!

Marta Kàsiel IIA
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etów” i poprowadzi∏a je pani dr
El˝bieta Wróbel.

Pani Wróbel i Pan Bonowicz
rozmawiali o literaturze, która
jest ma∏o popularna i z trudem
przebija si´ mi´dzy dzie∏ami
s∏ynnych twórców. Najwi´cej
uwagi nasz goÊç poÊwi´ci∏ W∏a-
dys∏awowi Sebyle. Poecie, które-
go darzy szczególnym senty-
mentem. Pan Bonowicz zafascy-
nowa∏ si´ twórczoÊcià tego arty-
sty, podczas studiowania filolo-
gii polskiej na Uniwersytecie Ja-
gielloƒskim. Jednak˝e nie jest to
poeta bliski naszemu goÊciowi
pod wzgl´dem poezji.

W∏adys∏aw Seby∏a zginà∏
w Katyniu jako polski oficer.
Przez d∏ugi czas z powodów po-
litycznych jego postaç by∏a oto-
czona milczeniem. Pan Bonowicz
zaznaczy∏, ˝e wyjàtkowoÊç Seby-
∏y w du˝ej mierze polega na tym,
˝e tworzy∏ on w czasach podob-
nych do naszych – w dobie kry-
zysu i l´ku. W pierwszych wier-
szach poety bardzo cz´sto poja-
wia∏ si´ motyw ubóstwa i nie-
spe∏nienia. Artysta mia∏ niesa-
mowity dar tworzenia obrazów
i wizji poetyckich. Cechujà go ta-
jemniczoÊç i niedopowiedzenia.
Jest to twórca skupiajàcy si´ na
poetyzowaniu.

Choç prywatnie pan Bonowicz
jest zabawnym i energicznym cz∏o-
wiekiem, to okreÊla si´ go jako naj-
smutniejszego wspó∏czesnego po-
et´. Zapewne wynika to z tego, i˝ je-
go dzie∏a nie powstajà dla przyjem-
noÊci czytelników. Wi´kszoÊç z nich
sk∏ania odbiorców do refleksji. We-
d∏ug pana Bonowicza nie dostrzega-
my wartoÊci wspó∏czesnej poezji.
Dopiero kolejne pokolenia b´dà
w stanie czytaç jà z entuzjazmem
i zachwytem. Zdaniem pana Bono-
wicza sztuka to nieustanna rozmo-
wa z poprzednimi pokoleniami, zaÊ
poeta to ucho, które w´druje po Êwi-
cie i pods∏uchuje innych.

Podczas spotkania pani Wró-
bel i pan Bonowicz nawiàzywali
te˝ do wielu innych twórców ta-
kich jak Boles∏aw LeÊmian, Wi-
s∏awa Szymborska czy Juliusz
S∏owacki. W zwiàzku z tym roz-
mowa nie by∏a monotonna ani
nudna. Nasz goÊç przytoczy∏
wiele swoich utworów, dzi´ki
czemu mogliÊmy go poznaç
z nieco innej strony.

Spotkanie by∏o naprawd´ cie-
kawym doÊwiadczeniem dla
wszystkich interesujàcych si´ li-
teraturà, bowiem nie zawsze ma-
my mo˝liwoÊç stanàç twarzà
w twarz z poetà.

Marta Kàsiel IIa

„S∏owacy” 
podbijajà Belgi´!

„ …jednà nogà 
we W∏oszech, a drugà 

i ramionami w Polsce…”



zb´dny do uczestnictwa (np. ki-
je nordic-walking), a zaj´cia
w grupach zakoƒczà si´ otrzy-
maniem stosownych certyfika-
tów uczestnictwa.

Projekt zakoƒczy si´ 31 maja
2013 roku imprezà pn. Seniora-
lia, czyli juwenaliami dla s∏ucha-
czy Uniwersytetów Trzeciego
Wieku i osób w wieku 60+, w ra-
mach których planowany jest
m.in. pochód ˝akowski oraz wy-
st´py artystyczne. 

Do komunikacji z osobami za-
interesowanymi udzia∏em
w projekcie stworzona zosta∏a
specjalna strona:
www.asos.czestochowa2020.pl,
na której co dwa miesiàce b´dà
zamieszczane harmonogramy
z opisem zaj´ç. Znajduje si´ tam
równie˝ formularz zg∏oszenio-
wy dla seniorów chcàcych w∏à-
czyç si´ w projekt realizowany
przez Stowarzyszenie Cz´sto-
chowa 2020. mag

Oszustka próbowa∏a
wy∏udziç kredyt 

Policjanci zatrzymali 22-letnià cz´-
stochowiank´, która pos∏ugujàc si´
fa∏szywym zaÊwiadczeniem o zatrud-
nieniu i zarobkach usi∏owa∏a wy∏u-
dziç kredyt w wysokoÊci prawie 68
tysi´cy z∏otych. 

Jak ustalili Êledczy, 22-latka naj-
prawdopodobniej otrzyma∏a fa∏szy-
we zaÊwiadczenie od znajomej jej
osoby. Pos∏ugujàc si´ zaÊwiadcze-
niem, i˝ jest prezesem zarzàdu firmy,
cz´stochowianka uda∏a si´ w minio-
ny piàtek do jednego z cz´stochow-
skich banków. Tam przek∏adajàc za-
Êwiadczenie o zatrudnieniu i zarob-
kach, usi∏owa∏a wy∏udziç kredyt
z banku, w wysokoÊci prawie 68 ty-
si´cy z∏otych. Najprawdopodob-
niej te˝ uzyskane pieniàdze zamierza-
∏a przeznaczyç na rozpocz´cie swo-
jej dzia∏alnoÊci gospodarczej. M∏odej
kobiecie grozi 8 lat wi´zienia za usi∏o-
wanie wy∏udzenia kredytu.

mag

Napadli na ekspedientk´ i wpadli

60-lecie Jasnogórskiego Chóru Mieszanego

Aktywny senior, aktywna seniorka
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Jeden z m´˝czyzn podczas doprowadzenia do sàdu zdj. KPP Myszków

Chór czeka na nowych Êpiewaków zdj. arc

Chór czeka na nowych Êpiewaków zdj. arc

Aktywny senior
ZZaajj´́cciiaa  „„CCaallllaanneettiiccss””  na P∏ywalni

Krytej przy Al. Niepodleg∏oÊci 20/22

odbywajà si´: w poniedzia∏ek 

o godz. 11.00 i godz. 17.00, 

w czwartek o godz. 17.30. 

ZZaajj´́cciiaa  zz  „„CChhoorreeootteerraappiiii””  

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 

ZZaajj´́cciiaa  „„GGiimmnnaassttyykkaa  ww  wwooddzziiee””

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.

SSeekkccjjaa  BBrryydd˝̋oowwaa::  

poniedzia∏ek, wtorek i Êroda 

– godz. 15.00.

W r´ce funkcjonariuszy wpad∏
25-latek i jego o cztery lata m∏od-
szy kompana. M´˝czyêni w jed-
nym z myszkowskich sklepów na-
padli na ekspedientk´ i ukradli kil-
kaset z∏otych. 

Do zdarzenia dosz∏o 28 listopa-
da oko∏o godziny 18.00 w jednym
ze sklepów w Myszkowie. Dy˝urny
przyjà∏ zg∏oszenie o napadzie na
ekspedientk´ i kradzie˝y kilkuset
z∏otych. Policjanci natychmiast po-
jechali na miejsce zdarzenia, gdzie
ustalili, ˝e sprawców by∏o dwóch.
Napastnicy u˝yli gazu ∏zawiàcego
wobec m∏odej kobiety i si∏à jà
obezw∏adnili. Nast´pnie skradli
z kasy utarg i uciekli. Pokrzywdzo-
na sprzedawczyni trafi∏a do szpita-
la. Od tego momentu stró˝e prawa
majàc tylko szczàtkowy rysopis
napastników, rozpocz´li poszuki-
wania i typowanie sprawców.
W ciàg kilku dni kryminalni ustali-
li, ˝e sà nimi dwaj mieszkaƒcy
Myszkowa w wieku 25 i 21 – lat.
W trakcie realizacji sprawy okaza-
∏o si´, ˝e m´˝czyêni zaraz po napa-
dzie zdà˝yli opuÊciç terytorium
kraju. Gdy wrócili do Myszkowa,
zostali szybko namierzeni i zatrzy-
mani. Starszy z nich ma "bogatà
przesz∏oÊç kryminalnà", wczeÊniej

odsiadywa∏ ju˝ wyroki za pope∏-
nione przest´pstwa. Czyn którego
dopuÊci∏ si´ obecnie, pope∏ni∏

w tzw. recydywie. Podejrzani o do-
konanie rozboju us∏yszeli prokura-
torskie zarzuty. Sàd zadecydowa∏

o ich tymczasowym aresztowaniu.
Grozi im 8 lat wi´zienia. 

mag

Jasnogórski Chór Mieszany
obchodzi 60-lecie istnienia.
Z tej okazji 16 grudnia o godz.
17.00 w Bazylice Jasnogórskiej
da koncert z udzia∏em orkiestry
i solistów. Zaprezentowane zo-
stanà dwa wielkie dzie∏a Wol-
fganga Amadeusza Mozarta. 

B´dà to o godz. 17.00 podczas
eucharystii Msza C-dur „Korona-
cyjna”, a bezpoÊrednio po niej
ok. godz. 18.00 Requiem d-moll.
Wst´p wolny.

Jasnogórski Chór Mieszany
im. NMP Królowej Polski powsta∏
w 1952 roku. Od poczàtku swego
istnienia zespó∏ mia∏ na celu
upi´kszanie g∏ównych uroczy-
stoÊci jasnogórskich, jak równie˝
mszy niedzielnych. Od 2005 roku
chórem dyryguje Marcin Lauzer,
absolwent Akademii Muzycznej

w Katowicach, który jest konty-
nuatorem tradycji Êpiewaczej te-
go zespo∏u. Chór wcià˝ si´ rozwi-
ja rozszerzajàc swój repertuar
o utwory z ró˝nych gatunków
muzyki religijnej zarówno tej
z górnej pó∏ki jak i tej lekkiej,
pielgrzymkowej. Od 2010 roku
chór nale˝y do Stowarzyszenia
Caecilianum z siedzibà w War-
szawie, dzi´ki czemu poszerzy∏y
si´ mo˝liwoÊci udzia∏u w koncer-
tach, przes∏uchaniach, szkole-
niach czy konkursach. Chór nie-
ustannie jest otwarty na nowych
Êpiewaków. – Mo˝na nas odwie-
dziç oraz wstàpiç do chóru
w czwartki i piàtki w godz. 18 - 20
pod zakrystià na Jasnej Górze –
zapraszajà chórzyÊci. 

W roku 2012 chór obchodzi
60-lecie istnienia. – Finalizujemy
prace nad Requiem i Mszà "Koro-
nacyjnà" W.A.Mozarta. Wielki fi-

na∏ tych dzie∏ w wykonaniu chó-
ru z udzia∏em orkiestry i solistów
odb´dzie si´ w Bazylice Jasno-
górskiej 16 grudnia. Zapraszamy

wszystkich ch´tnych do wspól-
nego prze˝ywania naszego
jubileuszu – dodajà artyÊci.

mag

Stowarzyszenie Cz´stocho-
wa2020 jest jednym z dwóch
podmiotów w naszym regio-
nie, który realizuje dzia∏ania
w ramach Rzàdowego Progra-
mu na rzecz AktywnoÊci Spo-
∏ecznej Osób Starszych (ASOS)
dofinansowanego przez Mini-
sterstwo Pracy i Polityki Spo-
∏ecznej.

Projekt przygotowany przez
cz∏onków Stowarzyszenia Cz´-
stochowa 2020 „Aktywny Se-
nior, Aktywna Seniora” – pro-
gram aktywizacji spo∏ecznej
osób starszych w Cz´stocho-
wie” otrzyma∏ prawie 118 tys.
z∏otych dofinansowania na dzia-
∏ania skierowane do cz´sto-
chowskich seniorów. Projekt
b´dzie realizowany wspólnie
z cz´stochowskimi Uniwersyte-
tami Trzeciego Wieku w okresie
od 1 grudnia 2012 do 31 maja

2013 roku. Obejmie dwa rodzaje
dzia∏aƒ. Pierwsze realizowane
sà przez Stowarzyszenie Cz´sto-
chowa 2020 z partnerem projek-
tu - Delikatesami Kulturalnymi
La Hacienda (ul. Kiliƒskiego 9),
gdzie odb´dà si´ m.in.: kursy j´-
zyka hiszpaƒskiego, taƒców la-
tynoamerykaƒskich, prezenta-
cje kulinarne oraz spotkania
z podró˝nikami. 

Druga grupa zadaƒ to wspar-
cie dzia∏alnoÊci Uniwersytetów
Trzeciego Wieku, m.in. poprzez
stworzenie dla ich s∏uchaczy
systemu dowozu na zaj´cia sta-
cjonarne lub plenerowe. Ca∏y
projekt to prawie 70 bezp∏at-
nych wyk∏adów lub zaj´ç pro-
wadzonych przez wykwalifiko-
wanych instruktorów dla s∏u-
chaczy Uniwersytetów Trzecie-
go Wieku i seniorów w wieku
60+. W ramach zaj´ç ich uczest-
nikom zostanà udost´pnione
podr´czniki oraz sprz´t nie-
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OOGG¸̧OOSSZZEENNIIAA  DDRROOBBNNEE

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

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..

„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 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

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.

— KUPI¢ DOM —

Kupí  ma∏y budynek z ma∏à dzia∏kà na wiosce

za Cz´stochowà. Mo˝e byç do remontu. 

Tel. 790 819 855

— SPRZEDAM DOM —

Dom nowy ok. 170 m2 pow. mieszk.. Nowa

dzielnica Stradom, ulica Admiralska. Do

wprowadzenia. Dzia∏ka 1150 m2

zagospodarowana, gara˝ na 2 auta. Ew.

wynajm´ firmir 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´ ogrodowà zagospodarowanà.

Tel. 604 842 073

Dzia∏ka rekreacyjna – 360 m2, domek

letniskowy – 40 m2. ROD ul. Ikara. 

Tel. 695 874 070

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

Dzia∏ka budowlana na Stradomiu, ul.

Kawodrzaƒska, pow. 1197 m2, bardzo dobry

dojazd. Wszystkie media w ulicy. Dzia∏ka

naro˝na. Obok nowe zabudowania. Cena do

negocjacji. Tel. 512 396 386

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.

Dzia∏ka rekreacyjno-budowlana, w tym las

brzozowy, pow. 7.400 m2. MiejscowoÊç

Zbereska, woj. Êlàskie. Media w drodze przy

dzia∏ce. Dojazd od drogi Nr 1 starà jedynkà,

droga utwardzona. Tel. 695 422 329

— WYNAJM¢ —

Wynajm´ 50 m2 III Aleja, du˝y balkon 5 m2, blok,

ceg∏a, parkiety, lodówka, TV, pralka, zmywarka.

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

woda, gaz). Mo l̋iwa zamiana na mniejsze, ok.

30 m2 z balkonem w Centrum. Tel. 602 307 570

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

BBEEZZPP¸̧AATTNNEE  
OOGG¸̧OOSSZZEENNIIAA  DDRROOBBNNEE
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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

Hala 150 – 200 m2 Grabówka – Lisiniec, nowa,

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

+ gara˝ d∏ 15 mb, CO, alarm. Lub inne

propozycje. Tel. 693 626 999

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 —

SUZUKI WAGON R + Excellent 1.3, 2001 r., CZ,
AF, 2xairbag, el. szyby, relingi, przyciemniane
szyby. Stan bdb. 120 tys. km. Cena 10.200 z∏ lub
zamiení  na ma∏y osobowy do 1200 cm3

pojemnoÊci. Tel. 602 307 570

FIAT DUCATO MAX 2004 r., 2.3 JTD. Stan bdb.
Tel. 667 412 105.

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. I w∏aÊciciel, bezwypadkowy,
jeêdzi∏a kobieta, wersja BLUE. Stan super.
Ewentualnie zamiení  na wí kszy. 
Tel. 693 626 999

OPEL VECTRA 1998 r., 2.0 diesel, niebieski
metalic, alufelgi, ABS, wspomaganie kierownicy,
centralny zamek. Stan bardzo dobry. 
Cena 6.000 z∏. Tel. 792 058 348

— 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

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

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

ANGIELSKI – konwersacje, korepetycje, kursy dla
firm, lektor uniwersytecki, 16 lat praktyki. Dojazd.
Tel. 508 569 307

Przyjm´ w dzier˝aw´ – wynajem wyposa˝enie
warsztatu samochodowego: podnoÊnik,
wywa˝arka itd. Cz´stochowa, tel. 723 311 816

— 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 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 —

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

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

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 —

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 —

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 silniki 6 kW 1400 obrotów, 3 kW 1400
obrotów. Pomp´ Grudziàdz III-stopniowà 
z gwarancjà. Tel. 500 403 072, 34 322 07 54

Napownica no˝na nowa z osprz´tem do nitów,
oczek itp., ew. zamiení  na maszyn´ do szycia.
Tel. 693 626 999

Sprzedam maszyny do szycia Minerwa, srebrne,
z podwójnym i pojedynczym transportem, ze
sto∏em i bez sto∏u, po przeglàdzie. 
SUPER SZYJÑCE!!! Tel. 693 626 999

Sprzedam maszyn´ do szycia PFAFF, z∏otà
praworamiennà, potrójny transport, reg. wys.,
sto∏u. Stan idealny. Tel. 693 626 999

— ODZIE˚ —

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 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 cmentarzu Êw. Rocha. 
Tanio! Tel. 34 360 11 72

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

— WYPOSA˚ENIE WN¢TRZ —

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

¸awka gimanstyczna nowa – 150 z∏. ¸awa
drewniana z pojemnikiem, szer. 134 cm – 180 z∏.
Obrazy, 10 szt. – ceny do uzgodnienia. Ikona Êw.
Jerzego – 200 z∏. Szafka nocna z lampà – 40 z∏.
Walizka – 30 z∏. Tel: 514 765 911

Dywan we∏niany, rozmiar 3,5 x 2,5 m nowy – 800
z∏. Chodniki o ró˝nych rozmiarach, 6 szt.  – ceny
do uzgodnienia. Umywalka z rurami
kanalizacyjnymi – 20 z∏. Deska do prasowania –
30 z∏. Deska sedesowa – 8 z∏. 
Konewka 10 l – 7 z∏. Tel: 514 765 911

Choinka sztuczna 150 cm – 40 z∏. Narty zjazdowe
na licencji ATOMIC z wiàzaniami i kijkami – 250
z∏. Mikrofalówka Whrlpool 6-sty zmys∏ – 3500 z∏.
Teczka skórzana – 10 z∏. Tel: 514 765 911

Kamienie bazaltowe – 36 sztuk z
podgrzewaczem, nowe – 350 z∏. Tel. 535 575 511

¸ó˝ko Syogra do masa˝u nowe – 2500 z∏. 
Tel. 535 575 511

Sprzedam sztucznà choink´ 165 cm ze stojakiem.
Cena 50 z∏. 2 przystanki od Alei NMP. 
Tel. 34 324 35 00

Sprzedam piecyk gazowy na butle – 200 z∏.
Dzwoniç w godz. 16 – 20. Tel. 34 372 02 77

Lloyds – odkurzacz + pranie – 250 z∏. Akumulator
Bosch 5574 Ah/750A – nowy - 250 z∏. Dywany
2x3m, 2,5 x 3,5 m w dobrym stanie po praniu –
100 z∏/szt. Kanapa ze skóry naturalnej – 200 z∏.
Tel. 603 952 780

Sprzedam ko∏dr´ we∏nianà nieu˝ywanà – jedna
strona we∏na jasna, z owiec australijskich, druga
strona – we∏na z lamy meksykaƒskiej. Cena do
uzgodnienia. Tel. 34 365 29 55

Biurko d´bowe du˝e, ciemne, wiÊnia, ró˝ne
mo l̋iwoÊci ustawienia. Cena 650 z∏. 
Tel. 693 626 999

Atrakcyjne meble pokojowe 3-witrynowe, czarne,
po∏àczone z barkiem (1,2 x 1,6 m) oÊwietlonym, 
z lustrami i daszkiem, 3 wysokie sto∏ki, ∏awa i
stolik pod telewizor. Cena 450 z∏. 
Tel. 603 664 249

Sprzedam bojler 50 l – 200 z∏. Umywalk´ bia∏à
(56 – 42 cm) – 50 z∏. Term´ elektrycznà 5 l 
– 80 z∏. Encyklopedí  21-tomowà – 300 z∏. 
Tel. 660 714 015

Meble sto∏owe inkrustowane. Komplet ze sto∏em –
rumuƒskie, kpl. mebli do sypialni i inne meble. Tel.
34 3615 614, 603 090 425

Meble ciemne pokojowe 2,70 m – 200 z∏. 
Tel. 505 181 371

Zlewozmywak 140 x 60 z nierdzewki – 150 z∏. 
Tel. 505 181 371

Fotele bordo, wyciskany wzór (2 szt.) – 200 z∏. 
Tel. 505 181 371

Sprzedam komplet mebli: wersalka, 2 fotele, stó∏,
szafa, pó∏ki – stan dobry. Tel. 34 322 17 02

Meble rumuƒskie i inne po sprzeda˝y domu. 

Tel. 34 3615 614, 603 090 425

Odkurzacz pioràcy Zelmer Wodnik Trio, u˝ywany

tylko kilka razy, stan bdb. Tel. 603550637

— ZDROWIE —

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

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

Ciesielstwo – dachy kompleksowo. 

Tel. 501 946 331

Dachy – naprawy, przecieki, uszczelnianie, papa,

rynna.Tel. 798 448 374

Dekarstwo – uszczelnianie, termozgrzew, blacha,

Êniego∏apy, panel. Tel. 886 786 731

Prace remontowe. Tel. 513 641 666

Wycinka drzew. Tel. 505 736 977

Z∏ota ràczka. Tel. 500 796 252

Mycie okien. TANIO!!! Tel. 506 760 440

Hydraulik – przeróbki instalacji sanitarnych, CO,

wod-kan i gazowych. Monta˝ ∏azienek. Naprawy

drobne. Wykonujà szybko, tanio i dok∏adnie. 

Tel. 665 769 454, dom. 34 363 33 52

Malowanie. Gipsowanie. Tapetowanie. Uk∏adanie

Paneli. Inne us∏ugi wykoƒczeniowe. 

Tel. 508 703 286.

Cyklinowanie, uk∏adanie parkietów, paneli,

renowacja schodów. Tel. 34 325 29 22

Naprawa starych, ruszajàcych sí parkietów

(metodà wtrysku kleju). cyklinowanie,

lakierowanie, olejowanie 

Tel. 603 664 249

Naprawa telewizorów, ustawianie i monta˝ anten,

dojazd do klienta. Tel. 608 137 269

FLASHGSM – potwierdzony serwis telefonów

komórkowych oraz nawigacji GPS. Cz´stochowa,

al. wolnoÊci 18 (w bramie). Tel. 888 149 969, 

794 645 495

Pogotowie hydrauliczne dla Cz´stochowy i okolic.

Tel. 603550637

Przyjmuj́  zamówienia na pierogi, uszka, kopytka.

Tel. 535 575 511

Sprzàtanie i mycie okien. Tel. 535 575 511

Panele – dostawa – monta˝. 

Tel. 34/ 368 27 44, 504 174 016

Us∏ugi kuÊnierskie – przeróbki, szycie futer i inne.

Tel. 667 412 105

Sprzàtanie domów, sklepów. 

Tel. 514 401 747

Dachy – wykonuj́  obróbki blacharskie, montuj́

wszystkie rodzaje pokryç dachowych. 

Tel. 505 736 977

— DAM PRACY —

Zatrudní  kaletników. sta∏a praca. Lisiniec. 

Tel. 693 626 999

Osoby ch´tne do wspó∏pracy. Bran˝a: sprzeda˝

hurtowa artyku∏ów u˝ytku domowego i osobistego.

Tel. 790 461 436

— SZUKAM PRACY —

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

Podejm´ prac´ na wtryskarkach, prace

magazynowe, gospodarcze, w ochronie.

Posiadam orzeczenie o niepe∏nosprawnoÊci. 

Tel. 519 453 121

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 794239418.

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

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

Poznam samotnà panià w wieku powy˝ej 60 lat z

dzielnicy B∏eszno. Tel. 514 765 911

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

zwiàzku, w wieku 18 – 45 lat. Tel. 510 573 919

Rozwiedziony, po czterdziestce, pozna kobiet´,

bardzo ch´tnie puszystà. Uroda i wiek kobiety

oboj́ tne. Tel. 515 130 498

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.

MATRYMONIALNE

PRACA

US¸UGI

SPRZEDAM

RÓ˚NE

NAUKA

MOTORYZACJA

BBEEZZPP¸̧AATTNNEE  OOGG¸̧OOSSZZEENNIIAA  DDRROOBBNNEE
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I POWIATU

CCiittrrooeenn  CC22  11..44  II  ZZ  NNIIEEMMIIEECC  --  ttyyllkkoo  2200  ttyyss..  kkmm,,  22000099  rr..,,  7755  KKMM  bbeennzzyynnaa,,
bboorrddoowwyy--mmeettaalllliicc..  AABBSS,,  AASSRR,,  aallaarrmm,,  ppoodduusszzkkii  ppoowwiieettrrzznnee,,  iimmmmoobbiilliisseerr,,  EESSPP..  eell..

sszzyybbyy,,  eell..  lluusstteerrkkaa,,  kklliimmaattyyzzaaccjjaa,,  cceennttrraallnnyy  zzaammeekk,,  rraaddiioo,,  wwssppoomm..  kkiieerroowwnniiccyy,,
kkoommppuutteerr,,  ttaappiicceerrkkaa  wweelluurroowwaa,,  kkiieerroowwnniiccaa  wwiieellooffuunnkkccyyjjnnaa..  PPiieerrwwsszzyy  ww∏∏aaÊÊcciicciieell,,

sseerrwwiissoowwaannyy  ww  AASSOO,,  bbeezzwwyyppaaddkkoowwyy,,  ggaarraa˝̋oowwaannyy

21.900 z∏

FFiiaatt  CCrroommaa  11..99--JJTTDD--  GGIIUUGGIIAARROO--TTIIPPTTRROONNIIKK,,  22000055,,  111177  000000  kkmm
115500  KKMM  ddiieesseell,,  sszzaarryy--mmeettaalllliicc,,  aalluuffeellggii,,  ÊÊww..  pprrzzeecciiwwmmgg∏∏..,,pprrzzyycciieemmnn..  sszzyybbyy,,  AABBSS,,  AASSRR,,

aallaarrmm,,  ppoodduusszzkkii  ppooww..,,  iimmmmoobbiilliisseerr,,  EESSPP,,  eell..  sszzyybbyy,,  eell..  lluusstteerrkkaa,,  kklliimmaattyyzzaaccjjaa,,  cceennttrr..
zzaammeekk,,  rraaddiioo,,  wwssppoomm..  kkiieerroowwnniiccyy,,  kkoommppuutteerr,,  tteemmppoommaatt,,  cczzuujjnniikk  ddeesszzcczzuu,,  kkiieerroowwnn..

wwiieellooff..,,  cczzuujjnniikk  ppaarrkkoowwaanniiaa..  II  ww∏∏aaÊÊcc..,,  sseerrwwiiss..  ww  AASSOO,,  bbeezzwwyyppaaddkk..,,  ggaarraa˝̋oowwaannyy

23.900 z∏

CCiittrrooeenn  CC22  11..44--HHDDII  --  OORRYYGGIINNAA¸̧--VVTTRR  ZZ  NNIIEEMMIIEECC,,  22000077,,  111122  000000  kkmm,,  
7700  KKMM  ddiieesseell,,  cczzaarrnnyy--mmeettaalllliicc,,  ÊÊwwiiaatt∏∏aa  pprrzzeecciiwwmmgg∏∏oowwee,,  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..

17.900 z∏

FFoorrdd  FFooccuuss 11..66--1166VV  9966  ttyyss..  kkmm  ZZ  NNIIEEMMIIEECC,,  22000055,,  110000  KKMM  bbeennzzyynnaa,,
ssrreebbrrnnyy--mmeettaalllliicc,,  AABBSS,,  AASSRR,,  aauuttooaallaarrmm,,  ppoodduusszzkkii  ppoowwiieettrrzznnee,,  iimmmmoobbiilliisseerr,,  EESSPP,,
eell..  sszzyybbyy,,  eell..  lluusstteerrkkaa,,  kklliimmaattyyzzaaccjjaa,,  cceennttrr..  zzaammeekk,,  rraaddiioo,,  wwssppoommaagg..  kkiieerroowwnniiccyy,,

kkoommppuutteerr,,  ppooddggrrzz..  ffootteellee,,  kkiieerroowwnniiccaa  wwiieellooffuunnkkcc..,,  ppooddggrrzzeeww..  pprrzzeeddnniiaa  sszzyybbaa
ppiieerrwwsszzyy  ww∏∏aaÊÊcciicciieell,,  sseerrwwiissoowwaannyy  ww  AASSOO,,  bbeezzwwyyppaaddkkoowwyy,,  ggaarraa˝̋oowwaannyy

19.500 z∏

MMaazzddaa  22 --  11..44  --  CCIITTDD  ––  OORRYYGGIINNAA¸̧  ZZ  NNIIEEMMIIEECC,,  22000033,,  hhaattcchhbbaacckk,,  cczzaarrnnyy,,  117744
000000  kkmm,,  7700  KKMM,,  ddiieesseell,,  cczzaarrnnyy--mmeettaalllliicc,,  44//55  ddrrzzwwii,,  aalluuffeellggii,,  AABBSS,,  AASSRR,,  aauuttooaallaarrmm,,
ppoodduusszzkkii  ppoowwiieettrrzznnee,,  iimmmmoobbiilliisseerr,,  eell..  sszzyybbyy,,  eell..  lluusstteerrkkaa,,  kklliimmaattyyzzaaccjjaa,,  cceennttrraallnnyy
zzaammeekk,,  rraaddiioo,,  wwssppoommaaggaanniiee  kkiieerroowwnniiccyy,,  kkiieerroowwnniiccaa  wwiieellooffuunnkkccyyjjnnaa..  PPiieerrwwsszzyy

ww∏∏aaÊÊcciicciieell,,  sseerrwwiissoowwaannyy  ww  AASSOO,,  bbeezzwwyyppaaddkkoowwyy,,  ggaarraa˝̋oowwaannyy

15.700 z∏

HHoonnddaa  AAccccoorrdd --  22..00--1166VV  VVTTII  --  iiddeeaa∏∏  --  aauuttoommaatt,,  22000033  rr..,,  115522  000000  kkmm,,  115555  KKMM,,
bbeennzzyynnaa,,  ggrraaffiittoowwyy--mmeettaalllliicc,,  44//55  ddrrzzwwii,,  aalluuffeellggii,,  sszzyybbeerrddaacchh,,  kksseennoonnyy,,  pprrzzyycciieemmnniiaannee
sszzyybbyy,,  AABBSS,,  AASSRR,,    aauuttooaallaarrmm,,  ppoodduusszzkkii  ppoowwiieettrrzznnee,,  iimmmmoobbiilliisseerr,,  EESSPP,,  eell..  sszzyybbyy,,    eell..

lluusstteerrkkaa,,  kklliimmaattyyzzaaccjjaa,,  cceennttrr..  zzaammeekk,,  rraaddiioo,,  wwssppoomm..  kkiieerroowwnniiccyy,,  kkoommppuutteerr,,  ppooddggrrzz..  ffootteellee,,
cczzuujjnniikk  ddeesszzcczzuu,,  kkiieerroowwnniiccaa  wwiieellooffuunnkkccyyjjnnaa,,  cczzuujjnniikk  ppaarrkkoowwaanniiaa..  SSaammoocchhóódd  oopp∏∏aaccoonnyy,,

ggoottoowwyy  ddoo  rreejjeessttrraaccjjii..

27.800 z∏

TTooyyoottaa  RRAAVV--44 22..00--DD44DD--OORRYYGGIINNAA¸̧  ZZ  NNIIEEMMIIEECC,,  22000033,,  117788  000000  kkmm,,  111166  KKMM
ddiieesseell,,  cczzaarrnnyy--mmeettaalllliicc,,  aalluuffeellggii,,  ÊÊwwiiaatt∏∏aa  pprrzzeecciiwwmmgg∏∏oowwee,,  AABBSS,,  AASSRR,,  aauuttooaallaarrmm,,

ppoodduusszzkkii  ppoowwiieettrrzznnee,,  iimmmmoobbiilliisseerr,,  EESSPP,,  EEDDSS,,  44xx44,,  eell..  sszzyybbyy,,  eell..  lluusstteerrkkaa,,
kklliimmaattyyzzaaccjjaa,,  nnaawwiiggaaccjjaa,,  cceennttrr..  zzaammeekk,,  rraaddiioo,,  wwssppoomm..  kkiieerroowwnniiccyy,,  kkoommppuutteerr,,  ttaappiicceerrkkaa

wweelluurroowwaa,,  ppiieerrwwsszzyy  ww∏∏aaÊÊcciicciieell,,  sseerrwwiissoowwaannyy  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,,  ÊÊwwiiaatt∏∏aa  pprrzzeecciiwwmmgg∏∏oowwee,,

pprrzzyycciieemmnniiaannee  sszzyybbyy,,  AABBSS,,  AASSRR,,  aauuttooaallaarrmm,,  ppoodduusszzkkii  ppoowwiieettrrzznnee,,  iimmmmoobbiilliisseerr,,
EESSPP,,  eell..  sszzyybbyy,,  eell..  lluusstteerrkkaa,,  kklliimmaattyyzzaaccjjaa,,  ttaappiicceerrkkaa  sskkóórrzzaannaa,,  cceennttrraallnnyy  zzaammeekk,,

rraaddiioo,,  wwssppoommaaggaanniiee  kkiieerroowwnniiccyy,,  kkoommppuutteerr,,  cczzuujjnniikk  ddeesszzcczzuu,,  kkiieerroowwnniiccaa
wwiieellooffuunnkkccyyjjnnaa,,  II  ww∏∏aaÊÊcc..,,  sseerrwwiissooww..  ww  AASSOO,,  bbeezzwwyyppaaddkkoowwyy,,  ggaarraa˝̋oowwaannyy..

21.800 z∏

MMeerrcceeddeess--BBeennzz  220000  112244--22..00--DDIIEESSEELL  --  JJEEDDYYNNYY  TTAAKKII,,  11999933,,  118833  882266
kkmm,,  7755  KKMM  ddiieesseell,,  ggrraaffiittoowwyy--mmeettaalllliicc,,  sszzyybbeerrddaacchh,,  AABBSS,,  AASSRR,,

aauuttooaallaarrmm,,  ppoodduusszzkkii  ppoowwiieettrrzznnee,,  iimmmmoobbiilliisseerr,,  eell..  sszzyybbyy,,  eell..  lluusstteerrkkaa,,
cceennttrraallnnyy  zzaammeekk,,  rraaddiioo,,  wwssppoommaaggaanniiee  kkiieerroowwnniiccyy..  PPiieerrwwsszzyy  ww∏∏aaÊÊcciicciieell,,

sseerrwwiissoowwaannyy  ww  AASSOO,,  bbeezzwwyyppaaddkkoowwyy,,  ggaarraa˝̋oowwaannyy

18.000 z∏

OOppeell  AAssttrraa  11..99--CCDDTTII--  IIDDEEAA¸̧  ZZ  NNIIEEMMIIEECC,,  22000077,,  kkoommbbii,,  sszzaarryy,,  115566  000000  kkmm,,
110000  KKMM  ddiieesseell,,    sszzaarryy--mmeettaalllliicc,,  AABBSS,,  AASSRR,,  aauuttooaallaarrmm,,  ppoodduusszzkkii  ppoowwiieettrrzznnee,,

iimmmmoobbiilliisseerr,,  EESSPP,,  eell..  sszzyybbyy,,  eell..  lluusstteerrkkaa,,  kklliimmaattyyzzaaccjjaa,,  cceennttrraallnnyy  zzaammeekk,,  rraaddiioo,,
wwssppoommaaggaanniiee  kkiieerroowwnniiccyy,,  kkoommppuutteerr,,  tteemmppoommaatt,,  ppiieerrwwsszzyy  ww∏∏aaÊÊcciicciieell,,

sseerrwwiissoowwaannyy  ww  AASSOO,,  bbeezzwwyyppaaddkkoowwyy,,  ggaarraa˝̋oowwaannyy

22.900 z∏

SSuuzzuukkii  SSXX44 11..99--DDDDIISS  ZZ  NNIIEEMMIIEECC  IIDDEEAA¸̧,,  22000077,,  9999  000000  kkmm,,  112200  KKMM
ddiieesseell,,  ssrreebbrrnnyy--mmeettaalllliicc,,  hhaakk,,  AABBSS,,  AASSRR,,  aauuttooaallaarrmm,,  aaiirrbbaaggii,,  iimmmmoobbiilliisseerr,,
EESSPP,,  eell..  sszzyybbyy,,  eell..  lluusstteerrkkaa,,  kklliimmaattyyzzaaccjjaa,,  cceennttrraallnnyy  zzaammeekk,,  rraaddiioo,,  wwssppoomm..

kkiieerroowwnniiccyy,,  kkoommppuutteerr,,  ppooddggrrzzeewwaannee  ffootteellee,,  kkiieerroowwnniiccaa  wwiieellooffuunnkkccyyjjnnaa,,
ppiieerrwwsszzyy  ww∏∏aaÊÊcciicciieell,,  sseerrwwiissoowwaannyy  ww  AASSOO,,  bbeezzwwyyppaaddkkoowwyy,,  ggaarraa˝̋oowwaannyy

28.900 z∏

CCiittrrooeenn  CC44  CCOOUUPPEE  --  11..66  --  HHDDII  --  IIDDEEAA¸̧  ZZ  NNIIEEMMIIEECC,,  22000088  rr..,,114400  000000  kkmm,,
111100  KKMM  ddiieesseell,,  sszzaarryy--mmeettaalllliicc,,  22//33  ddrrzzwwii..  AAlluuffeellggii,,  AABBSS,,  AASSRR,,  aallaarrmm,,  ppoodduusszzkkii

ppooww..,,  iimmmmoobbiilliisseerr,,  EESSPP,,  eell..  sszzyybbyy,,  eell..  lluusstteerrkkaa,,  kklliimmaattyyzzaaccjjaa,,  cceennttrr..  zzaammeekk,,  rraaddiioo,,
wwssppoomm..  kkiieerroowwnniiccyy,,  kkoommppuutteerr,,  tteemmppoommaatt,,  cczzuujjnniikk  ddeesszzcczzuu,,  kkiieerroowwnn..  wwiieellooff..,,

cczzuujjnniikk  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..

18.200 z∏

FFoorrdd  CC--MMAAXX 11..66--1166VV--  JJEEDDEENN  WW¸̧AAÂÂCCIICCIIEELL,,  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

19.800 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..

13.900 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

29.500 z∏ 

SSkkooddaa  OOccttaavviiaa  22..00--  TTDDII--  II  WW¸̧AAÂÂCC..,,  SSTTAANN  PPEERRFFEEKKCCYYJJNNYY,,  kkoommbbii,,  22000077,,  
117700  000000  kkmm,,  114400  KKMM  ddiieesseell,,  ggrraaffiittoowwyy--mmeettaalllliicc,,  aalluuffeellggii,,  ÊÊwwiiaatt∏∏aa  pprrzzeecciiwwmmgg∏∏oowwee,,
pprrzzyycciieemmnn..  sszzyybbyy,,  AABBSS,,  AASSRR,,  aauuttooaallaarrmm,,  ppoodduusszzkkii  ppooww..,,  iimmmmoobbiilliisseerr,,  EESSPP,,  eell..
sszzyybbyy,,  eell..  lluusstteerrkkaa,,  kklliimmaattyyzzaaccjjaa,,  nnaawwiiggaaccjjaa,,  cceennttrr..  zzaammeekk,,  rraaddiioo,,  wwssppoommaaggaanniiee
kkiieerroowwnniiccyy,,  kkoommppuutteerr,,  tteemmppoommaatt,,  cczzuujjnniikk  ddeesszzcczzuu,,  kkiieerroowwnniiccaa  wwiieellooffuunnkkccyyjjnnaa,,

cczzuujjnniikk  ppaarrkkoowwaanniiaa..  SSeerrwwiissoowwaannyy  ww  AASSOO,,  bbeezzwwyyppaaddkkoowwyy,,  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∏

MMeerrcceeddeess--BBeennzz  AA  117700 11..77--CCDDII  --  DDIIEESSEELL  ZZ  NNIIEEMMIIEECC,,  22000000,,  117788  000000  kkmm
9900  KKMM  ddiieesseell,,  cczzaarrnnyy--mmeettaalllliicc,,  aalluuffeellggii,,  sszzyybbeerrddaacchh,,  pprrzzyycciieemmnniiaannee  sszzyybbyy,,  AABBSS,,  AASSRR,,
aauuttooaallaarrmm,,  ppoodduusszzkkii  ppoowwiieettrrzznnee,,  iimmmmoobbiilliisseerr,,  EESSPP,,  eell..  sszzyybbyy,,  eell..  lluusstteerrkkaa,,  kklliimmaattyyzzaaccjjaa,,

cceennttrraallnnyy  zzaammeekk,,  rraaddiioo,,  wwssppoommaaggaanniiee  kkiieerroowwnniiccyy,,  kkoommppuutteerr,,  ttaappiicceerrkkaa  wweelluurroowwaa,,
kkiieerroowwnn..  wwiieellooffuunnkkcc..,,  II  ww∏∏aaÊÊcciicciieell,,  sseerrwwiissoowwaannyy  ww  AASSOO,,  bbeezzwwyyppaaddkkoowwyy,,  ggaarraa˝̋oowwaannyy

11.900 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

33.800 z∏

OOppeell  VVeeccttrraa 11..99--CCDDTTII  –– SSUUPPEERR  SSTTAANN  ZZ  NNIIEEMMIIEECC,,  kkoommbbii,,  22000044,,  116600  000000  kkmm
115500  KKMM  ddiieesseell,,  sszzaarryy--mmeettaalllliicc,,  aalluuffeellggii,,  ÊÊwwiiaatt∏∏aa  pprrzzeecciiwwmmgg∏∏oowwee,,  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

20.800 z∏

OOffeerrttaa  wwyybbrraannaa  zz  ddnniiaa  1111..1122..22001122  rr..
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I POWIATU

Witam serdecznie. Jako nieliczni z dealerów marki Audi w kraju mo˝emy pochwaliç si´ systemem
sprzeda˝y AUDI SELECT :plus. Polega on na sprzeda˝y samochodów Audi wykorzystywanych 
w krótkoterminowych wynajmach przez pracowników firmy, jako samochody s∏u˝bowe, przez
przedstawicieli w∏adzy lokalnej i paƒstwowej. Samochody te nie mogà byç starsze ni˝ dwa lata, a ich
przebieg jest nie wi´kszy ni˝ 35 tys. kilometrów. Na samochody udzielana jest fabryczna gwarancja na 
5 lat od daty pierwszej rejestracji. W ofercie sà wszystkie modele audi od luksusowych po ma∏e A1 i A3.
Koszt takich samochodów jest o ok. 20-30 procent ni˝szy ni˝ koszt nowych. Z praktyki wynika, ˝e
samochody z systemu Select :plus nie ró˝nià si´ praktycznie niczym od samochodów nowych bioràc pod
uwag´ ich stan techniczny i wizualny. Technicznie po dostawie samochody przechodzà przeglàd 117
punktów wykonywany przez mechaników ASO. JeÊli, któryÊ z punktów odbiega od normy, jego przyczyna
jest natychmiast usuwana. Termin od zamówienia do odbioru samochodu nie przekracza 30 dni. 

Autoryzowany Dealer Volkswagen, Audi,Skoda i Volkswagen U˝ytkowe, jest firmà dzia∏ajàcà w bran˝y motoryzacyjnej od ponad 30 lat. Zajmujemy si´ równie˝ sprzeda˝à
samochodów u˝ywanych wszystkich marek. Sà to samochody po demonstracyjne, z systemu Select :plus, jak i od klientów decydujàcych si´ na zakup nowych
samochodów. Wszystkie samochody pochodzà z legalnego êród∏a i sà bardzo dok∏adnie sprawdzane przez naszych wykwalifikowanych pracowników pod kontem
technicznym.

SAMOCHODY AUDI DOST¢PNE W SYSTEMIE
AUDI SELECT :PLUS

KOMIS „MARSZA¸EK”

MARSZA¸EK
Autoryzowany Dealer Audi
ul. Makuszyƒskiego 78/80

42-200 Cz´stochowa
Tel.34 364 28 51

GSM 509 999 781

AAUUDDII  AA66  22..00  TTDDII,,  117777  KKMM,,  22001111,,  2266..001188  KKMM,,  SSRREEBBRRNNYY  MMEETTAALLIIKK,,

MMAANNUUAALLNNAA  SSKKRRZZYYNNIIAA  BBIIEEGGÓÓWW..  

WWYYPPOOSSAA˚̊EENNIIEE::  55  LLAATT  GGWWAARRAANNCCJJII,,  TTAAPPIICCEERRKKAA  SSKKÓÓRRZZAANNAA,,

AALLUUMMIINNIIOOWWEE  FFEELLGGII,,  TTEEMMPPOOMMAATT,,  NNAAWWIIGGAACCJJAA,,  WWIIEELLOOFFUUNNKKCCYYJJNNAA

KKIIEERROOWWNNIICCAA,,  CCZZUUJJNNIIKKII  PPAARRKKOOWWAANNIIAA  ZZ  PPRRZZOODDUU  II  ZZ  TTYY¸̧UU,,

PPOODDGGRRZZEEWWAANNEE  FFOOTTEELLEE  PPRRZZEEDDNNIIEE,,  KKOOMMPPUUTTEERR  PPOOKK¸̧AADDOOWWYY,,

ZZMMIIEENNIIAARRKKAA  CCDD,,  RREEFFLLEEKKTTOORRYY  XXEENNOONNOOWWEE,,  CCZZUUJJNNIIKK

ÂÂWWIIAATTEE¸̧,,  BBLLUUEETTOOOOTTHH,,  SSYYSSTTEEMM  NNAAGG¸̧OOSSNNIIEENNIIAA  AAUUDDII--AASSSS,,

SSYYSSTTEEMM  SSTTAARRTT--SSTTOOPP

AUDI A6 2.7 QUATTRO TDI 190 KM, 2010, 22.707 KM, CZARNY METALIK, AUTOMAT,

WYPOSA˚ENIE DODATKOWE: 5 LAT GWARANCJI, TAPICERKA SKÓRZANA, ALUMINIOWE FELGI,

TEMPOMAT, CZUJNIKI PARKOWANIA TY¸, PODGRZEWANE FOTELE PRZÓD, NAWIGACJA, KLIMATRONIK,

ZMIENIARKA CD, BLUETOOTH, WIELOFUNKCYJNA KIEROWNICA, CZUJNIKI

PARKOWANIA Z PRZODU, KOMPUTER POK¸ADOWY, ODTWARZACZ DVD, XENONY,

CZUJNIK ZMIERZCHU I DESZCZU, ALARM

AUDI A8 3.0 TDI 250 KM, 2011, 33.753 KM, CZARNY METALIK.

WYPOSA˚ENIE DODATKOWE: 5 LAT GWARANCJI, TAPICERKA

SKÓRZANA, ALUMINIOWE FELGI, PAKIET SKÓRZANY,,

TEMPOMAT, SYSTEM NAG¸OSNIENIA BOSE, WIELOFUNKCYJNA

KIEROWNICA, SYSTEM PARKOWANIA Z KAMERÑ, KOMFORTOWY

KLUCZ, PODGRZEWANE FOTELE PRZEDNIE I TYLNE,

ODTWARZACZ DVD, CZUJNIK ZMIERZCHU I DESZCZU,

BLUETOOTH, LAMPY LEDOWE,

NAWIGACJA, SYSTEM START-STOP,

PNEUMATYCZNE ZAWIESZENIE, ALARM. 

AUDI A6 2.0 TDI 177 KM, 2011, 16235 KM, SZARY „DAKOTA” METALIK,

AUTOMAT. WYPOSA˚ENIE DODATKOWE: 5 LAT GWARANCJI,

TAPICERKA SKÓRZANA MILANO, ALUMINIOWE FELGI, TEMPOMAT,

NAWIGACJA, WIELOFUNKCYJNA KIEROWNICA, PAKIET

OÂWIETLENIE WEWN¢TRZNE I ZEWN¢TRZNE, CZUJNIKI

PARKOWANIA Z PRZODU I Z TY¸U, PODGRZEWANE FOTELE

PRZEDNIE, KOMPUTER, ALARM, XENONY, CZUJNIK ÂWIATE¸ I

DESZCZU, BLUETOOTH, OGRZEWANIE POSTOJOWE, SYSTEM

NAG¸OÂNIENIA AUDI-ASS, TELEFON,

CYFROWY ODBIORNIK TV, KOMPLET KÓ¸ ZIMOWYCH, SYSTEM START-STOP

AUDI A6 TFSI 2.0 170KM, 2010, 6.072 KM, SREBRNY. 

WYPOSA˚ENIE: 5 LAT GWARANCJI, ALUMINIOWE FELGI,

TEMPOMAT, CZUJNIKI PARKOWANIA TY¸, PODGRZEWANE FOTELE

PRZÓD, NAWIGACJA, KLIMATRONIK, ZMIENIARKA CD, BLUETOOTH,

XENONY, RADIO, KOMPUTER, MULTIFUNKCYJNA KIEROWNICA,

SYSTEM KOMEND G¸OSOWYCH

CENA 129.000 PLN

AUDI A6 3.0 TDI 245 KM, 2011, 14.312 KM, CZARNY, AUTOMAT.

WYPOSA˚ENIE: 5 LAT GWARANCJI, ALUMINIOWE FELGI,

TEMPOMAT, NAWIGACJA, WIELOFUNKCYJNA KIEROWNICA,

CZUJNIKI PARKOWANIA Z PRZODU I Z TY¸U, PODGRZEWANE

FOTELE PRZEDNIE, KOMPUTER, ZMIENIARKA CD, XENONY,

CZUJNIK ÂWIATE¸, BLUETOOTH, SYSTEM NAG¸OÂNIENIA AUDI-

ASS, SYSTEM START-STOP, ODBIORNIK TV, -OGRZEWANIE

POSTOJOWE, PNEUMATYCZNE

ZAWIESZENIE

AUDI A6 2.0 TDI 170 KM, 2011, 29.595 KM, GRAFITOWY METALIK,

AUTOMAT. WYPOSA˚ENIE: 5 LAT GWARANCJI, ALUMINIOWE FELGI,

TEMPOMAT, CZUJNIKI PARKOWANIA TY¸, PODGRZEWANE FOTELE

PRZÓD, NAWIGACJA, KLIMATRONIK, ZMIENIARKA, BLUETOOTH,

WIELOFUNKCYJNA KIEROWNICA, ASYSTENT ZMIANY PASA RUCHU,

CZUJNIKI PARKOWANIA Z PRZODU, OGRZEWANIE POSTOJOWE,

KOMPUTER POK¸ADOWY, XENONY, CZUJNIK

SWIATE¸, ALARM.

BMW 530xd; rok produkcji: 2005, przebieg: 216 000 km, 231 KM,
2.998 cm3, olej nap´dowy, automat, srebrny, alufelgi, szyberdach,
ksenony, Êwiat∏a przeciwmg∏owe,, ABS, autoalarm, poduszki
powietrzne, immobiliser, ESP, EDS, 4x4, el. szyby, el. lusterka,
klimatyzacja, system nawigacji, centralny zamek, radio, wspomaganie
kierownicy, komputer, tempomat, czujnik
deszczu, kierownica wielofunkcyjna, czujnik
parkowania, serwisowany w ASO

Daewoo Lublin 3504 rok produkcji 2000, przebieg: 327 000 km,
87 KM, 2417 cm3, diesel, czerwony, wspomaganie kierownicy,
tapicerka welurowa.

Skoda Fabia Combi 1.4 16V; rok produkcji: 2004, przebieg:
145 000 km, 75 KM, 1.390 cm3, benzyna, niebieski, komputer,
poduszki powietrzne, immobiliser, el. szyby, klimatyzacja,
centralny zamek, wspomaganie kierownicy, tapicerka
welurowa, pierwszy w∏aÊciciel,
serwisowana w ASO.

Ford Focus Combi 1.6; rok produkcji: 1999, przebieg: 198 000
km, 100 KM, 1.596 cm3, benzyna, niebieski, autoalarm, poduszki
powietrzne, immobiliser, el. szyby, klimatyzacja, centralny zamek,
radio, wspomaganie kierownicy, tapicerka welurowa.

Ford Mondeo Combi 2.0 TDDI; rok produkcji: 2001, przebieg:
320 000 km, 115 KM, 1.998 cm3, olej nap´dowy, bordowy, alufelgi,
szyberdach, Êwiat∏a przeciwmg∏owe, ABS, ASR, poduszki powietrzne,
immobiliser, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek,
radio, wspomaganie kierownicy, komputer, tapicerka welurowa,
kierownica wielofunkcyjna, podgrzewana przednia
szyba, pierwszy w∏aÊciciel, serwisowany w ASO,
bezwypadkowy.

Opel Zafira 1.9 CDTI; rok produkcji: 2006, przebieg: 153 000 km, 150
KM, 1.910 cm3, olej nap´dowy, srebrno-be˝owa, hak, alufelgi, Êwiat∏a
przeciwmg∏owe, przyciemniane szyby, ABS, ASR, poduszki powietrzne,
immobiliser, ESP, EDS, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, tapicerka
skórzana, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer,
tempomat, czujnik deszczu, kierownica wielofunkcyjna,
czujnik parkowania, pierwszy w∏aÊciciel, serwisowany
w ASO, bezwypadkowy.

Skoda Octavia; 2009, przebieg: 182 000 km, 170 KM, 1968 cm3, olej
nap´dowy, automat, czarny, alufelgi, szyberdach, ksenony, Êwiat∏a
przeciwmg∏owe, ABS, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP,
EDS, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, system nawigacji, centralny
zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, tempomat, czujnik
deszczu, kierownica wielofunkcyjna, czujnik
parkowania, nawigacja, skórzana tapicerka,
serwisowany w ASO

TOYOTA COROLLA; rok produkcji: 2001, przebieg: 
184 000 km, 97 KM, 1.398 cm3, benzyna, czerwony,
alufelgi, poduszki powietrzne, immobiliser, radio,
wspomaganie kierownicy, tapicerka welurowa,
serwisowany w ASO, bezwypadkowy.

Volkswagen Golf IV 1.6; rok produkcji: 1998, przebieg: 165 000
km, 100 KM, 1.598 cm3, benzyna, zielony, hak, ABS, ASR,
poduszki powietrzne, immobiliser, el. szyby, el. lusterka,
klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy,
tapicerka welurowa.
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