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TO MASZ HA ŁA DYJ

– Fun du sze uni j ne na tę in we sty cję
na pew no bę dą – za pew nił „Wy bor -
czą” tuż po ogło sze niu wy ni ku kon -
kur su Piotr Grzy bow ski, szef wy dzia -
łu fun du szy eu ro pej skich w czę sto -
chow skim urzę dzie mia sta.

Im pul sem do zmia ny aran ża cji
Sta re go Ryn ku – przez la ta roz ko pa -
ne go z po wo du prac ar che o lo gicz -
nych, któ re wy ku rzy ły stąd targ sta -
ro ci i zi mo wą śli zgaw kę – by ły ape le
róż nych śro do wisk o stwo rze nie
w Czę sto cho wie ple ne ro wej ga le rii
rzeźb ba lan su ją cych Je rze go Kę dzio -
ry. Świa to wej sła wy ar ty sta w swo im
mie ście re pre zen to wa ny jest do tąd
bar dzo skrom nie (wię cej je go rzeźb
wi si choć by w ju raj skim Ol szty nie).
Za sta na wia jąc się nad róż ny mi lo ka -
li za cja mi, ma gi strat wy ty po wał plac
za Pu chat kiem. W koń cu zde cy do -
wał się na prze bu do wę ca łe go Sta re -
go Ryn ku i wy bie ga ją cych z nie go uli -
czek. Stąd kon kurs na pro jekt, któ re -
go or ga ni za cją za ję ło się Sto wa rzy -
sze nie Ar chi tek tów Pol skich (SARP).

Wa ru nek, by pro jekt uwzględ niał
rzeź by ba lan su ją ce, nie wszyst kim
się po do bał. Ar chi tekt Li lia na Krzyc -
ka wy sto so wa ła na wet apel: „Pro jek -
tan ci, za miast sku pić się na kre a tyw -
nym roz wią za niu prob le mów przy
pro jek to wa niu prze strze ni pu blicz -
nej, bę dą kre a tyw nie pla no wać li ny,
od cią gi i słu py” – na pi sa ła. Kwe stio -
no wa ła też udział rzeź bia rza w ju ry
kon kur su – ja ko de cy du ją ce go we
włas nej spra wie.

– Mia stu wol no pro mo wać swo je -
go, uzna ne go na świe cie ar ty stę – od -
po wia da na to rzecz nik ma gi stra tu
Wło dzi mierz Tu taj. – Udział Je rze go
Kę dzio ry w pra cach ju ry nie był by
żad nym błę dem for mal nym: jed na
oso ba w oś mio o so bo wym skła dzie
nie na rzu ci wię kszo ści swo jej wo li.
Po nad to Je rzy Kę dzio ra i tak nie
uczest ni czył w po sie dze niach, bo był
za gra ni cą.

Na kon kurs wpły nę ło aż 49 prac,
tak że z za gra ni cy. Prócz ple ne ro wej
ga le rii rzeźb ba lan su ją cych ar chi tek -
ci mie li za pro jek to wać obiekt miesz -
czą cy eks po zy cje wy ko pa lisk pro wa -

dzo nych wzdłuż ul. Mi row skiej, ka -
wiar nię oraz sza let pu blicz ny.

Nie by ło po wie dzia ne, że te funk -
cje nie mo gą być skry te pod zie mią
– i tak po stą pi ła część zes po łów. Jed -
nak wię kszość pro po no wa ła po sta -
wie nie na pla cu bu dyn ku, czę sto o du -
żych roz mia rach. Na ogół by ły to
współ czes ne for my, ale ry so wa no też
bry ły na wią zu ją ce do hi po te tycz ne -
go kształ tu ra tu sza (prze ka zy iko no -

gra ficz ne są skrom ne). „Ubie ra no” je
na stęp nie we współ czes ny naj czę ściej
ko stium, rza dziej hi sto ry zu ją cy.

W pra cy, któ rej przy zna no II na -
gro dę – pra cow ni Bygg Ar chi tec tu re
Piotr Szcześ niak z Ein dho ven – ra -
tusz to tyl ko szkie let, słu żą cy ja ko za -
cze py dla rzeźb ba lan su ją cych, a funk -
cję użyt ko wą scho wa no pod zie mią. 

Jed nak naj wię ksze uzna nie są du
kon kur so we go wzbu dził pro jekt Mi -

cha ła Ber na si ka z Ko lo nii. Au tor za -
pro po no wał mi ni ma li stycz ny prze -
zro czy sty ku bik przy kry wa ją cy od -
kry te przez ar che o lo gów piw ni ce
(obec nie za sy pa ne). – Bu dy nek jest
ca ły ze szkła, taf le nie ma ją żad nych
ob ra mo wań. Ze szkła są na wet ele -
men ty kon struk cyj ne! To od waż ny
pro jekt i bar dzo trud ny do wy ko na -
nia. Je śli wy jdzie, a wie rzę, że się uda,
bę dzie pięk ny. W no cy za świe ci ni -
czym dia ment – oce nia prze wod ni -
czą cy ju ry ar chi tekt Ry szard Rut kow -
ski.

W ku bi ku ma być ka wiar nia z za -
ple czem ja ko „trzo nem” w środ ku
bu do wli, by nie psuć efek tu prze zro -
czy sto ści ele wa cji. Od stro ny ul. Mi -
row skiej sze ro kie scho dy po pro wa -
dzą w dół, do czę ści pod ziem nej, też
z prze szklo nym wej ściem.

Co jesz cze ma się zmie nić na pla -
cu za Pu chat kiem? Po ja wią się pa sy
wod ne z fon tan na mi i ław ki. Dwa
drze wa ros ną ce na środ ku po zo sta -
ną, a wzdłuż pie rzei po ja wią się no -
we. Po nie waż kon ser wa tor za byt ków
nie zgo dził się na ich po sa dze nie
w zie mi, ma ją stać w do ni cach. Po do -
świad cze niu z pl. Bie gań skie go czę -
sto cho wia nie mo gą mieć do te go roz -
wią za nia uwa gi. – Mu szą zro zu mieć,
że pro jek tu je my nie skwer, lecz plac.
Zie le ni bę dzie wy star cza ją co – od po -
wia da prze wod ni czą cy ju ry.

W ku lu a rach dys ku to wa no jed -
nak, czy wy mo gu kon ser wa tor skie -
go nie omi nąć, za ko pu jąc do ni ce...

Zwy cię ska pra ca mo że być jesz -
cze mo dy fi ko wa na. – Su ge ru je my, by
wy jazd ze Sta re go Ryn ku na Mi row -
ską był przy Pu chat ku, a nie tu, gdzie
dziś – mó wi pre zes czę sto chow skie -
go SARP Ma ciej Że la sko.

Pre zy dent Krzysz tof Ma ty jasz -
czyk za po wie dział kon sul ta cje
z miesz kań ca mi, któ re wy ło nią osta -
teczną kon cep cję. – Sta ry Ry nek sta -
nie się miej scem, o któ rym bę dzie się
w mie ście mó wić – po wie dział.

Pro jekt nie obej mu je Pu chat ka,
ten bo wiem jest włas no ścią pry wat -
ną.

Wy sta wę prac kon kur so wych bę -
dzie moż na oglą dać od przy szłe go
ty god nia w Miej skiej Ga le rii Sztu ki
w III Alei.  �

Kon kurs ar chi tek to nicz ny na prze bu do wę Sta re go Ryn ku

Szkla ny ku bik irzeź by
u Architekt z Kolonii wygrał konkurs na zagospodarowanie placu za Puchatkiem.

Proponuje budowę minimalistycznego pawilonu, w którym ze szkła będą nie tylko ściany,
ale i elementy konstrukcyjne. Obok zawisną balansujące rzeźby Jerzego Kędziory

Zwy cię ska kon cep cja: per spek ty wa Sta re go Ryn ku z eks po zy cją rzeźb
i szkla nym pa wi lo nem
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Druga nagroda: szkielet obrazujący dawny ratusz, wykorzystany jako
zaczepy dla rzeźb balansujących
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NAJWIĘCEJ 
O SPORCIE
ZAWSZE NA 

CZĘSTOCHOWA

32997005

Ten rok przy niósł ko lej ne zmia ny
w eg za mi nach na pra wo ja zdy.
Naj waż niej sze: trze ba jeź dzić eko -
lo gicz nie, te o rię moż na wku wać
w do mu, a gdy ją zda my, to już na
za wsze. Za to prak tycz nych umie -
jęt no ści nie zmien nie trze ba się
uczyć w szko łach ja zdy. Któ rą wy -
brać? Ma my da ne do ty czą ce zda -
wal no ści eg za mi nów na pra wo ja -
zdy ka te go rii B w ca łym ro ku 2014.

Ra port – S. 10
Kul tu ra

Weekendowe 
koncerty

Dzi siaj o godz. 19 kon cert la u re a -
tów IV Kon kur su Wo kal ne go im.
Resz ków. Z Or kie strą Sym fo nicz -
ną Fil har mo nii Czę sto chow skiej
pod dy rek cją Ada ma Kloc ka za -
śpie wa ją zwy cięz cy im pre zy oraz
Ewa Tracz – so pran, la u re at ka I na -
gro dy edy cji po przed niej – i ba ry -
ton Da riusz Per czak, zdo byw ca
II na gro dy 6. Let niej Aka de mii
Śpie wu. 

O in nych im pre zach czy taj 
w „Ga ze cie Co Jest Gra ne” 

Sport

Wal ka o miej sce

AZS mu si po ko nać Ef fec to ra Kiel -
ce. Je że li te go nie do ko na, na za -
koń cze nie roz gry wek Plus Li gi po -
zo sta nie mu tyl ko gra o 13. po zy -
cję w ta be li. Mecz z Ef fec to rem
już dzi siaj o 18.30 w ha li na Za wo -
dziu. Re wanż za ty dzień w Kiel -
cach. Je że li AZS wy gra u sie bie,
a Ef fec tor u sie bie, o zwy cię stwie
zde cy du je wię ksza licz ba punk -
tów me czo wych. Przy ich rów nej
licz bie ro ze gra ny zo sta nie zło ty
set. 

Wię cej – S. 16

Ran king szkół ja zdy

Gdzie do brze
uczą do eg za mi nu
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Co trze ci Po lak ni gdy nie był u oku li -
sty – wy ni ka z przed sta wio ne go nie -
daw no ra por tu Fun da cji na rzecz
Zdro we go Sta rze nia się.

Pol ska znaj du je się w czo łów ce
Eu ro py, je śli cho dzi o licz bę oku li -
stów, ja ka przy pa da na 1 mi lion miesz -
kań ców. Mi mo to wciąż nie ra dzi my
so bie z dia gno sty ką i zwal cza niem
cho rób oczu pro wa dzą cych do śle -
po ty – ja skry, za ćmy oraz zwy rod nie -
nia plam ki zwią za ne go z wie kiem
(AMD). A 85 proc. za bu rzeń wi dze -
nia moż na za po biec po przez wdro -
że nie kom plek so wych dzia łań dia -
gno stycz nych i lecz ni czych.

Od 1 do 31 mar ca Vi sion Ex -
press prze pro wa dza wiel ką ak cję  ba -
da nia wzro ku za sym bo licz ną zło -
tów kę.

Ba da nia bę dzie moż na prze pro -
wa dzić we wszyst kich sa lo nach Vi -
sion Ex press Su per Op tyk na te re nie
Pol ski od po nie dział ku do czwar tku
przez ca ły okres trwa nia ak cji. By za -
pi sać się na ba da nie, na le ży do ko nać
re zer wa cji na stro nie in ter ne to wej
wiel kie ba da niew zro ku.pl lub pod nu -
me rem in fo li nii 801 909 900, a tak -
że w każ dym sa lo nie Vi sion Ex press.

Ba da niu mo gą się pod dać
wszyst kie oso by w wie ku po wy żej
sied miu lat.

„Ga ze ta Wy bor cza” ob ję ła ak cję
swo im pa tro na tem. W cza sie trwa -
nia Wiel kie go Ba da nia Wzro ku bę -
dzie my pu bli ko wać w do dat ku „Tyl -
ko Zdro wie” i w „Wy bor czej” tek sty
po świę co ne prob le ma ty ce oku li -
stycz nej.

Już 4 mar ca „Tyl ko Zdro wie” po ru -
szy na stę pu ją ce te ma ty: Ja kie wa dy
wzro ku naj czę ściej ma ją Po la cy? Jak
wy glą da ba da nie? Co mo że nam na je -
go pod sta wie po wie dzieć le karz? Dla -
cze go war to re gu lar nie ba dać swo je
oczy? Za chę ca my do czy ta nia.  �RED

Wiel kie 
ba da nie wzro ku

Dwa volkswa ge ny zde rzy ły się wczo -
raj oko ło godz. 16.25 na dro dze mię -
dzy Ko szę ci nem a Wierz biem w po -
wie cie lub li niec kim. VW trans por ter
i VW cad dy ude rzy ły w sie bie czo ło -
wo. Kie row cy i obaj ich pa sa że ro wie
zo sta li ran ni. Po go to wie prze wioz ło
ich do szpi ta la na Par kit ce. Cad dy to
włas ność fir my ochro niar skiej. Je cha -
ło w nim dwóch uzbro jo nych męż -
czyzn kon wo ju ją cych pie nią dze. Po
wy pad ku dro ga by ła za blo ko wa na,
a po li cja wy zna czy ła ob ja zdy. �DS

Wy pa dek z bro nią
i pie niędz mi w tle

Wczoraj opublikowaliśmy
tekst o ogromnej swastyce
ułożonej z kostki na
parkingu przed dyskoteką
Ray w Częstochowie.

Prokuratura od razu
wszczęła śledztwo
w sprawie propagowania
symboli nazistowskich.

MA REK MA MOŃ, 
TO MASZ HA ŁA DYJ

– Ar ty kuł, a zwłasz cza zdję cia za -
miesz czo ne w ga ze cie, wska zu ją na
wy so kie praw do po do bień stwo po -
peł nie nia prze stęp stwa z art. 256 par.
1 Ko dek su kar ne go. Prze pis ten mó -
wi m.in., że kto pu blicz nie pro pa gu -
je fa szy stow ski lub in ny to ta li tar ny
ustrój pań stwa, pod le ga grzyw nie,
ka rze ogra ni cze nia wol no ści al bo po -
zba wie nia wol no ści do dwóch lat
– mó wi rzecz nik Pro ku ra tu ry Okrę -
go wej w Czę sto cho wie To masz Ozi -
mek. – Dla te go od ra zu za pa dła de cy -
zja o wszczę ciu śledz twa.

Za czę ło się od li stu czy tel ni ka. Obu -
rzo ny na pi sał, że na par kin gu przy dy -
sko te ce wy bru ko wa no wzór swa sty -
ki. „Mo że czas pod jąć kro ki uświa da -
mia ją ce wła ści cie la Rayu, aby ten sym -
bol czym prę dzej zlik wi do wał – bo
w obec nych cza sach o zdję cie z dro -
na, a na wet sa te li ty wca le nie jest trud -
no. A wiel ki wstyd bę dzie dla ca łe go
mia sta, że poz wa la na tak wąt pli we
dzie ła. Obu rza nas wszyst kich, Po la -
ków, gdy w in nych kra jach pra sa, ra -
dio i TV uży je na zwy »pol skie obo zy
kon cen tra cyj ne«, a jed no cześ nie poz -
wa la my do mo ro słym twór com na ta -
kie właś nie dzie ła” – na pi sał czy tel nik.

Istot nie, trud no nie za u wa żyć
ogrom ne go krzy ża przed dy sko te ką
– nie ko niecz nie z po wie trza, wy star -
czy je chać tram wa jem ale ją Nie po -
dleg ło ści. 

Di sco Ray na le ży do Mar ka Pe lia -
na. On sam w roz mo wie z „Wy bor czą”
stwier dził: – Ja ka swa sty ka? To żół te
bru ko wa ne ścież ki z kra i ny Oz. A że

ukła da ją się w kształt swa sty ki? Są to
ra mio na ga lak ty ki, prze cież dy sko te -
ka jest astro no micz na [stoi przy niej
ol brzy mi ra dio te le skop – przyp. red.].

Te raz bę dzie mu siał do swo jej in -
ter pre ta cji zna ku prze ko nać śled -
czych. W czwar tek przy dy sko te ce
po ja wi li się po li cjan ci. Za po mo cą
stra żac kiej dra bi ny z gó ry fo to gra fo -
wa li plac. Ma ją też za bez pie czyć do -
ku men ta cję z bu do wy par kin gu. 

– Mu si my wie dzieć, kto to bu do -
wał, kto nad zo ro wał pra cę i czy bru -
ka rze mie li świa do mość, co two rzą
– mó wią śled czy.

Py ta ny o swój sto su nek do spra -
wy pre zy dent Czę sto cho wy Krzysz -
tof Ma ty jasz czyk (uświet nił otwar -
cie dy sko te ki w 2012 r.) od po wia da:
– Przy wszyst kich wy jaś nie niach
wła ści cie la prze ka za nych przez lo -
kal ne me dia mu si on so bie zda wać
spra wę z do syć jed noz nacz nych hi -
sto rycz nych sko ja rzeń zwią za nych
z sym bo lem swa sty ki w Pol sce, a co

za tym idzie – z ne ga tyw nym spo -
łecz nym od bio rem wszyst kie go, co
ten sym bol przy po mi na. Do oce ny
te go, czy spra wa no si zna mio na
prze stęp stwa, są po wo ła ne sto sow -
ne in sty tu cje. 

Od 2013 r. Pro ku ra tu ra Re jo no -
wa w Czę sto cho wie prio ry te to wo
zaj mu je się prze stęp stwa mi po le -
ga ją cy mi na pro pa go wa niu tre ści
fa szy stow skich oraz na wo ły wa niu
do nie na wi ści na tle ra so wym, na -
ro do wo ścio wym, re li gij nym i et -
nicz nym. Dwóch jej fun kcjo na riu -
szy prze szło w tym ce lu spe cjal ne
szko le nie. Ta kie wy tycz ne dał pro -
ku ra tor ge ne ral ny – po se rii kom -
pro mi tu ją cych wpa dek za li czo nych
przez pro ku ra tu ry w róż nych mia -
stach. Np. w Bia łym sto ku uzna no,
że na ma lo wa nie swa sty ki w miej -
scu pu blicz nym nie jest po wo dem
wszczę cia do cho dze nia, bo znak
ten jest „po wszech nym w Azji sym -
bo lem szczę ścia”. Do 2013 r. po stę -

po wa nia te go ty pu by ły rzad kie,
z re gu ły koń czy ły się umo rze -
nia mi. Po tem sy tu a cja się zmie -
ni ła. Tyl ko w 2014 r. czę sto chow -
ska pro ku ra tu ra wszczę ła po -
nad 10 po stę po wań do ty czą cych
pro pa go wa nia za bro nio nych
sym bo li czy na wo ły wa nia do
nie na wi ści. Osta t nio skie ro wa -
ła do są du akt oskar że nia prze -
ciw wła ści cie lo wi fir my ofe ru -
ją cej blu zy i ko szul ki dla osób
„zwią za nych z ru chem pa trio -
tycz nym”. Na ukoń cze niu są
śledz twa w spra wie zde wa sto -
wa nia tab lic po świę co nych Ży -
dom w Le lo wie czy na pa ści na
tle na ro do wo ścio wym na nie -
miec kich tu ry stów w pod czę -
sto chow skim Ol szty nie. „Re jo -
nów ka” za ję ła się też nie daw no
za ka za ny mi sym bo la mi nie sio -
ny mi w Czę sto cho wie pod czas
pa trio tycz ne go mar szu 13 grud -
nia ubieg łe go ro ku. �

Swa sty ką z par kin gu przed dy sko te ką
za ję ła się pro ku ra tu ra 

W czwar tek przy dy sko te ce po ja wi li się po li cjan ci. Ze szczy tu stra żac kiej dra bi ny fo to gra fo wa li plac. 
Ma ją też za bez pie czyć do ku men ta cję z bu do wy par kin gu
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KUPIĘ KAŻDE MIESZKANIE
ZA GOTÓWKĘ!

JEŻELI ZALEŻY CI 
NA SZYBKIEJ SPRZEDAŻY,

DZWOŃ.
733 790 833

REKLAMA 33043286REKLAMA 33039225

Śródmiejska Spółdzielnia Mieszkaniowa 
w Częstochowie, al. Armii Krajowej 1/3

zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie nw. usług w zasobach

Spółdzielni w 2015 roku

· oczyszczenie 45 piaskownic z brudnego piasku wraz z jego wywozem,

· dostawę 303 ton świeżego piasku i napełnienie nim 45 piaskownic.

Specyfikację wraz załącznikami można pobrać w siedzibie Spółdzielni, pokój 207

tel. (34) 372-36-21 oraz na stronie internetowej Spółdzielni w zakładce

przetargi www.ssm.czest.pl/przetargi

Oferty należy składać w zaklejonych i opisanych kopertach w siedzibie

Spółdzielni przyal. Armii Krajowej 1/3, pokój 204 /sekretariat/, 

do 19.03.2015 r.

REKLAMA 33064511

Partner edukacyjny

• WTOREK: Próbny test z języka polskiego i matematyki
• ŚRODA: Próbny test z języka angielskiego
• CZWARTEK: Książka 

„Próbny sprawdzian szóstoklasisty 2015”

UWAGA! ZMIENIA SIĘ 
SPRAWDZIAN 
SZÓSTOKLASISTY Cena „Gazety Wyborczej” 

i książki 13,99 zł (w tym 8% VAT)

33055242
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Ucznio wie sta nę li przed oso ba -
mi zna ny mi im z płyt i kon cer -
tów. Po raz czwar ty czę sto -
chow ska pod sta wów ka nr 38
urzą dzi ła kon kurs wie dzy 
o współ czes nej mu zy ce.

JA RO SŁAW SOB KOW SKI

Za pro sze nie do SP 38 przy ję li
w tym ro ku: Ja cek Pa łu cha (For -
ma cja Nie ży wych Sha buff, Su per -
pał ka i Na jeź dźcy z Kos mo su), Da -
riusz Za jąc (T.Lo ve), Ja cek „Ko niu”
Śliw czyń ski (Szwa gier ko la ska,
Sham boo), Piotr „Dzi ker” Chrzą -
stek (Nef re) i Krzysz tof Niedź wiec -
ki (Ha ba kuk). Sta no wi li trzon ju -
ry. Uczest ni cy – dzie sięć trzy o so -
bo wych zes po łów z czę sto chow -
skich szkół pod sta wo wych – od po -
wia da li na py ta nia do ty czą ce mu -
zy ki roc ko wej, słu cha jąc jej na ży -
wo w wy ko na niu zes po łu Sku zi
Bro thers i się ga jąc do wie dzy te o -
re tycz nej. – Fan ta stycz na im pre -
za. Po za emo cja mi współ za wod -
nic twa da je dzie ciom moż li wość
kon tak tu z mu zy ką na ży wo i jej
gwia zda mi – oce nił dy rek tor OPK
Ga u de Ma ter Ta de usz Pier siak.
Mło dzież tru dzi ła się z roz poz na -
wa niem utwo rów, po sta ci mu zy -
ków ze zdjęć czy wca le nie ła twym
za da niem przy po rząd ko wa nia
rock ma na do zes po łu i in stru men -
tu. Osta tecznie zwy cię ży li gos po -
da rze zSP nr 38, na ko lej nych miej -
scach upla so wa ły się zes po ły z SP
nr 12 i SP nr 13. �

Oko w oko 
z roc kma na mi

Mo wa o Ka to wickiej
Specjalnej Strefie
Ekonomicznej. Dzisiaj
rozstrzygają się pierwsze
przetargi na działalność 
w rejonie ulic Legionów
i Kusięckiej.

ELI ZA KWIAT KOW SKA

Miej ski te ren przy ul. Leś nej w dziel -
ni cy Dźbów, w tzw. stre fie Skor ki, to
po nad 23 ha grun tu po dzie lo ne go na
11 dzia łek o po wierz chni od 0,2 do
8,7 ha. Pre zy dent mia sta ogło sił, że
prze zna cza je na sprze daż. Te raz za -
rząd Ka to wic kiej Spe cjal nej Stre fy

Eko no micz nej mo że prze pro wa dzić
prze tar gi do ty czą ce ze zwo leń na dzia -
łal ność.

W ubieg łym ro ku Czę sto cho wa
uzbro i ła i za gos po da ro wa ła dział ki
na po trze by in we sto rów. Po wsta ły
jezd nie wraz ze skrzy żo wa nia mi
z dro ga mi grun to wy mi i włą cze niem
w ul. Leś ną, chod ni ki, plac ma ne wro -
wy, zja zdy do po se sji, ram py dla pie -
szych i oświet le nie. Wy bu do wa no
sieć wo do cią go wą oraz ka na li za cje
sa ni tar ną i desz czo wą wraz z przy łą -
cza mi. I pom pow nię ście ków. Ca łość
po chło nę ła ok. 4 mln zł, z cze go po -
nad 3 mln zł to do fi nan so wa nie unij -
ne. Te re ny po ło żo ne są 1,5 km od pla -
no wa ne go węz ła au to stra dy A1.

Od ubieg łe go ro ku Czę sto cho wa
ma dwie spe cjal ne stre fy eko no micz -

ne – ka to wic ką i mie lec ką. Ka to wic -
ka to ob sza ry „Ku sięc ka” – w re jo nie
ul. Le gio nów – i „Skor ki” na Dźbo wie.
Oba zaj mu ją łącz nie po wierz chnię
po nad 36 ha. Mie lec ka to oko ło 34 ha
wo kół ISD Hu ty Czę sto cho wa. 

Na ka wał ku ob ję tym stre fą Eu ro-
Park Mie lec bli sko dzie więć hek ta -
rów ku pi ły już w ubieg łym ro ku spół -
ki X-Kom i Re ta il Ser vi ce. To dział ki
w re jo nie ulic Kor fan te go i Kok so wej. 

Ka to wic ka stre fa w pią tek 27 lu te -
go roz strzy ga dwa pier wsze prze tar -
gi do ty czą ce ze zwo leń na dzia łal ność
w re jo nie ulic Le gio nów i Ku sięc kiej.
W su mie cho dzi o po nad pół to ra hek -
ta ra, któ re jest włas no ścią skar bu pań -
stwa.

Czę sto cho wa przy go to wu je do
sprze da ży na stęp ne czte ry dział ki na

ob sza rze „Ku sięc ka” – bli sko czte ry
hek ta ry skar bu pań stwa.

Jak in for mu je urząd mia sta, dział -
ka mi w stre fie Eu ro-Park Mie lec oraz
no wy mi te re na mi ob ję ty mi Ka to wic -
ką Spe cjal ną Stre fą Eko no micz ną
w Czę sto cho wie in te re su je się obec -
nie kil ku dzie się ciu po ten cjal nych in -
we sto rów. Wszy scy zło ży li do za rzą -
dów stref li sty in ten cyj ne. Za gos po -
da ro wa nie po nad 70 ha te re nów in -
we sty cyj nych w obu stre fach to szan -
sa na po wsta nie kil ku ty się cy no wych
miejsc pra cy.

Przy pom nij my, że Ka to wic ka Spe -
cjal na Stre fa Eko no micz na dzia ła
w na szym mie ście od kil ku na stu lat.
Za in we sto wa ły w niej fir my Gu ar -
dian, Glo bal Sa fe ty Tex ti les, TRW oraz
Stol zle. �

Mia sto sprze da je ko lej ne dział ki stre fy

Wczo raj pra cow ni cy sa ne pi du, straż-
 ni cy miej scy i po li cjan ci wesz li do
skle pu, któ ry już raz wpadł na han dlu
środ ka mi po dej rza ny mi o przy na leż -
ność do do pa la czy. Wy szli z 367 opa-
 ko wa nia mi te go to wa ru.

MA REK MA MOŃ

Kon tro le skle pów wpro wa dza ją cych
do ob ro tu tzw. środ ki za stęp cze pro -
wa dzo ne są na pod sta wie prze pi sów

dwóch ustaw – o Pań stwo wej In spek -
cji Sa ni tar nej oraz o prze ciw dzia ła -
niu na rko ma nii. Trwa ją od 2010 ro -
ku. W czę sto chow skich skle pach sa -
ne pid za kwe stio no wał do tych czas
ok. 14 tys. opa ko wań tzw. do pa la czy
(mia ły róż ne na zwy han dlo we). Za
każ dym ra zem ba da nia skła du tych
pro duk tów wy ka zy wa ły obec ność
w nich sub stan cji psy cho ak tyw nych.
Han dla rze jed nak nie wie le so bie ro -
bią z tych dzia łań. Spraw dzo ny
w czwar tek skle pik „z upo min ka mi”

przy ul. Jas no gór skiej w Czę sto cho -
wie był kon tro lo wa ny na po cząt ku
lu te go. Zna le zio no wów czas 41 opa -
ko wań za wie ra ją cych środ ki nie doz -
wo lo ne; na stęp ne go dnia skle pik
znów dzia łał. Co wię cej, nie mal przy
każ dej kon tro li oka zy wa ło się, że
wła ści ciel pun ktu po dej rza ne go
o han del do pa la cza mi tak że w in -
nych czę ściach kra ju za re je stro wał
dzia łal ność gos po dar czą. Go rzej,
że or ga na ści ga nia ma ją zwią za ne
rę ce: na za kwe stio no wa nych opa -

ko wa niach wid nie ją ostrze że nia, że
jest to pro dukt nie na da ją cy się do
spo ży cia.

Tym cza sem le ka rze bi ją na alarm,
bo do pa la cze zbie ra ją wśród mło dych
lu dzi śmier tel ne żni wo. Kil ka dni te -
mu w Mi ko ło wie po ich za ży ciu je den
męż czyz na zmarł, a dwóch in nych
tra fi ło do szpi ta la. Po li cja twier dzi, że
stwier dzo nej w pro duk cie sub stan cji
nie by ło wcześ niej na ryn ku, nie zo -
sta ła więc umiesz czo na na li ście
środ ków za bro nio nych. �

Znowu za rek wi ro wa li do pa la cze  – w tym sa mym skle pie co po przed nio

KOMUNIKAT
Drugiego Urzędu Skarbowego

w Częstochowie

Naczelnik Drugiego Urzędu
Skarbowego w Częstochowie 

informuje, że:

w dniu 7 marca 2015 r. (sobota)
urząd organizuje 

„Dzień otwarty”
w trakcie którego w godzinach

9.00-13.00 można: 

l uzyskać informację dot.
wypełnienia zeznania rocznego,

l złożyć roczne zeznanie podatkowe,

l zaktualizować dane rejestracyjne.

Kasa czynna będzie 
w godz. 9.00-13.00

REKLAMA 33063941

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. oraz Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego mają
zaszczyt ogłosić siódmą edycję konkursu na najbardziej innowacyjne śląskie przedsiębiorstwo oraz instytucję sektora
badawczo-rozwojowego:

„Innowator Śląska 2014”
Konkurs jest organizowany w ramach projektu „Enterprise Europe Network” oraz projektu „Sieć Regionalnych
Obserwatoriów Specjalistycznych”, Poddziałanie 8.1.2 POKL pod patronatem Marszałka Województwa Śląskiego w ramach
marki INNOSILESIA.

Innowator Śląska skierowany jest do przedsiębiorstw oraz instytucji sektora badawczo-rozwojowego, które mogą
poszczycić się sukcesami i osiągnięciami:

• we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych i technicznych oraz innowacyjnych rozwiązań produkcyjnych
• lub opracowaniu własnych technologii bądź udoskonaleniu zakupionej technologii.

Konkurs ma na celu promowanie firm i instytucji sektora badawczo-rozwojowego z województwa śląskiego wdrażających
innowacyjne rozwiązania, poprawę wizerunku regionu poprzez promocję dobrych praktyk oraz zachęcanie do
poszukiwania nowych rozwiązań technologicznych.

O tytuł mogą ubiegać się: mikro-, mali i średni przedsiębiorcy oraz instytucje sektora badawczo-rozwojowego posiadający
siedzibę na terenie województwa śląskiego.

Nagrodami w konkursie są:
• nagroda specjalna Marszałka Województwa Śląskiego INNOSILESIA obejmująca nagrodę pieniężną w kwocie 5000 zł, 
• sponsorowany artykuł w lokalnej prasie dla czterech laureatów nagrody głównej,
• grawerowany dyplom „Innowator Śląska 2014”, 
• grawerowane dyplomy dla wyróżnionych podmiotów,
• promocja w biuletynie projektowym, na portalach internetowych oraz w technologicznej bazie projektowej. 

Aby zgłosić swój udział w konkursie, wystarczy wypełnić Deklarację Uczestnictwa oraz przesłać ją pocztą lub dostarczyć
na adres biura konkursu do 23 marca 2015 r.
Dokumenty konkursowe, tj. Deklaracja Uczestnictwa oraz Regulamin Konkursu, dostępne są na stronach internetowych:

• www.gapr.pl 
• www.een.gapp.pl
• ris.slaskie.pl/innosilesia/

Udział w konkursie jest bezpłatny.

Biuro konkursu znajduje się w siedzibie Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. 
przy ul. Wincentego Pola 16, 44-100 Gliwice, tel. 32 339 31 67; 32 339 31 65, e-mail: een@gapr.pl

REKLAMA 33064829
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W so bo tę 28 lu te go zes pół K.K.
Blu es Band wy stą pi na sce nie
Mu zycz nej Me ty (ul. Jas no gór -
ska 13), świę tu ją cej właś nie dru-
 gie uro dzi ny. 
To jed nak nie je dy na oka zja, by po -
słu chać na ży wo blu e so wej ban dy.
Zes pół wy stą pi bo wiem w mar cu
dwu krot nie – w Red Pu bie, a tak -
że na sce nie Oś rod ka Pro mo cji Kul -
tu ry „Ga u de Ma ter”. Wia do mo,
do brej mu zy ki ni gdy za wie le!

Hi sto ria K.K. Blu es Band, czy -
li Krzy wań skie go i Klucz nia ka Blu -
e so wej Ban dy, roz po czę ła się
w 1975 ro ku. Wkrót ce do tej mu -
zycz nej dwój ki do łą czył per ku si -
sta Hen ryk Penc. Po wsta ło trio Ex
Blu es. W 1987 ro ku skład gru py
znów się roz rósł. Do eki py do łą -
czył bo wiem kla wi szo wiec An drzej
Młod kow ski. Po wsta ły kwar tet zy -
skał na zwę K.K. Blu es Band. W la -
tach 90. zes pół za wie sił swo ją dzia -
łal ność. Stan ten trwał aż do 2009
ro ku. Rok później mu zy cy po sta -
no wi li na grać pły tę. Sta ło się to
w chwi li, gdy mie li w su mie 320 lat.
Stąd właś nie ty tuł krąż ka – „320”. 

Ak tu al nie zes pół two rzą:
Krzysz tof Krzy wań ski, Ja nusz
Klucz niak, An drzej War dę ga, Ja -
cek Roz pę dek, Wła dy sław Pę ka -
ła i An drzej Młod kow ski.

Kon cert or ga ni zo wa ny w osta -
t nim dniu lu te go roz pocz nie się
o godz. 20. Bi le ty kosz tu ją 20 zł.

Ko lej na oka zja, by po słu chać
blu e so wych dźwię ków, na stą pi
już 8 mar ca, czy li w Dniu Ko biet.
O godz. 18 K.K. Blu es Band za gra
w Red Pu bie (przy ul. Okrzei 15).
Wstęp na ten kon cert jest wol ny. 

Mar co we gra nie zwień czy kon -
cert w Oś rod ku Pro mo cji Kul tu -
ry „Ga u de Ma ter” (ul. Dą brow -
skie go 1) – 28 mar ca. Wy stęp roz -
pocz nie się o godz. 19.30. Bi le ty
kosz tu ją 20 i 15 zł (ul go we). � ZS

HHHHHH
Polska 2015. Reż. Maciej Bochniak.
Aktorzy: Joanna Kulig, Aleksandra Hamkało,
Dawid Ogrodnik, Piotr Głowacki, Tomasz Kot,
Rafał Maćkowiak, Mateusz Kościukiewicz

Bra wu ro wa ko me dia, któ ra po win -
na po go dzić kry ty ków i mi łoś ni ków
di sco po lo uka za ne go tu prze wrot -
nie ja ko speł nie nie na sze go ame ri -
can dre am cza sów trans for ma cji.
Swo ją pier wszą peł no me tra żo wą fa -
bu łą Ma ciej Boch niak (twór ca do ku -
men tu „Mi liard szczę śli wych lu dzi”
o ku li sach pod bo ju Chin przez Bay -
er Full) za bie ra nas w sza lo ną po dróż
do cza sów ra czku ją ce go nad Wi słą
ka pi ta liz mu. Wy ko rzy stu je do te go
fil mo we kli sze uję te w iro nicz ny na -
wias. „Di sco Po lo” to nic in ne go, jak
ko lej na od sło na opo wie ści we dług
sche ma tu „od ze ra do bo ha te ra”
i z po wro tem.

To mek (Da wid Ogrod nik), syn po -
czci we go ko le ja rza, chce się wy rwać

z dziu ry na pro win cji. Pró bu je na mó -
wić do współ pra cy Ru de go (Piotr Gło -
wac ki), któ ry ta lent do pi sa nia chwyt -
li wych ka wał ków ma ogrom ny, ale
nie cią gnie go w świat. Wresz cie uda -
je się prze ko nać kum pla dzię ki ke y -
bo ar do wi spro wa dzo ne mu z Nie -
miec. Mi mo fal star tu chłop cy bły ska -
wicz nie ro bią ka rie rę pod szyl dem
zes po łu La ser – z wiej skiej re mi zy tra -
fia ją na sa lo ny. Rów nie szyb ko Tom -
ko wi ude rza do gło wy so dów ka.

„Di sco Po lo” po ry wa roz ma chem
i for mą. Za miast re a li stycz ne go od -
wzo ro wa nia rze czy wi sto ści otrzy -
mu je my gro te sko wą wa ria cję o za -
wrot nych ka rie rach w „szoł bi zie” peł -
nym ma fij nych i po li tycz nych po wią -
zań, in spi ro wa ną ane gdo ta mi z ży -
cio ry sów ikon di sco po lo. Szla gie ry
w no wych aran ża cjach, jach ty prze -
ci na ją ce oce an pia sku, le ją cy się szam -
pan, ce ki ny i lśnią ce li mu zy ny – w tym
sza leń stwie jest me to da.

Boch niak wraz z de biu tu ją cym
w ro li sce na rzy sty Ma te u szem Koś -

ciu kie wi czem two rzą coś na kształt
no stal gicz ne go pa sti szu bez drwi -
ny, ba za ru – gdzie obok bia łych skar -
pet i ce pe lia dy le żą pa miąt ki zza
oce a nu, krzy we go zwier cia dła,
w któ rym od bi ja ją się ma rze nia oraz
chęć do go nie nia Za cho du. Igra ją
z wy o bra że nia mi na te mat di sco po -
lo, je go od pu sto wo ści, a mię dzy
wier sza mi pró bu ją po wie dzieć coś
wię cej o pol skiej men tal no ści i kom -
plek sach.

Na wet ci, któ rzy na co dzień pod -
śmie wu ją się z ka wał ków w sty lu „Je -
steś sza lo na” czy „Ona tań czy dla
mnie”, zo sta ną spa cy fi ko wa ni przez
hu mor i kon wen cję, nie zdo ła ją się
po wstrzy mać od nu ce nia pio se nek.
Tym bar dziej że za ba wa zo sta ła tu
po par ta do brym ak tor stwem.
Ogrod nik za ska ku je sce nicz nym ru -
chem, Gło wac ki świet nie wy pa da
przy kla wi szach, jak rów nież kro jąc
wą trób kę w pod ko szul ku i siat ce na
wło sy. Do te go To masz Kot ja ko uo -
sa bia ją cy fan ta zję i twar de re gu ły

ryn ku szef wy twór ni z pił kar ską
prze szło ścią (wzo ro wa ny na Sła wo -
mi rze Skrę cie, za ło ży cie lu fir my fo -
no gra ficz nej Blue Star), zmie nia ją -
ca kre a cję za kre a cją „di wa” Jo an na
Ku lig, Ra fał Mać ko wiak w szpa ner -
skim dre sie i pa rę nie mniej za ska -
ku ją cych ró lek ca meo.

Jest tyl ko jed no „ale”. Fa bu ła chwi -
la mi nie trzy ma się ku py. Przy po mi -
na ka lej do skop ske czy, co praw da za -
baw nych i skle jo nych umie jęt nie do -
bra ny mi hi ta mi, lecz po zba wio nych
na rra cyj nej spój no ści. Z dru giej stro -
ny – mo że to za mie rzo ny efekt? To -
mek z Ru dym zo sta ją wcią gnię ci do
świa ta di sco po lo wych te le dy sków,
któ ry rzą dzi się włas ny mi re gu ła mi.
A wła ści wie bra kiem ja kich kol wiek
re guł, zu peł nie jak by śni li swój pięk -
ny sen. �

PIOTR GUSZ KOW SKI

CINEMA CITY GALERIA JURAJSKA,
CINEMA CITY WOLNOŚĆ, OKF – KINO
STUDYJNE „ILUZJA” 

PRE MIE RA  / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Di sco Po lo

ZU ZAN NA SU LI GA
zu zan na.su li ga@cze sto cho wa.ago ra.pl

Bar wna gru pa Łą ki Łan przy by wa
do klu bu Ru ra (Al. NMP 38). Szy ku je
się mu zycz ny kos mos. Kon cert za-
 pla no wa no na pią tek 27 lu te go. Jak
na ten zes pół przy sta ło, go dzi ny nie
mo gą być tra dy cyj ne: wej ście do
klu bu od godz. 19.03, start kon cer -
tu o 20.17. Bi le ty kosz tu ją 45 zł.
Każ dy kon cert tej gru py to wi do wi -
sko. Mu zy cy prze bie ra ją się w swo je
cha rak te ry stycz ne stro je, fa ni nie zo -
sta ją zaś w ty le. Spe cjal nie na te oka -
zje za kła da ją bo wiem pla sti ko we oku -
la ry, zwa rio wa ne ka pe lu sze al bo wpi -
na ją we wło sy ko lo ro we kwia ty. Za -
ba wa jest przed nia. 

A jak do szło do po wsta nia zes po -
łu? „Pew ne go ra zu pod li ściem je ło -
pia nu spot ka ło się sze ściu nie zwy -
kłych sma ko szy pył ku i nek ta ru kwia -

to we go: Poń Kol ny, Nie sfor ny Bonk,
Za jąc Co kic to kloc, Je żus Ma rian, Me -
ga Mo tyl oraz ma ły skrzat imie niem
Pa pro dziad...” – tak tę hi sto rię opi su -
ją sa mi mu zy cy. Sek stet od kil ku lat
ser wu je pu blicz no ści tzw. Łą ki Fun -
ka, łą cząc mu zy kę punk i funk. Je go
de biu tan cka pły ta „Łą ki Łan” uka za -
ła się w 2005 ro ku. Przy nio sła ta kie
ka wał ki jak „Za ko chaj mię weź” czy
„Łą ki Funk”. Czte ry la ta póź niej Poń
Kol ny i je go eki pa wy pu ści li „Łą ki -
Łan dę” ze słyn ny mi już „Pa ty cza ka -
mi”. Na na stęp ną daw kę Łą ki Fun ka
trze ba by ło nie co po cze kać, bo ko lej -
ny krą żek gru py – „Ar man da” – uka -
zał się w li sto pa dzie 2012 ro ku. Na nim
zaś 10 świe żut kich ka wał ków. Na to -
pie jest więc nu ce nie ta kich utwo rów
jak „Jam min’”, „Łan Pa ła” czy „Lo ve -
lock”. W mię dzy cza sie dy sko gra fia
gru py po sze rzy ła się o CD i DVD z za -
re je stro wa nym kon cer tem z XVII
Przy stan ku Wo od stock. �

KLUB RU RA

Daw ka zwa rio wa ne go Łą ki Fun ka

Kon cert Łą ki Łan w klu bie Ru ra w 2012 ro ku
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K.K. BLU ES BAND  / / / / / / /

Kon cert 
za kon cer tem

Kino, teatr,
koncerty! 
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HHHHHH
Francja, Belgia, Włochy 2014
(Deux jours, une nuit). Reż. Jean-Pierre
Dardenne, Luc Dardenne. Aktorzy: 
Marion Cotillard, Fabrizio Rongione,
Catherine Salee

Chy ba naj bar dziej po pu lar ny do tąd
film bra ci Dar den ne’ów, czy li hi sto -
ria gra nej przez Ma rion Co til lard
ko bie ty, któ ra wal czy o za cho wa nie
pra cy – i jej ko le gów, któ rzy mo gą
bo ha ter ce w tym po móc. Ale nie
mu szą. 
Dwa dni i jed ną noc: do kład nie ty le
ma bo ha ter ka fil mu San dra (Co til -
lard), by wpły nąć na ko le gów i ko le -
żan ki z pra cy. Je śli wię kszość z nich
zre zy gnu je z pre mii do pen sji (ty siąc
eu ro), ko bie ta za cho wa swo je sta no -
wi sko. Je śli nie zre zy gnu ją – stra ci je.
I na wet gdy by wszyst ko by ło ukar to -
wa ną roz gryw ką sze fa, któ ry nie chce
San dry w swo jej fir mie, nikt z pra cow -
ni ków nie mo że po zo stać ne u tral ny:
al bo bo ha ter ce po mo że, al bo nie.

Za ska ku ją cy to wła ści wie film 
Je an-Pier re’a i Lu ca Dar den ne’ów,
któ rzy wy rzu ca ją z fa bu ły wszyst ko,
co nie wią że się z głów nym wąt kiem.
Nie wie le tak na praw dę wie my o San -
drze, po za tym, że prze szła za ła ma -
nie ner wo we, wy cho dzi z de pre sji,
ma dwój kę dzie ci i mę ża. Jesz cze
mniej – o jej pra cy, kwa li fi ka cjach, do -
świad cze niu. Ca ła hi sto ria spro wa -
dzo na zo sta je do pro stej przy po wie -
ści: ob ser wu je my tu ła czkę nie śmia -
łej ko bie ty, któ ra cho dzi od do mu do
do mu i pro si o po moc, przy jąć mu si
ro lę nie mal że bra czki i wy słu chi wać
mniej lub bar dziej praw dzi wych wy -
jaś nień („nie mo że my, mu si my zro -
bić re mont”, „ja bym ci po mog ła, ale
mąż mi nie poz wo li” itd.).

Ta pro sto ta ob ra zu Dar den ne’ów,
je go przej rzy stość i do słow ność mo -
że bu dzić opór, choć – pa ra dok sal nie
– dzia ła. Bo „Dwa dni, jed na noc” ka -
pi tal nie po ka zu je, że fil mo wa sy tu a -
cja upo ka rza obie stro ny: pro szą cą
i pro szo nych. Jest zgrzy tem, wyj ściem
po za obo wią zu ją cą na wet wśród do -
brych zna jo mych po praw ność. 

Baj ką Dar den ne’ów prze jąć się
tym ła twiej, że na rra cyj na lek kość
bu du je tu na pię cie nie mal jak w thril -
le rze: to jak w koń cu za gło su ją, kto
bę dzie za, a kto prze ciw? 

PA WEŁ T. FE LIS

CI NE MA CI TY WOL NOŚĆ
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Dwa dni, 
jed na noc

HHHHHH
Francja 2014 (Asterix: Le Domanie des
dieux). Reż. Louis Clichy. Dubbing:
Wojciech Mecwaldowski, Arkadiusz
Jakubik, Piotr Fronczewski, Piotr
Adamczyk, Anna Mucha, Czesław Mozil,
Mariusz Pudzianowski

Rzym ska cy wi li za cja kon tra sym-
 pa tycz nie cha o tycz na wol ność Ga-
 lów.
Dla Aste rik sa, Obe lik sa i ich wier ne -
go psa Ide fik sa wszyst ko jest za ba wą:
czy to po lo wa nie na dzi ka, czy to wal -
ka z agre syw ną wy cin ką uko cha nych
drzew, czy spusz cze nie ło mo tu wred -
nym Rzy mia nom. Ga lo wie nie są zbyt
skom pli ko wa ni, nie grze szą in te li gen -
cją – są za to szczę śli wi i iry tu ją co nie -

zdol ni do pod po rząd ko wa nia. To
właś nie do bia łej go rą czki do pro wa -
dza Ju liu sza Ce za ra, któ ry wio skę
Ga lów chciał by wresz cie znisz czyć.
A sko ro nie mo że, pró bu je wro gów
ucy wi li zo wać.

Słu żyć ma te mu ty tu ło we Osie dle
Bo gów – wy bu do wa ne w sa mym
środ ku ulu bio ne go la su Ga lów ma łe
mia ste czko blo ków.

Wio ska Ga lów to oczy wi ście w ko -
mik sach Go scin ny’ego i Ude rzo Fran -

cja w pi guł ce: nie za leż na, nie pod da -
ją ca się ze wnętrz nym mo dom i hie -
rar chiom, tro chę przaś na, a tro chę
wy szu ka na. W Pol sce zo ba czyć moż -
na w Ga lach do brze zna ny, sar mac ki
rys: wą sa ci, ru basz ni, ale też zdu mie -
wa ją co spryt ni ga lij scy wo jow ni cy
mo gli by spo koj nie sta nąć ra mię w ra -
mię z na szym Za gło bą. W koń cu
„Aste riks i Obe liks” to ko mik so wa i fil -
mo wa se ria moc no uni wersalna, prze -
siąk nię ta wol no ścio wym du chem, no
ale też – nie ma co ukry wać – dość cha -
rak te ry stycz nym hu mo rem.

To on właś nie sta je się si łą na pę -
do wą w zgrab nej ani ma cji Lo u i sa Cli -
chy’ego: Ga lo wie są głoś ni i nie zor ga -
ni zo wa ni, kot łu ją się, kłó cą, ob rzu ca -
ją ry ba mi i od kry wa ją pra wa biz ne -
su. Źró dłem wie lu żar tów sta ją się też

dziw nie opor ni na ideę nie za leż no -
ści czar no skó rzy nie wol ni cy al bo
rzym scy wo jow ni cy, z któ ry mi per -
trak to wać trze ba ni czym ze związ ka -
mi za wo do wy mi na wet w trak cie
sztur mu.

No wy „Aste riks i Obe liks” jest do -
kład nie tym, cze go moż na się by ło
spo dzie wać – ani za chwy ca, ani bo li,
za to spra wia, choć by i po wierz chow -
ną bar dzo, przy jem ność. Nie ko niecz -
nie naj młod szym: przed szko la ki jed -
nak fil mu nie zro zu mie ją. Twór cy ba -
wią się nie co ki no wy mi na wią za nia -
mi (od „King Kon ga” po „Wład cę pier -
ście ni”). �

PA WEŁ T. FE LIS

CINEMA CITY GALERIA JURAJSKA,
CINEMA CITY WOLNOŚĆ

PRE MIE RA

Aste riks i Obe liks: Osie dle Bo gów
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RE PER TU AR KIM
CZĘ STO CHO WA

CI NE MA CI TY GA LE RIA 
JU RAJ SKA
Al. Woj ska Pol skie go 207, tel. 34 3901777;
www.ci ne ma-ci ty.pl

Anioł ŚmierAnioł Śmier cici (1:38) codz. 20.30, 22.30; Aste -Aste -
riks iriks i Obe Obe liks: Osie liks: Osie dle bo dle bo gów 2Dgów 2D (1:25) codz.
10.30, 14.30, 16.30; Aste riks Aste riks i Obe liks: Obe liks: Osie dleOsie dle
bo gów bo gów 3D3D (1:25) codz. 12.30, 18; Ba rBa ra nek  nek Sha -Sha -
unun (1:25) codz. 11, 13, 15; Bar bie: Bar bie: Su per Su per księż -księż -
ni czkini czki (1:14) codz. 10.30, 11.30; BirBir dman dman (1:59)
codz. 20; Di sco Di sco Po lo lo (1:47) codz. 12.20, 14.40,
17, 19.20, 21.40; DzwDzwo ne czek o ne czek i be stia be stia z Ni bNi by - -
lan dii lan dii 2D2D (1:16) codz. 10.45; Ju pi ter: Ju pi ter: In trIn tro ni za -o ni za -
cja 3Dcja 3D (2:05) codz. 12.40; Kingsman: TKingsman: Taj aj nene
służ bsłuż by (2:09) codz. 22; LoLoft (1:48) codz. 19.50,
22.10; Pięć dzie siąt Pięć dzie siąt twtwa rzy a rzy GrGre yae ya (2:04) codz.
11.40, 14.20, 15.20, 17, 18.20, 19.40, 22.20;

Pin gPin gwi ny wi ny z Ma da ga ska ru Ma da ga ska ru 2D2D (1:32) pt. 10, 12.10,
16.20, 18.30; sob.-czw. 12.10, 16.20, 18.30; Pin gPin gwi -wi -
ny ny z Ma da ga ska ru Ma da ga ska ru 3D3D (1:32) pt. 14.10; sob.-czw.
10.10, 14.10; Snaj perSnaj per (2:14) codz. 13.15, 16, 18.45,
21.30; Spon ge bob: Spon ge bob: na na su chym su chym lą dzie lą dzie 2D2D (1:40) pt.
10, 15.40; sob.-pon., śr.-czw. 11.20, 15.40; wt.
15.40; Spon ge bob: Spon ge bob: na na su chym su chym lą dzie lą dzie 3D3D (1:40) pt.-
pon., śr.-czw. 13.30, 17.50; wt. 10.30, 13.30, 17.50;
Ta jem ni ce  jem ni ce la sula su (2:04) codz. 17.10; Wkrę ce ni Wkrę ce ni 2 (1:33)
codz. 20.10; Ziar no Ziar no prpraw dy dy (1:52) codz. 22.30;

CI NE MA CI TY WOL NOŚĆ
Koś ciusz ki 5, tel. 34 3717171; 
www.ci ne ma-ci ty.pl
Aste riks Aste riks i Obe liks: Obe liks: Osie dle Osie dle bo gów bo gów 2D2D (1:25) codz. 11,
15, 17; Aste riks Aste riks i Obe liks: Obe liks: Osie dle Osie dle bo gów bo gów 3D3D (1:25)
codz. 13; Ba rBa ra nek  nek Sha unSha un (1:25) pt., pon.-czw. 12,
14; sob.-niedz. 10, 12, 14; Bar bie: Bar bie: Su per Su per księż ni czkiksięż ni czki
(1:14) codz. 11; Co Co ro bi m bi my w ukry ciuukry ciu (1:26) codz.
17.30, 19.30, 21.30; Di sco Di sco Po lo lo (1:47) pt.-sob. 11,
13.15, 15.30, 17.45, 20, 22.15; niedz.-czw. 11, 13.15,
15.30, 17.45, 20; DwDwa dni, jed a dni, jed na nocna noc (1:35) pt.-sob.
16, 18.10, 20.20, 22.30; niedz.-czw. 16, 18.10, 20.20;

DzwDzwo ne czek o ne czek i be stia be stia z Ni bNi by lan dii  lan dii 2D2D (1:16) codz.
12.45; Kingsman: TKingsman: Taj aj ne służ ne służ by (2:09) codz. 14.45;
Pięć dzie siąt Pięć dzie siąt twtwa rzy a rzy GrGre yae ya (2:04) codz. 11.20, 14,
16.40, 18, 19.20, 20.40, 22; Pin gPin gwi ny wi ny z Ma da ga ska ruMa da ga ska ru
2D2D (1:32) codz. 11.30, 15.50; Pin gPin gwi ny wi ny z Ma da ga ska -Ma da ga ska -
ru 3Dru 3D (1:32) codz. 13.40; Sam baSam ba (2:00) codz. 20.50;
Snaj perSnaj per (2:14) pt., pon.-czw. 15.45, 18.30, 21.15;
sob.-niedz. 10.15, 15.45, 18.30, 21.15; Spon ge bob:Spon ge bob:
na su na su chym lą chym lą dzie 2Ddzie 2D (1:40) pt., pon.-czw. 14.20,
16.30; sob.-niedz. 10, 14.20, 16.30; Spon ge bob: Spon ge bob: nana
su chym su chym lą dzie lą dzie 3D3D (1:40) codz. 12.10, 18.40; TTa jem ni - jem ni -
ce la ce la susu (2:04) codz. 13; Wkrę ce ni Wkrę ce ni 2 (1:33) pt.-śr. 19;
Ziar no Ziar no prpraw dy dy (1:52) pt.-śr. 21; czw. 22;

DKF RUM CAJS
Al. Ar mii Kra jo wej 23/25, tel. 34 3250220;
www.rum cajs.czest.pl

Ma con doMa con do (1:33) pon. 18;

OKF – KI NO STU DYJ NE ILU ZJA
Al. NMP 64, tel. 34 3242240;
www.okf.czest.pl

Di sco Di sco Po lo lo (1:47) codz. 18.30, 20.30; IdaIda (1:20)
pt. 14; sob.-niedz. 12.15, 14; Jo an naJo an na (0:43) codz.
17.15; KKe bab  bab i ho rho ro sk skopop (1:12) codz. 15.45; LLe wia - wia -
tantan (2:20) pon.-wt. 13; Na sza Na sza klą twklą twa (0:27) codz.
17.15;

LUB LI NIEC
KA RO LIN KA
Ple bi scy to wa 9, tel. 34 3510683;
www.mdk.lub li niec.pl

Pin gPin gwi ny wi ny z Ma da ga ska ru Ma da ga ska ru 2D2D (1:32) wt. 17; Pin gPin gwi -wi -
ny ny z Ma da ga ska ru Ma da ga ska ru 3D3D (1:32) pt.-pon. 17;

MYSZ KÓW
MDK
3 Ma ja 15, tel. 34 3132659; 
mdk-mysz kow.pl

Ba rBa ra nek  nek Sha unSha un (1:25) sob. 16; niedz. 11; KKa r ro li na li na
(1:42) sob.-niedz. 18;

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Od 28 lu te go do 29 mar ca Miej ska
Ga le ria Sztu ki (Al. NMP 64) za pra sza
na wy sta wę po kon kur so wą „War -
sztat i wy o braź nia. Z in spi ra cji twór-
 czo ścią Zdzi sła wa Bek siń skie go”. 
21 lu te go mi nę ła dzie sią ta już rocz ni -
ca śmier ci Zdzi sła wa Bek siń skie go.
Ar ty stę za mor do wa no w je go war -
szaw skim miesz ka niu. By uczcić pa -
mięć o nim, Miej ska Ga le ria Sztu ki
ogło si ła ogól no pol ski kon kurs skie -
ro wa ny do uczniów szkół pla stycz -
nych i stu den tów kie run ków ar ty -
stycz nych. 

„Adre sa ta mi kon kur su by li ci mło -
dzi au to rzy, któ rzy woso bie Zdzi sła wa
Bek siń skie go wi dzą mi strzo stwo, zje -
go pod sta wo wy mi kom po nen ta mi, ja -
ki mi są war sztat iwy o braź nia” – wy jaś -
nia ją or ga ni za to rzy przed sięw zię cia.

Do kon kur su zgło szo no w su mie
164 pra ce 89 au to rów, zaś do dru gie go
eta pu za kwa li fi ko wa ło się 50 prac 37
au to rów. Ko mi sja, wktó rej za sie dli Ju -
dy ta Ber naś z Aka de mii Sztuk Pięk -
nych wKa to wi cach, Ja cek Sztu ka zWy -
dzia łu Za rzą dza nia Po li tech ni ki Czę -
sto chow skiej iAdam Ro kow ski, do kto -

rant na ASP w Kra ko wie, za kwa li -
fi ko wa ła na wy sta wę 45 prac 32 au -
to rów. Przy zna ła rów nież na gro -
dy i wy róż nie nia. I tak głów ną na -
gro dę dla stu den ta wyż szej szko ły
ar ty stycz nej zdo był Piotr Siu de ja,
zaś dla ucznia śred niej szko ły ar ty -
stycz nej – Pa u li na Opie ka. 

Dru gie na gro dy otrzy ma li Jo -
an na Gra ni czkow ska i Agniesz ka
Gor goń, zaś trze cie – Pa try cja Ko -
nie czko, Ka mil Skrzy piec i Mo ni -
ka Ba ran. Wię cej na: www.ga le -
ria.czest.pl. � ZS

W pią tek 27 lu te go Cen trum Pro-
 mo cji Mło dych (al. Wol no ści 30)
za pra sza na dys ku sję do ty czą -
cą ro li fa nów w dzi siej szej po p-
kul tu rze.
Spot ka nie pod ha słem „Po pkul tu -
ro we przy jem no ści: Fan dom, czy -
li fa ni, któ rzy mo gą wię cej” roz -
pocz nie się o godz. 19. Bę dzie to
do bra oka zja, by bli żej przy jrzeć
się zja wi sku fan do mu, fan fi ków,
mash upów czy zi nów. Wstęp na
dys ku sję jest wol ny. � ZS

HHHHHH
Polska 2014 Reż. Grzegorz Jaroszuk.
Aktorzy: Justyna Wasilewska, Barbara
Kurzaj, Bartłomiej Topa, Piotr Żurawski

Na zwa nie de biu tu Grze go rza Ja ro -
szu ka ko me dią, na wet gorz ką, nie
od da je w peł ni, z ja kim fil mem ma-
 my do czy nie nia. To ki no Ro ya An-
 der sso na w wer sji light.
Po rów na nie do szwedz kie go re ży se -
ra, twór cy „Pieś ni z dru gie go pię tra”
i „Do cie bie, czło wie ku”, to oczy wi -
ście kom ple ment. An der sson sły nie
z sur re a li stycz nych mo za ik o ludz -
kiej kon dy cji. U Ja ro szu ka jest po -
dob nie, choć nie od rzu ca on zu peł -
nie kla sycz nej na rra cji. Re ży ser roz -

wi ja te mat sa mot no ści i bra ku ce lu
w ży ciu, któ ry pod jął w ob sy pa nej
na gro da mi etiu dzie „Opo wie ści
z chłod ni”. Za miast pra cow ni ków
su per mar ke tu ma my tu za ło gę skle -
pu z dy wa na mi. Aby ra to wać in te -
res, wła ści ciel spro wa dza spe ców od
mar ke tin gu (To pa i Żu raw ski ja ko ty -
tu ło wi Ke bab i Ho ro skop – pierw szy
pra co wał w ke ba bow ni, dru gi pi sał
ho ro sko py do pod rzęd ne go pi sem -
ka). My wie my, że to oszu ści, pra -
cow ni cy nie, więc mi mo po cząt ko -
wej nie uf no ści da ją się uwieść bzdur -
nej no wo mo wie i me to dom ne go cja -
cji i sa mo mo ty wa cji. Ma ją za cho wy -
wać się „pro ak tyw nie”, przed sta wić
swo je „fun da men ty przy dat no ści”
itd. Po mię dzy scen ka mi ro dza jo wy -

mi ze skle pu, do któ re go ży wa du sza
nie za glą da, ob ser wu je my wy im ki
z pry wat ne go ży cia bo ha te rów-nie -
u dacz ni ków. Wy peł nia je po dob na
pust ka jak w pra cy. Są roz cza ro wa -
ni, po zba wie ni na dziei, nic ich nie
cie szy (na wet czy ta na do po dusz ki
przez żo nę hi sto ria fut bo lu). Po ja -
wie nie się fał szy wych mar ke tin gow -
ców bę dzie dla pra cow ni ków im pul -
sem. Ale czy są zdol ni do zmia ny?
Wy pi sa na na twa rzy obo jęt ność nie
wró ży zbyt do brze.

Z ekra nu bi je nu da, ale to nu -
da za mie rzo na. W opa rach ab sur -
du Ja ro szuk kpi z kor po ra cyj no -
ści. Choć nie moż na mu od mó wić
kon sek wen cji w kre o wa niu de -
pre syj nej rze czy wi sto ści, nie wy -
ko rzy stu je w peł ni tra gi ko micz -
ne go po ten cja łu gro te sko wych
mi nia tur, jak by nie miał po my słu
na ich roz wi nię cie. �

PIOTR GUSZ KOW SKI

OKF – KI NO STU DYJ NE „ILU ZJA”

PO RAZ PIERW SZY W CZĘ STO CHO WIE

Ke bab i Ho ro skop
HHHHHH
Nowa Zelandia 2014 (What We Do In the
Shadows). Reż. Jemaine Clement, Taika
Waititi. Aktorzy: Jemaine Clement, Taika
Waititi, Jonathan Brugh, Cori Gonzales-
-Macuer

Ko me dia o wam pi rach za gu bio nych
we współ czes no ści.
Nie da się ukryć: wam pi rze isto ty
w XXI wie ku nie ma ją lek ko. Gdy pró -
bu ją wto pić się w tłum, i tak ktoś z bo -
ku za grup ką eks cen try ków krzyk -
nąć mo że: „cio ty!”. Nie wy cho dzi im
w mi ło ści, uwa żać mu szą na „ob wą -
chu ją cych się” wil ko ła ków i łow ców
wam pi rów. A kie dyś? Kie dyś to by ło
ży cie...

Nie co znie wie ścia ły Via go (379 lat)
wciąż pa trzy z sen ty men tem na
XVIII-wiecz ne cza sy uro czych kon -
we nan sów i fan ta zyj nych stro jów.
Vlad (lat 862) wspo mi na z roz ko szą
śred nio wiecz ne za ba wy w kom na -
tach tor tur i roz pa sa ne or gie. Mło -
dziut ki De a con (lat led wie 183) nie
po tra fi z ko lei żyć bez słu żą cej, więc
ta ko wą w świe cie lu dzi so bie znaj du -
je: za no si mu rze czy do pral ni, pra -
su je fal ban ki i wy naj du je ko lej ne ofia -
ry. O wszyst kim do wia du je my się
w for mu le moc ku men tu. 

„Co ro bi my w ukry ciu” to wła ści -
wie wa ria cja na te mat kum pel skiej ko -
me dii o ży ją cych wspól nie nie u dacz -
ni kach. W su mie nie naj mą drzej szy to
film, ale za baw ny – bez wąt pie nia. �

PA WEŁ T. FE LIS

CI NE MA CI TY WOL NOŚĆ
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Z in spi ra cji twór czo ścią Bek siń skie go
CPM  / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Po pkul tu ro we
przy jem no ści

PRE MIE RA

Co ro bi my
w ukry ciu

REKLAMA 33053355



CZĘSTOCHOWAinformacja Śląskiego OW NFZ
wyborcza.pl Gazeta Wyborcza Piątek 27 lutego 2015

1 CZL

7katowice.wyborcza.pl

33022906.n

Płatny materiał przygotowany i zlecony przez NFZ

www.nfz-katowice.pl www.nfz.gov.pl

Kolejne wydanie ukaże się 6 MARCA 2015 roku. Szukaj nas w piątkowym wydaniu gazety!

m m Biuro Obsługi Ubezpieczonych 
ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice
tel. 32 735 16 00

Biuro udziela informacji na następujące tematy:
• Oddział, Delegatury i Sekcje – adresy, telefony,

godziny przyjęć
• Prawa Pacjenta
• Prawo do świadczeń (eWUŚ)
• Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (KUZ) Śląskiego

OW NFZ (również zgłoszenia o kartach zgubionych
i skradzionych)

• Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego
(EKUZ)

• Podstawowe informacje o lecznictwie
uzdrowiskowym

• Podstawowe informacje o środkach pomocniczych
i przedmiotach ortopedycznych

• Gdzie się leczyć?
• Zintegrowany Informator Pacjenta (ZIP)

m m Bezpłatna infolinia kolejkowa
tel. 800 800 008 

m m Informacja Działu ds. Środków Pomocniczych
i Przedmiotów Ortopedycznych 
ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice
tel. 32 735 15 00

m m Informacja Działu Lecznictwa Uzdrowiskowego
ul. gen. Jankego 15a, 40-615 Katowice
tel. 32 735 05 22 

m m Biuro Działu Skarg i Wniosków
ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice
tel. 32 735 05 45 

m m Dyrektywa Transgraniczna
ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice
tel. 32 735 16 16

m m Konsultant ds. poszkodowanych w misjach poza
granicami państwa – dotyczy służb mundurowych
ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice
tel. 32 735 19 87, 32 735 16 51

2 marca 2015 r.
1. powiat będziński

Sławków, ul. PCK 3 w godz. 10.00-17.00
2. powiat bielski

Czechowice-Dziedzice, ul. Traugutta 19 
w godz. 9.00-17.00

3. powiat Bytom
Bytom, ul. Zabrzańska 31 w godz. 9.00-17.00

4. powiat Bytom
Bytom, ul. Rynek w godz. 9.00-17.00

5. powiat Gliwice
Gliwice, ul. Przedwiośnia 2 w godz. 7.30-15.00

6. powiat Mysłowice
Mysłowice, plac przy pomniku Hlonda 
w godz. 9.00-17.00

7. powiat Mysłowice
Mysłowice, ul. Chopina 1 w godz. 9.00-17.00

8. powiat pszczyński
Pszczyna, ul. Broniewskiego 1A 
w godz. 9.00-15.00

9. powiat raciborski
Racibórz, ul. Piaskowa 97 w godz. 9.00-17.00

10. powiat raciborski

Racibórz, ul. Opawska 84 w godz. 9.00-17.00
11. powiat tarnogórski

Tarnowskie Góry, ul. Rynek w godz. 10.00-17.35
3 marca 2015 r.

1. powiat będziński

Sławków, ul. PCK 3 w godz. 10.00-17.00
2. powiat Bytom

Bytom, ul. Zabrzańska 31 w godz. 9.00-17.00
3. powiat Bytom

Bytom, ul. Rynek w godz. 9.00-17.00
4. powiat Gliwice

Gliwice, ul. Przedwiośnia 2 w godz. 7.30-15.00

5. powiat Mysłowice

Mysłowice, plac przy pomniku Hlonda
w godz. 9.00-17.00

6. powiat Mysłowice 

Mysłowice, ul. Chopina 1 w godz. 9.00-17.00
7. powiat raciborski

Racibórz, ul. Piaskowa 97 w godz. 9.00-17.00
8. powiat raciborski

Racibórz, ul. Opawska 84 w godz. 9.00-17.00
9. powiat wodzisławski

Wodzisław Śląski, ul. Witosa 28 
w godz. 11.00-19.00

10. powiat Żory

Żory, ul. Francuska 11 w godz. 9.00-17.00  

4 marca 2015 r.
1. powiat będziński

Sławków, ul. PCK 3 w godz. 10.00-17.00

2. powiat Bytom

Bytom, ul. Zabrzańska 31 w godz. 9.00-17.00

3. powiat Bytom

Bytom, ul. Rynek w godz. 9.00-17.00

4. powiat cieszyński

Strumień, ul. 1 Maja 15 w godz. 9.00-16.00

5. powiat Gliwice

Gliwice, Kormoranów 23 w godz. 7.30-15.00

6. powiat gliwicki

Knurów, ul. Szpitalna 42 w godz. 10.00-17.35

7. powiat Mysłowice

Mysłowice, plac przy pomniku Hlonda 

w godz. 9.00-17.00

8. powiat Mysłowice

Mysłowice, ul. Chopina 1 w godz. 9.00-17.00

9. powiat raciborski

Racibórz, ul. Piaskowa 97 w godz. 9.00-17.00
10. powiat raciborski

Racibórz, ul. Opawska 84 w godz. 9.00-17.00
11. powiat Rybnik

Rybnik, ul. Chrobrego 1 w godz. 9.00-16.00 

5 marca 2015 r.
1. powiat będziński

Będzin, ul. Siemońska 11 w godz. 10.00-17.00
2. powiat bielski

Czechowice-Dziedzice, ul. Wolności 2 

w godz. 9.00-17.00

3. powiat Bytom

Bytom, ul. Rynek w godz. 9.00-17.00

4. powiat cieszyński

Haźlach, ul. Długa 25 w godz. 9.00-17.00

5. powiat cieszyński

Zebrzydowice, ul. Antoniego Janusza 6 

w godz. 9.00-17.00

6. powiat Gliwice

Gliwice, ul. Kormoranów 23 w godz. 7.30-15.00

7. powiat gliwicki

Knurów, ul. Szpitalna 42 w godz. 10.00-17.35

8. powiat Mysłowice

Mysłowice, ul. Chopina 1 w godz. 10.00-17.00

9. powiat pszczyński

Pszczyna, ul. Rynek w godz. 9.00-17.00

10. powiat raciborski

Racibórz, ul. Opawska 84 w godz. 9.00-17.00
11. powiat Sosnowiec

Sosnowiec, ul. Piaskowa 97 w godz. 9.00-17.00

6 marca 2015 r.
1. powiat będziński

Będzin, ul. Siemońska 11 w godz. 10.00-17.00

2. powiat bielski

Czechowice-Dziedzice, ul. Słowackiego 31

w godz. 9.00-17.00

3. powiat cieszyński

Goleszów, ul. Szkolna 7 w godz. 10.00-17.00

4. powiat cieszyński

Wisła, ul. Reymonta 2 w godz. 9.00-15.00

5. powiat Gliwice

Gliwice, ul. Sikornik 34 w godz. 7.30-15.00

6. powiat gliwicki 

Sośnicowice, ul. Gliwicka 28 w godz. 9.00-17.00

7. powiat gliwicki

Knurów, ul. Szpitalna 42 w godz. 10.00-17.35

8. powiat Katowice

Katowice, ul. Medyków 12 w godz. 9.00-17.00

9. powiat Mysłowice

Mysłowice, ul. Chopina 1 w godz. 9.00-17.00

10. powiat pszczyński

Kobiór, ul. Centralna 12 w godz. 9.00-17.00

11. powiat raciborski

Racibórz, ul. Opawska 84 w godz. 8.00-15.00

12. powiat wodzisławski

Lubomia, ul. Parkowa 2 w godz. 9.00-17.00

Aktualne wykazy stacjonowania mammobusów

dostępne są również na stronie

www.nfz-katowice.pl

w dziale Pacjent Þ Programy profilaktyczne 
Þ Populacyjny program wczesnego wykrywania

raka piersi

UWA GA!

ZMIA NA LO KA LI ZA CJI
SEKCJI OBSŁUGI UBEZPIECZONYCH

W SOSNOWCU
Śląski Oddział Wojewódzki NFZ uprzejmie informuje o zmianie lokalizacji Sekcji Obsługi Ubezpieczonych w Sosnowcu.

Jednocześnie ze względu na trudności techniczne zmianie uległa data rozpoczęcia działania
SOU pod nowym adresem, tj.:

Z dniem 13 marca 2015 roku przestaje funkcjonować Sekcja Obsługi Ubezpieczonych
przy ul. Rzeźniczej 12 w Sosnowcu (tego dnia biuro będzie czynne do godziny 15.00).

Od 16 marca 2015 roku placówka zacznie funkcjonować pod nowym adresem: 
Sosnowiec, ul. Modrzejowska 32 A

Przypominamy także, że Sekcje Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ zajmują się obsługą świadczeniobiorców w zakresie:
• Kart Ubezpieczenia Zdrowotnego (KUZ)

• Europejskich Kart Ubezpieczenia Zdrowotnego
• zaopatrzenia w środki pomocnicze oraz przedmioty ortopedyczne

• przyjmowania wniosków i wydawania danych dostępowych do Zintegrowanego Informatora Pacjenta (ZIP)

Sekcje Obsługi Ubezpieczonych urzędują od poniedziałku do piątku  w godzinach: 8.00-16.00

Miejsca stacjonowania mammobusów w województwie śląskim 
w dniach 2-6 marca 2015 roku
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Tyl ko ludz kie gło sy roz le gną się 
5 mar ca o godz. 19 w sa li ka me ral -
nej przy ul. Wil so na 16 na ko lej nym
„Czwar tko wym wie czo rze z Chó-
 rem Fil har mo nii Czę sto chow skiej
»Col le gium Can to rum«”. Bi le ty
– 30 zł, 25 zł i 15 zł.
Brak ja kie go kol wiek akom pa niu ją ce go
in stru men tu zwia stu je ty tuł te go pro -
gra mu – „Wiel cy kom po zy to rzy aca pel -
la”. Bę dzie to oka zja, by sze rzej po znać
twór czość Brah msa, Men del ssoh na,
Grie ga, Schu man na, De bus sy’ego, Ra -
ve la, Po u len ca, Szy ma now skie go, Si be -
liu sa, Mes sia e na i Pen de rec kie go. To
kom po zy to rzy, któ rzy zwy kle ko ja rzą
się nam zor kie strą wpeł nym skła dzie.
– Aprze cież wie lu znich pi sa ło rów nież
utwo ry na chór acap pel la, two rząc tym
sa mym nie jed no krot nie wspa nia łe, mu -

zycz ne per ły. Mu zy ka acap pel la to mu -
zy ka szcze gó łów, niu an sów. Każ dy
dźwięk mu si być sta ran nie przy go to -
wa ny, każ da zmia na dy na mi ki wy pra -
co wa na, fra zo wa nie sub tel ne, acz wy -
ra zi ste. To mu zy ka po pro stu pięk na – in -
for mu je Mał go rza ta-Be a ta Sia dlak,
rzecz ni czka Col le gium Can to rum. – Nie -
któ re z tych kom po zy cji są zna ne i po -
pu lar ne, czę sto gosz czą na sce nach świa -
to wych fil har mo nii. Nie któ re jed nak,
za ku rzo ne, cze ka ją na no wych słu cha -
czy, któ rzy po zna ją ich pięk no.

Jed ne i dru gie utwo ry Chór Fil -
har mo nii Czę sto chow skiej „Col le -
gium Can to rum” pla nu je wy ko nać
w czwar tko wy wie czór. Po pro wa dzi
go Ja nusz Sia dlak. �

JO AN NA SKI BA

Początek o godz. 19. Bilety normalne
kosztują 30 zł, ulgowe – 25 zł, posiadacze
kart seniora i słuchacze Uniwersytetu
Trzeciego Wieku płacą 15 zł

Zes pół Am pe rA za po wia da gra nie
aż do pół no cy. Bę dzie mnó stwo
mu zycz nych go ści, mie sza ją cych
ga tun ki i sty le. 
Nie braknie też mo cy i ener gii, war -
to więc wpaść i pod ła do wać Am pe -
rĄ swo je aku mu la to ry. Zes pół za pra -
sza na uro dzi no wy kon cert w so bo -
tę 28 lu te go. Im pre za w klu bie Car pe
Diem (Al. NMP 29) roz pocz nie się
o godz. 20. Wej ściów ki – 10 zł.

Am pe rA ser wu je roc ko we dźwię -
ki, choć w przy pad ku tej gru py trud -
no o sztyw ne kla sy fi ka cje. Czę sto -
chow ski zes pół po wstał w 2012 ro ku,
fe tę z oka zji dru gich uro dzin wy pra -
wia więc z lek kim po śli zgiem. Sze re -
gi gru py two rzą Ku ba Bo cią ga (wo -
kal, gi ta ra), Mar cin Da wi dow ski (gi -
ta ra so lo wa), Ra fał Ocie pa (gi ta ra)
oraz Ma te usz Nie nar to wicz (in stru -
men ty per ku syj ne).

Pierw szy kon cert Am pe rA za gra -
ła w Kło buc ku w klu bie Ilu zja. By ło
to je sie nią 2012 ro ku. 

– A pod sce ną mo że ze 25 osób
– wspo mi na Ku ba Bo cią ga, wo ka li -
sta gru py. – Dziś jest ich znacz nie wię -
cej. Chy ba to, co ro bi my, tra fia do lu -
dzi. Dwa la ta gra nia to ma ło cza su,
ale sta ra my się efek tyw nie dzia łać.
Gra my co raz wię cej kon cer tów, rocz -
nie oko ło 30. Sta ra my się co raz czę -
ściej wy jeż dżać w Pol skę. Pod ko niec
mar ca wy bie ra my się do Kra ko wa.

Za gra my tam w Klu bie pod Jasz -
czu ra mi.

Co gru pie uda ło się przez te
dwa la ta zdzia łać? Wy da li de biu -
tan cką pły tę „Trip”. I to włas nym
sum ptem. De biut to uda ny, a na
krą żek tra fi ło 15 cał kiem nie złych
ka wał ków. 

Jak brzmią te pio sen ki, naj le -
piej oce nić pod czas gra nia na ży -
wo. Zes pół za wsze da je ener ge tycz -
ne kon cer ty. Gra nie li ve to – jak wi -
dać (i sły chać) – je go ży wioł. WCzę -
sto cho wie, obok klu bo wych wy -
stę pów, Am pe rA gra ła choć by
pod czas No cy Kul tu ral nej (i to dwu -
krot nie – w 2013 i 2014 r.). Czę sto -
chow ska gru pa re pre zen to wa ła też
mia sto pod czas ogól no pol skich fe -
sti wa li. Ak tu al nie zes pół pra cu je
nad ma te ria łem na dru gi krą żek. 

Na so bot ni kon cert w Car pe
Diem (miej sce to nie przy pad ko we,
tu Am pe rA pre zen to wa ła de biu -
tan cki ma te riał tuż przed pre mie -
rą pły ty) ju bi lat za pro sił spo ro mu -
zycz nych go ści. Na sce nie po ja wią
się: Ju sty na Kry siak wo ka list ka gru -
py Ve na Val ley, Mar cin Kup czyk
i Piotr Gar cza rek z zes po łu Yel low -
Pot, Sła wek Bie lan z zes po łu Dra -
ke, skrzy pa czka Mi cha li na Pu tek,
a tak że An drzej Kuś nier czyk, wo -
ka li sta zes po łu 7A Blu es. �

ZU ZAN NA SU LI GA

CAR PE DIEM

Hucz ne uro dzi ny

Ju bi le u szo wa Ga la Pio sen ki Bie-
 siad nej Zbi gnie wa Gór ne go od bę -
dzie się 11 mar ca o godz. 19 w Ha li
Spor to wej przy ul. Żuż lo wej. Bi le ty
kosz tu ją od 60 do 90 zł. 
Słyn na ga la już od 20 lat za pra sza pu -
blicz ność do wspól ne go bie sia do wa -
nia. W ra mach ju bi le u szu Zbi gniew
Gór ny wraz ze swo ją or kie strą po now -
nie wy ru sza ją w tra sę kon cer to wą po
naj wię kszych sa lach wi do wi sko wych
w kra ju. Na kon cer to wej ma pie nie
brak nie Czę sto cho wy. W po nad dwu -
go dzin nym pro gra mie za brzmią ta kie
prze bo je jak m.in. „Ore, ore” czy „Szła
dzie we czka”. Na sce nie wy stą pi gro -
no zna ko mi tych ar ty stów: Ka ta rzy na
Jam róz, Zbi gniew Wo dec ki, Ja cek Wój -
cic ki, Krzysz tof Ty niec, Krzysz tof Res -
pon dek, ka ba ret RAK, kwar tet RAM -
PA, zes pół VOX iGang Mar ce la. To wa -
rzy szyć im bę dzie trzy dzie sto o so bo -
wa or kie stra pod dy rek cją Zbi gnie wa
Gór ne go, aran że ra, dy ry gen ta i kom -
po zy to ra pio se nek, mu zy ki in stru men -
tal nej i fil mo wej. Mu zyk ze swo ją or -
kie strą uczest ni czył na naj wię kszych
fe sti wa lach, z opol skim na cze le. Suk -
ces je go „Ga li Pio sen ki Bie siad nej”, re -
a li zo wa nej przez TVP2, za o wo co wał
licz ny mi kon ty nu a cja mi (m.in. „Po -
pra wi na mi, czy li II Ga lą Pio sen ki Bie -
siad nej”). Wkrót ce na an te nie Dwój ki
po ja wił się ko lej ny po pu lar ny pro gram
Gór ne go – „Co nam w du szy gra?”.

Bi le ty na ju bi le u szo wą ga lę moż -
na ku pić w sie ci sa lo nów EM PiK, Me -
dia Markt, a tak że za po śred nic twem
stron www.ku pi bi le cik.pl, www.even -
tim.pl, www.bi le ty na.pl i www.ebi -
let.pl. In for ma cje pod nu me rem tel.
500 461 318.  � ZS

To im pre za przy go to wa na przez
Fil har mo nię Czę sto chow ską (ul.
Wil so na 16) spe cjal nie z my ślą
o Dniu Ko biet. Nie co go wy prze -
dzi, bo gość wie czo ru wy stą pi
w pią tek 6 mar ca o godz. 19. Bi-
 le ty – 85 zł, 70 zł i 50 zł.
Jed nak kon cert Ro ber ta Ja now -
skie go – co pod kre śla ją i pla ka ty,
i py ta ni pra cow ni cy im pre sa ria tu
fil har mo nii – jest nie tyl ko dla pań.
Pod ty tu łem „song.pl” kry je się pro -
gram zło żo ny zpio se nek sty lo wych
– „Bo to się zwy kle tak za czy na”,
„Już nie za pom nisz mnie”, „Odro -
bi na szczę ścia w mi ło ści”, „Ca łu ję
two ją dłoń, ma da me”, „Nie ko chać
w ta ką noc to grzech”, „Po wróć my
jak za daw nych lat”. Czy li zsa mych
prze bo jów w wer sji na or kie strę
sym fo nicz ną. Tej wo ka li ście uży -
czą gos po da rze, czę sto chow skich
fil har mo ni ków po pro wa dzi dy ry -
gent To masz Fi lip czak.  � JS

W nie dzie lę 1 mar ca na sce nie Miej-
 skie go Do mu Kul tu ry (ul. Łu ka siń -
skie go 50/68) wy stą pią Pa weł Ku-
 kiz i zes pół Pier si. Kon cert roz pocz -
nie się o godz. 18. Bi le ty kosz tu ją 25
i 30 zł.
Hi sto ria zes po łu się ga 1984 ro ku. De -
biu tan cki al bum za ty tu ło wa ny po
pro stu „Pier si” uka zał się w 1992 ro -
ku. Na nim zaś m.in. „ZCHN zbli ża
się”. Po tem po ja wi ły się ko lej ne krąż -
ki i ca ła li sta prze bo jów. Ca ła Pol ska

nu ci ła bo wiem „Ma ry nę”, „Zoś kę”
czy „Ca łuj mnie”. 

W 2013 ro ku wo ka li sta zes po łu Pa -
weł Ku kiz opu ścił skład. Je go miej sce
za jął Adam Asa now, aogru pie zro bi ło
się  bar dzo głoś no za spra wą hi tu „Bał -
ka ni ca”. W ubieg łym ro ku po rwał on
pu blicz ność zgro ma dzo ną na Przy stan -
ku Wo od stock. Mi mo zmian wskła dzie
zes pół pod kre ślał, że chęt nie za grał by
jesz cze zKu ki zem. Nie dziel ny kon cert
bę dzie te go do wo dem. �   Z S

Zes pół Am pe rA ufun do -
wał dla czy tel ni ków
dwa ze sta wy na gród.
W skład każ de go
wcho dzą po je dyn cza
wej ściów ka na uro -
dzi no wy kon cert
w Car pe Diem, a tak -
że eg zem plarz pły ty „Trip”. 
By za  za grgrać oać o jed jed ne zne z nich, wskażnich, wskaż
na zwę na zwę fe sti we sti wa lu, a lu, na na któ rym któ rym wy stą -wy stą -
pił pił do tąd do tąd zes pół zes pół Am pe rAAm pe rA:
a) a) Fe sti w sti wal al Mu zycz ny Mu zycz ny im. im. Ryś kaRyś ka
Rie dlaRie dla
b) b) Przy sta nek Przy sta nek Wo od stock od stock
c) OFc) OFF FF Fe e sti sti walal

Od po wiedź wy ślij 
e-ma i lem w pią tek 
27 lu te go o godz. 10
na adres: kon kur -

sy@cze sto cho wa.ago -
ra.pl. W ty tu le wia do -
mo ści na le ży wpi sać
„Am pe rA”, a w tre ści
– obok od po wie dzi – tak -

że swo je imię i na zwi sko. Wy gra ją
oso by, któ rych e-ma i le z pra wi dło -
wą od po wie dzią zo sta ną za re je -
stro wa ne ja ko pier wsze. Re gu la -
min kon kur su do stęp ny jest w sie -
dzi bie or ga ni za to ra przy ul. Ra cła -
wic kiej 6a. �    RED

KON KURS

Zes pół Am pe rA pod czas ubieg ło rocz nej No cy Kul tu ral nej

Zbi gniew Wo dec ki
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Jed no pod wój ne za pro sze nie na
czwar tko wy kon cert chó ru Col le -
gium Can to rum Fil har mo nia Czę -
sto chow ska ufun do wa ła dla na -
szych czy tel ni ków. 
By o o nie za nie za grgrać, zgad ać, zgad ninij, co do j, co do słosłow w -
nie nie ozna cza ozna cza okrokre śle nie e śle nie „a„a ca ppel la”:ca ppel la”:
a) „jak wa) „jak w ka a pli pli cycy”
b) „bez ka b) „bez ka pe pe li”li”
c) „na chórc) „na chór”
Od po wiedź wy ślij e-ma i lem w pią tek
27 lu te go o godz. 10 na adres: kon -
kur sy@cze sto cho wa.ago ra.pl. W ty -
tu le wia do mo ści na le ży wpi sać
„Chór”, a w tre ści – obok od po wie dzi
– swo je imię i na zwi sko. Wy gra oso -
ba, któ rej e-ma il z pra wi dło wą od po -
wie dzią zo sta nie za re je stro wa ny ja -
ko pierw szy. Re gu la min kon kur su
do stęp ny jest w sie dzi bie or ga ni za -
to ra przy ul. Ra cła wic kiej 6a. �    RED

KON KURS

Or ga ni za to rzy mar co wej ga li ufun -
do wa li dla czy tel ni ków trzy pod -
wój ne za pro sze nia. 
By za  za grgrać oać o jed jed no zno z nich, wskaż ty nich, wskaż ty -
tuł tuł fil mu fil mu Woj cie cha oj cie cha Wój ci ka, Wój ci ka, dodo
któ rktó re go  go mu zy kę mu zy kę stwstwo rzył  rzył Zbi gnieZbi gniew
Gór ny:Gór ny:
a) „Ta) „Trzy dni bez wy rzy dni bez wy ro ku”ku”
b) b) „Osta t nia „Osta t nia mi smi sja” ja” 
c) „Tc) „Tam iam i z po wrwro o tem”tem”
Od po wiedź wy ślij e-ma i lem w pią -
tek 27 lu te go o godz. 10 na adres:
kon kur sy@cze sto cho wa.ago ra.pl.
W ty tu le wia do mo ści na le ży wpi -
sać „Ga la pio sen ki”, a w tre ści
– obok od po wie dzi – tak że swo je
imię i na zwi sko. Wy gra ją oso by,
któ rych e-ma i le z pra wi dło wą od -
po wie dzią zo sta ną za re je stro wa ne
ja ko pier wsze. Re gu la min kon kur su
do stęp ny jest w sie dzi bie or ga ni za -
to ra przy ul. Ra cła wic kiej 6a. �    RED

KON KURS

Jed no pod wój ne za pro sze nie na
kon cert Ro ber ta Ja now skie go
fil har mo nia ufun do wa ła dla na -
szych czy tel ni ków. 
By o o nie za nie za grgrać, wskaż ak ać, wskaż ak to to ra,
ururo dzo ne go o dzo ne go zrzresz tą esz tą w Czę sto -Czę sto -
chocho wie,  wie, któ ry któ ry w pio sen ce pio sen ce „Już„Już
nie za nie za pom pom nisz mnie” za nisz mnie” za miast ory miast ory -
gi nal nych gi nal nych słów słów uży wuży wał... ał... wzo rówwzo rów
che micz nych che micz nych z re cep tu ry e cep tu ry my dłay dła
o sma ku sma ku cze kcze ko la dy  la dy (b(by ło y ło to to w fil -fil -
mie mie „Za pom nia na „Za pom nia na me lo dia”):me lo dia”):
a) a) An to ni An to ni Ferer tner tner
b) b) Alek san der Alek san der Żab czyń skiŻab czyń ski
c) c) Eu ge niusz  ge niusz Bo doBo do
Od po wiedź wy ślij e-ma i lem w pią -
tek 27 lu te go o godz. 10 na adres:
kon kur sy@cze sto cho wa.ago -
ra.pl. W ty tu le wia do mo ści wpisz
„Ja now ski”, a w tre ści – obok od -
po wie dzi – swo je imię i na zwi sko.
Wy gra oso ba, któ rej e-ma il z pra -
wi dło wą od po wie dzią zo sta nie
za re je stro wa ny ja ko pierw szy.
Re gu la min kon kur su do stęp ny
jest w sie dzi bie or ga ni za to ra 
przy ul. Ra cła wic kiej 6a. �    RED

KON KURS

P O D  N A S Z Y M
PAT R O N AT E M

P O D  N A S Z Y M
PAT R O N AT E M

MIEJ SKI DOM KUL TU RY  / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Wy stą pią Ku kiz i Pier si

FIL HAR MO NIA CZĘ STO CHOW SKA

Gi gan ci mu zy ki sym fo nicz nej... bez or kie stry

KON KURS  / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Za pro sze nie na Ju bi le u szo wą
Ga lę Pio sen ki Bie siad nej

FIL HAR MO NIA  / / / / / / / / / / /

Koncert
Roberta
Janowskiego 
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Biskupice
za Olsztynem
rezerwacja

600 096 708 

sobota

7 marca 
godz. 19.00

Andrzej Sikorowski 
i Maja Sikorowska

wystąpią 
w Stajni Biały Borek

sobota,

7 marca 
godz. 19.00
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Wy daw nic two Świat Książ ki
ufun do wa ło dla czy tel ni ków
po jed nym eg zem pla rzu ksią-
 żek Ja ku ba Żul czy ka: „Ślep -
nąc od świa teł” i „Ra dio Ar ma -
ga dom”. Obie książ ki po cho dzą
z se rii „No wa pro za pol ska”.
Ja kub Żul czyk jest pi sa rzem, fe -
lie to ni stą i sce na rzy stą. Jest sty -
pen dy stą pro gra mu Wil la De cju -
sza, a tak że zwy cięz cą mię dzy na -
ro do we go kon kur su Yo ung Eu ro
Con nect na esej. Za de biu to wał
w 2006 ro ku po wie ścią „Zrób mi ja -
kąś krzyw dę” (wy da ną przez wy daw -
nic two Lam pa i Iskra Bo ża). 

Dwa la ta póź niej uka za ło się właś -
nie „Ra dio Ar ma ge don” – wy daw nic -
two Świat Książ ki pre zen tu je dru gie,
po pra wio ne wy da nie tej głoś nej po -
wie ści. To ob raz zbio ro wej sa mot no -
ści, w cza sach, w któ rych wszyst ko ma
swo ją ce nę i szyb ko sta je się to wa rem. 

Naj no wszą po wie ścią au to ra jest
wy da ne w ubieg łym ro ku best sel -

le ro we „Ślep nąc od świa teł”. To
właś nie ta książ ka przy nio sła pi sa -
rzo wi no mi na cję do Pasz por tów
„Po li ty ki”.

Żul czyk zno wu po ru sza, uka zu -
jąc ob raz współ czes nej rze czy wi sto -
ści. W tym świe cie han dlarz nar ko -
ty ków sta je się tak sa mo nie zbęd ny
jak le karz czy stra żak. Jest noc nym
ra tun kiem dla tych, któ rzy chcą (a
mo że mu szą?) utrzy mać się na po -
wierz chni. 

Obie książ ki do stęp ne są
w czę sto chow skiej księ gar ni

Świat Książ ki.
By za grać o jed ną z nich, wskaż
in ną po wieść, któ ra po cho dzi
z se rii „No wa pro za pol ska” Wy-
 daw nic twa Świat Książ ki:
a) „Ma gik” Ma gda le ny Pa rys
b) „Flo ryst ka” Ka ta rzy ny Bon dy
c) „Uwi kła nie” Zyg mun ta Mi ło -
szew skie go

Od po wiedź wy ślij e-ma i lem
w pią tek 27 lu te go o godz. 10 na adres:

kon kur sy@cze sto cho wa.ago ra.pl.
W ty tu le wia do mo ści na le ży wpi sać
„Książ ka – Ślep nąc” al bo „Książ ka
– ra dio” (w za leż no ści od książ ki, któ -
rą chce się wy grać), a w tre ści – obok
od po wie dzi – tak że swo je imię i na -
zwi sko. Wy gra ją oso by, któ rych e-ma -
i le z pra wi dło wą od po wie dzią zo sta -
ną za re je stro wa ne ja ko pier wsze. Re -
gu la min kon kur su do stęp ny jest
w sie dzi bie or ga ni za to ra przy ul. Ra -
cła wic kiej 6a. � RED

Ku jaw sko-Po mor ski Im pre sa ryj ny
Te atr Mu zycz ny przy wie zie do Czę-
 sto cho wy spek takl „Sio stry Par ry”.
Szy ku je się mu zycz na uczta przy
dźwię kach jaz zu i swin gu. Na wi do -
wi sko Te atr im. Mic kie wi cza za pro -
si już 7 i 8 mar ca.
Au tor ką sztu ki jest Mi cha e la Ron zo -
ni. „Sio stry Par ry” to hi sto ria dwóch
ży dow skich sióstr Pe gel man. Opo wieść
oma rze niach, mi ło ści, przy jaź ni itęsk -
no cie. Ko bie ty w po go ni za ma rze nia -
mi prze no szą się z ga li cyj skie go mia -
ste czka do No we go Jor ku. Czy uta len -
to wa ne sio stry po ra dzą so bie w no wej
rze czy wi sto ści? Od po wiedź na to py -
ta nie przy nie sie nie mal dwu go dzin ny
mu si cal. Za brzmią ży dow skie pieś ni
i mu si ca lo we utwo ry śpie wa ne
wtrzech ję zy kach – pol skim, ji dysz ian -
giel skim. Za po wia da się po dróż wsza -
lo ne la ta 20. mi nio ne go wie ku. 

Spek takl wy re ży se ro wał Piotr
Szal sza (któ ry tak że prze tłu ma czył

tekst). Na sce nie sta wią się: Agniesz -
ka Pło szaj ska, Mał go rza ta Ja ku biec-
-Ha u ke, Kor ne lia Ma ra szek, Wi told
Szulc, Ma te usz Szy mon Bur dach,
Ra do sław Smuż ny i Da mian Droszcz.
To wa rzy szyć im bę dzie zes pół mu -
zycz ny w skła dzie: Igor No wic ki, To -
masz Le wan dow ski, Mi chał Go zdek,
Woj ciech Skru sze wicz, Ja kub Wo sik,
Ja ro sław Li bront, Mar cin Gra bow -
ski, An drzej Gul czyń ski, Wal de mar
Fran czyk i Pa weł Wi tul ski.

Każ de go dnia za pla no wa no dwa
spek ta kle. W so bo tę mu si cal za pre -
zen to wa ny zo sta nie o godz. 16.30
i 19.30, w nie dzie lę – o godz. 16 i 19.
Przed spek ta klem za pla no wa no
kon kurs z atrak cyj ny mi na gro da -
mi, po te a tral nych emo cjach zaś
lam pę wi na.

Bi le ty kosz tu ją 40 zł (bal kon) i 50 zł
(par ter). 

Wię cej in for ma cji na: www.te atr-
mic kie wi cza.pl. �  ZS

TE ATR IM. MIC KIE WI CZA

Dzień Ko biet z nie zwy kłym mu si ca lem

MDK  / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Ya ni na śpie wa
Klen czo na

To ty tuł kon cer tu, któ ry od bę -
dzie się już 14 mar ca o godz. 18
w Miej skim Oś rod ku Kul tu ry
(przy ul. Łu ka siń skie go). Ja nu -
szo wi „Ya ni nie” Iwań skie mu
to wa rzy szyć bę dzie zes pół
4Gra mY. 
Im pre zę or ga ni zu je Oś ro dek Pro -
mo cji Kul tu ry „Ga u de Ma ter”.
Sprze daż bi le tów w se kre ta ria cie
oś rod ka (przy ul. Dą brow skie go
1) ru szy już w po nie dzia łek 2 mar -
ca. Wej ściów ki kosz tu ją 25 (ul go -
we) i 30 zł (nor mal ne). 

Ja nu sza „Ya ni ny” Iwań skie go
przed sta wiać chy ba nie trze ba. Pu -
blicz ność do sko na le zna bo wiem
owo ce je go współ pra cy z gru pą
Ma a nam, Mar kiem Jac kow skim
czy Sta ni sła wem So y ką. �  ZS

Te atr im. Mic kie wi cza ufun do wał dla
czy tel ni ków po jed nym pod wój nym
za pro sze niu na spek takl „Sio stry
Par ry” gra ny 7 mar ca o godz. 19.30
i 8 mar ca o godz. 19. 
By za  za grgrać oać o jed jed no zno z nich, wskaż ty nich, wskaż ty tułtuł
in ne go in ne go spek ta klu, spek ta klu, któ ry któ ry wy rwy re ży se r ży se ro - -
wał Piotr Szal ał Piotr Szal sza:sza:

a) a) „An ty go na „An ty go na w No wym  wym Jor ku”Jor ku”
b) b) „Wi rów ka „Wi rów ka non sen su”non sen su”
c) „Wc) „W no no cy go cy go rzerzej wi j wi dać”dać”
Od po wiedź wy ślij e-ma i lem w pią tek
27 lu te go o godz. 10 na adres: kon kur -
sy@cze sto cho wa.ago ra.pl. W ty tu le
wia do mo ści wpisz (w za leż no ści od
spek ta klu, któ ry chce się obej rzeć)

„Te atr – so bo ta” lub „Te atr – nie dzie la”,
a w tre ści – obok od po wie dzi – tak że
swo je imię i na zwi sko. Wy gra ją oso by,
któ rych e-ma i le z pra wi dło wą od po -
wie dzią zo sta ną za re je stro wa ne ja ko
pier wsze. Re gu la min kon kur su do -
stęp ny jest w sie dzi bie or ga ni za to ra
przy ul. Ra cła wic kiej 6a. � RED

KON KURS

P O D  N A S Z Y M
PAT R O N AT E M

Spek takl „Sio stry Par ry”
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Wy graj książ ki Ja ku ba Żul czy ka

TEATRY
Te atr im. Ada ma Mic kie wi cza
ul. Kilińskiego 15, tel. 34 372 33 00
– centrala, 34 372 33 27 (47, 57)
– rezerwacje, 34 372 33 06 – kasa
biletowa; kasa czynna: wt.-pt. – 10-18
(przerwa: 13-13.30), sob. – 10-14 i na
dwie godziny przed spektaklem, niedz.
i święta – na dwie godziny przed
spektaklem, w poniedziałki nieczynna
www.teatr-mickiewicza.pl

SCE NA SCE NA DU ŻADU ŻA

HAM LEHAM LET
pt. – 11, bi le ty – 20 zł, pt. – 18, bi le ty na par-
 ter – 35 zł (ul go we) i 40 zł (nor mal ne), na
bal kon – 30 zł (ul go we) i 35 zł (nor mal ne).
Reż. An dre Hub ner-Ocho dlo. Ob sa da: Ma-
 ciej Pół to rak, Aga ta Ocho ta – Hu ty ra, Adam
Hu ty ra, Piotr Ma cha li ca, Mar ty na Ko wa lik
(go ścin nie), Da niel Mi sie wicz (go ścin nie),
Wal de mar Cu dzik, Bar tosz Ko peć, Adam
Ma cha li ca (go ścin nie), Mi chał Ku la.
Re a li za cja słyn ne go dra ma tu Wil lia ma Szek-
 spi ra (w tłu ma cze niu Je rze go Si to). Mi ster nie
utka na opo wieść o księ ciu duń skim. Bun-
 tow ni ku, któ ry mie rzy się ze świa tem i z wła-
s nym sza leń stwem. Ból ten wy śpie wu je zaś
w sze ściu son gach-mo no lo gach. To hi sto ria
peł na lę ków, żądz, zdrad i, na mięt no ści.

KOP CIU SZEKOP CIU SZEK
wt. – 10, bi le ty – 18 zł (Ma gia Te a tru)
Reż. Ja cek Po pław ski. Ob sa da: Syl wia Kar -
czmar czyk, Agniesz ka Ło pac ka, Syl wia Ok -
siu ta, Mał go rza ta Mar ci niak, Ro bert Rut-
 kow ski, Wal de mar Cu dzik, Bar tosz Ko peć.
Słyn na baśń bra ci Grimm w nie co uwspół-
 cześ nio nej wer sji Mar ty Guś niow skiej. Nie
ma tu Ma co chy, ale po ja wia się ca ła ga le ria
in nych po sta ci – do bra Wróż ka, złe Sio stry,
przy stoj ny Kró le wicz, a tak że uro czy, choć
tro chę le ni wy Szczur. 

OSTROSTRA JA JA ZDAZDA
sob., niedz. – 19, bi le ty na par ter – 35 zł (ul -
go we) i 40 zł (nor mal ne), na bal kon – 30 zł
(ul go we) i 35 zł (nor mal ne).
Reż. Mi ro sław Po ła tyń ski. Ob sa da: Aga ta
Ocho ta-Hu ty ra, Syl wia Ok siu ta, Adam Hu-
 ty ra, Mi chał Ku la, Bar tosz Ko peć.
Ka na dyj ski dra ma turg Nor man Fo ster na pi -
sał tę ko me dię, gdy świa to wy kry zys za czął
się ob ja wiać wzro stem bez ro bo cia. Wspól-
 ną ce chą bo ha te rów sztu ki jest właś nie to,
że nie ma ją pra cy. Ope ra tor fil mo wy Alex
uświa da mia Dap hne znies ma czo nej za war -
to ścią pły ty „dla do ro słych”, że na ta kim
bru dzie moż na za ro bić wiel kie pie nią dze. 

ŻY ŻY CIE: TRZY WER CIE: TRZY WER SJESJE
śr. – 11, 16 (Szko ła Te a tru), 19 (Śro da stu-
 den cka), czw. – 11 (Szko ła Te a tru), 18 (dla
słu cha czy UTW), bi le ty – 20 zł
Reż. Piotr Ma cha li ca. Ob sa da: Iwo na Cho-
 łuj, Adam Hu ty ra, Wal de mar Cu dzik, Mar ta
Hon zat ko.
Sztu ka Yas mi ny Re zy. Dwa mał żeń stwa
i trzy wer sje tej sa mej ko la cji. Gos po da rza -
mi są tu So nia i Hen ryk, goś ćmi – Inez i Hu-
 bert. Pier wsza pa ra za po mi na o wi zy cie
dru giej. Gdy sta ją w pro gu, są zu peł nie nie-
 przy go to wa ni. Ner wy pię trzą się z mi nu ty
na mi nu tę. Jak by te go by ło ma ło Hu bert, ni-
 by mi mo cho dem, rzu ca, że wi dział w in ter -
ne cie ar ty kuł o tre ści po dob nej do te go,
któ ry miał Hen ry ko wi otwo rzyć dro gę do
na u ko wej ka rie ry... 

REKLAMA 33043301 REKLAMA 33062472
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Spraw dzi liś my, czy war to się sta rać
o pra wo ja zdy w Cze chach, a po tem
za le ga li zo wać je w Pol sce. Rze czy wi -
ście jest ła twiej i szyb ciej, ale nie dla
oby wa te li pol skich.

Kurs w Cze chach trwa 39 go dzin,
z cze go wię kszość to ja zdy. Po je go
ukoń cze niu, ra zem zza świad cze niem
od le ka rza, zda ją cy mu si się sta wić na

eg za min. Jak in for mu je Do ro ta Hav li -
ko va, rzecz ni czka Urzę du Miej skie go
w Cze skim Cie szy nie, prze pro wa dza
go urzęd nik wy dzia łu ko mu ni ka cji.
Naj pierw trze ba roz wią zać test skła -
da ją cy się z 25 py tań. Po tem od po wie -
dzieć na py ta nia zwią za ne ze zna jo mo -
ścią sa mo cho du. Wresz cie moż na wy -
je chać na uli ce. Eg za min zda je się wta -

kim sa mym au cie, któ re go uży wa liś -
my na kur sie. Zda ją cy je dzie ra zem
zin struk to rem ieg za mi na to rem. Moż -
na ko rzy stać z tłu ma cza. Kurs w cze -
skiej szko le na u ki ja zdy kosz tu je oko -
ło 1,3 tys. zł, a eg za min nie co po nad
100 zł. Zda wal ność się ga 95 proc.

Jest tyl ko je den prob lem. – Aby
przy stą pić do eg za mi nu, trze ba być

na sta łe za mel do wa nym w Re pub -
li ce Cze skiej al bo cza so wo od 185
dni, ewen tu al nie stu dio wać tu lub
pra co wać. Je że li więc zda ją u nas
Po la cy, to ra czej pra cu ją cy w cze -
skich fir mach – mó wi Hav li ko va.
W ze szłym ro ku w Cze skim Cie szy -
nie na pra wie 500 no wych kie row -
ców, któ rzy otrzy ma li pra wo ja zdy,

by ło tyl ko dwóch Po la ków, pra cow -
ni ków jed nej z cze skich spó łek wę -
glo wych.

W in ter ne cie moż na zna leźć ofer -
ty firm, któ re or ga ni zu ją dla Po la ków
kur sy pra wa ja zdy w Cze chach. Prze -
ko nu ją, że za ła twia ją też po trzeb ny
mel du nek. Za pew nia ją, że nie ła mią
przy tym pra wa.� MAM

A mo że zro bić kurs i pra wo ja zdy u na szych po łud nio wych są sia dów

Ten rok przyniósł
kolejne zmiany
w egzaminach 
na prawo jazdy.
Najważniejsze: trzeba
jeździć ekologicznie,
teorii można się
nauczyć w domu,
a gdy ją zdamy, to już 
na zawsze.

MA REK MA MOŃ

Kurs pra wa ja zdy moż na roz po cząć
na trzy mie sią ce, a po dejść do eg za -
mi nu na mie siąc przed ukoń cze niem
18. ro ku ży cia. Pierw szy krok to jed -
nak wi zy ta w urzę dzie – w wy dzia le
ko mu ni ka cji sta ro stwa od po wied nie -
go dla miej sca za miesz ka nia (moż na
też zło żyć e-wnio sek przez elek tro -
nicz ną skrzyn kę po daw czą urzę du).
Po przed sta wie niu za świad cze nia le -
kar skie go o bra ku prze ciw wska zań do
kie ro wa nia po ja zda mi w cią gu dwóch
dni urzęd ni cy nie od płat nie wy ro bią
pro fil kan dy da ta na kie row cę (PKK).
Do pie ro po tym za in te re so wa ny mo -
że za pi sać się na kurs do wy bra ne go
oś rod ka szko le nia, któ ry po bie rze je -
go da ne z PKK.

Na u ka w do mo wych pie le szach 
Od no we go ro ku, że by po dejść do eg -
za mi nu te o re tycz ne go, nie trze ba za -
li czyć kur su z te o rii w oś rod ku szko -
le nia kie row ców. Za sad i prze pi sów
moż na uczyć się sa me mu z pod ręcz -
ni ków i in ter ne tu. A po tem zgło sić
się na eg za min do do wol ne go Wo je -
wódz kie go Oś rod ka Ru chu Dro go -
we go. Co waż ne, zda ny eg za min z te -
o rii waż ny jest bez ter mi no wo (po -
przed nio pół ro ku).

Do pie ro po zda nym eg za mi nie
i z po twier dza ją cym to do ku men tem
moż na wy brać oś ro dek szko le nia, by
od być w nim kurs prak tycz ny.

In struk to rzy i wła ści cie le szkół
ja zdy prze strze ga ją jed nak, że te sty
zna le zio ne w in ter ne cie nie za stą pią
spot kań z do świad czo nym wy kła -
dow cą. – Po za tym na tu ra ludz ka jest
prze kor na. Je śli coś jest do zwo lo ne,
to z te go nie spe cjal nie się ko rzy sta.
Do tej po ry nie słyszałem o przy pad -
ku, by ktoś z za świad cze niem ze zda -
ne go eg za mi nu te o re tycz ne go zgło -
sił się tyl ko na ja zdy – mó wi Je rzy Ko -
wal ski, in struk tor i wła ści ciel oś rod -
ka szko le nia kie row ców w Czę sto -
cho wie. – Zwłasz cza że prak tycz nie
nie ma róż ni cy w ce nie kur su, bo te -
o ria to tyl ko uła mek kosz tów. Gdy
ktoś ze chce zgło sić się do mnie wy -
łącz nie na za ję cia z te o rii, to przyj -
mę go na wet nie od płat nie. Tak zresz -
tą ro bi wie le oś rod ków – do da je Ko -
wal ski.

Ce na za kurs pra wa ja zdy w czę -
sto chow skich oś rod kach nie zmie ni -
ła się od ubieg łe go ro ku. Wy no si w gra -
ni cach 1100-1400 zł.

Eko ja zdy nikt nie ob le wa 
Ko lej na no wość: pod czas eg za mi nu
prak tycz ne go trze ba się wy ka zać
w eko jeź dzie. Co to jest? Po pier wsze,
cho dzi o ła god ne ope ro wa nie pe da -
łem ga zu, że by sa mo chód po ru szał
się płyn nie. We dług usta wo daw cy ma
to do pro wa dzić do zmniej sze nia za -
nie czysz cze nia śro do wi ska. Ob ro ty
sil ni ka po win ny wa hać się mię dzy 1,6
a 2,5 tys., a czwar ty bieg po wi nien być
włą czo ny już przy pręd ko ści 50 km
na godz. Dru ga spra wa to ha mo wa -
nie sil ni kiem, czy li zmniej sza nie pręd -
ko ści przez re duk cję bie gów. Np. kie -
dy eg za mi no wa ny zo ba czy „ko rek”,
po wi nien po pro stu zdjąć no gę z ga -
zu i poz wo lić na to cze nie się po ja zdu
na bie gu. Gwał tow ne ha mo wa nie, ja -
zda na nie od po wied nim bie gu al bo
na tzw. lu zie mo że być uzna ne przez
eg za mi na to ra za błąd.

No we za sa dy zna laz ły się w dy rek -
ty wie Ko mi sji Eu ro pej skiej, któ rą Mi -
ni ster stwo In fra struk tu ry i Trans por -
tu do sto so wa ło do pol skich prze pi sów.

– To nic no we go, od daw na in struk -
to rzy uczą kur san tów eko lo gicz nej
i eko no micz nej ja zdy – za strze ga jed -
nak Grze gorz No wak, za stęp ca dy rek -
to ra ds. eg za mi no wa nia wWORD Czę -
sto cho wa. – Prze cież ca ły czas obo wią -
zy wał prze pis, że oso by eg za mi no wa -
ne mu szą wy ko ny wać za da nia zgod -
nie z prze pi sa mi ru chu dro go we go
i tech ni ką kie ro wa nia po ja zdem. De
fac to by ło to oce nia nie przez eg za mi -
na to ra.

Jak in for mu je dy rek tor No wak, po
for mal nym wpro wa dze niu prze pi sów
nie by ło w Czę sto cho wie przy pad ku,
by ktoś z po wo du bra ku umie jęt no ści
eko ja zdy ob lał eg za min.

Co jesz cze się zmie ni ło? 
Ubieg ło rocz na no we li za cja usta wy
o kie ru ją cych po ja zda mi wpro wa dzi -
ła moż li wość zda wa nia eg za mi nu prak -
tycz ne go w sa mo cho dzie na le żą cym
nie do Wo je wódz kie go Oś rod ka Ru -
chu Dro go we go, a np. do szko ły, w któ -
rej kan dy dat uczył się ja zdy. Au to mu -
si jed nak speł niać wa run ki wy ma ga -
ne dla po ja zdów eg za mi na cyj nych,
np. mieć ka me rę w ka bi nie.

In na zmia na do ty czy kie row ców
z pra wem ja zdy ka te go rii B. Je śli ma -
ją je od co naj mniej trzech lat, au to ma -
tycz nie uzy sku ją pra wo do kie ro wa nia
mo to cy klem o po jem no ści sil ni ka do
125 ccm, mo cy do 11 kW oraz sto sun -
ku mo cy do ma sy włas nej nie prze kra -
cza ją cym 0,1 kW/kg bez ko niecz no ści
ro bie nia kur su i zda wa nia eg za mi nu.

Wkrót ce ma też zo stać od taj nio na
ba za py tań wy ko rzy sty wa nych w eg -
za mi nie te o re tycz nym. Re sort in fra -
struk tu ry po wo łał spe cjal ną ko mi sję,
któ rej za da niem jest we ry fi ka cja py -
tań, apo tem nad zór, by nie by ło wnich
błę dów. Jaw ność ba zy ma uła twić
przy go to wa nia do eg za mi nu, ale
o ucze niu się na pa mięć ra czej nie ma
mo wy – py tań jest oko ło 2,4 tys. �

Nie trze ba bać się eko ja zdy

By przy stą pić do eg za mi nu pań-
 stwo we go na pra wo ja zdy, trze ba
za pła cić:
+ 30 zł – za część te o re tycz ną;
+ 140 zł – za część prak tycz ną dla
ka te go rii AM;
+ 180 zł – za część prak tycz ną dla
ka te go rii A1, A2 lub A;

+ 140 zł – za część prak tycz ną dla
ka te go rii B;
+ 170 zł – za część prak tycz ną dla
ka te go rii B1, C1, D1 lub T;
+ 200 zł – za część prak tycz ną dla
ka te go rii C, D lub B+E;
+ 245 zł – za część prak tycz ną dla
ka te go rii C1+E, C+E, D1+E lub D+E.

Ile kosztuje eg za min?

Pra wo ja zdy w Pol sce ma po nad 20 mln osób, przy czym aż 18 mln po sia da pra wo ja zdy ka te go rii B

GR
ZE

GO
RZ

 S
KO

W
RO

N
EK

 

Ran king opra co wa liś my na pod sta -
wie da nych Wo je wódz kie go Oś rod -
ka Ru chu Dro go we go w Czę sto cho -
wie do ty czą cych zda wal no ści eg za -
mi nów na pra wo ja zdy ka te go rii B
w pierw szym po dej ściu w ca łym ro -
ku 2014.

Przy usta la niu ko lej no ści oś rod -
ków przy ję liś my dwa klu czo we wa -
run ki: co naj mniej 30-pro cen to wa
zda wal ność eg za mi nu prak tycz ne -
go i co naj mniej 100 kur san tów z da -
ne go oś rod ka szko le nia kie row ców

(OSK), któ rzy mie li wy zna czo ny ter -
min eg za mi nów w WORD.

Ab so lut ny prym spoś ród oś rod -
ków za re je stro wa nych w Czę sto cho -
wie oraz po wia tach czę sto chow skim,
kło buc kim, lub li niec kim i mysz kow -
skim dzier ży OSK Li der Ja nu sza Lu -
ba sa z sie dzi bą w Hu cie Sta rej, ale pro -
wa dzą cy za ję cia w Al. NMP. W ubieg -
łym ro ku po nad 52 proc. kur san tów
tej szko ły za li czy ło w pierw szym po -
dej ściu eg za min prak tycz nej ja zdy,
a bli sko 70 proc. – test te o re tycz ny.�

Gdzie naj le piej uczą jeź dzić w naszym regionie?

Oś rOś ro dek  dek  szkszko le nia o le nia ZdaZda w wal ność al ność ZdaZda w wal ność al ność  
kie rkie row ców ców eg za mi nu eg za mi nu te o rte o re tycz ne go  tycz ne go (%)(%) eg za mi nu eg za mi nu prprak tycz ne go ak tycz ne go (%)(%)

CZĘ STCZĘ STO CHOO CHO W WA 

Nie zła ja zda 47,47 42,13
Suk ces 34,94 41,94
Sa fe ty Car 42,72 39,36
Start 47,83 38,94
Je rzy Ko wal ski 38,61 38,67
For mat 52,95 38,61
AS 38,90 37,78
Au to Szko ła 4 Ko ła 46,99 35,90
Adrom 30,74 32,14 
Au to Szko ła Ex pert 56,22 31,86
Au to-Test 28,48 31,58
Abes 48,07 31,08
Pro gress 40,73 30,83

POPO WIA WIAT T CZĘ STCZĘ STO CHOO CHOW SKIW SKI

Li der, Hu ta Sta ra 69,47 52,20
Mi rex, Ol sztyn 63,45 37,23
Wi raż, Wy ra zów 27,08 37,14
Mak Mar, Nie ra da 41,03 33,33
Au to-Stop, Bla chow nia 44,14 32,52
Ra fał Woch, Wit ko wi ce 30,51 32,04

POPO WIA WIAT T KŁO BUC KI KŁO BUC KI 

Au to Fan, Ka myk 36,48 44,88
Iwo na Kra ko wiak, Kło buck 43,09 38,48
Na u ka Ja zdy An drzej Ki ste la, Kło buck 33,53 35,71

POPO WIA WIAT T LUB LI NIEC KI UB LI NIEC KI 

ABC Po go da, Psa ry 46,01 35,27
Kasz te lan, Ko szę cin 46,49 30,19

POPO WIA WIAT T MYSZ KMYSZ KOW SKI W SKI 

Dri ve Max, Nie go wa 42,11 32,24
Stem plew ski, Mysz ków 43,18 31,82
Opy do, Mysz ków 54,34 31,67
Ves pa, Mysz ków 64,43 31,19
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33065940.t

33066303

33065967.t

AUTO-MOTO-SZKOŁA
Ośrodek Szkolenia Kierowców w Częstochowie 
Od 1996 r. na rynku

Szkolenia kierowców kat.: A, A1, B, B+E, C, C+E

Mgr Andrzej Chudyba
42-200 Częstochowa
al. Pokoju 16 
tel. kom. 603 122 146
Mail: ams_chudyba@op.pl

Informacje i zapisy: 
Wtorek i czwartek 
17.00-19.00

33064947.t

33064507

33066748.t

33066761.t

33064916
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Koledze 

 

Maciejowi Keslerowi 
 

wyrazy głębokiego współczucia  
z powodu śmierci 

 

Mamy 
 

składają 
 

pracownicy Volvo Polska Sp. z o.o. Group Trucks Sales 
 

 
Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość  

 
 

o śmierci 
 
 

 
 
 

Mariana Szei 
 
 

znakomitego wałbrzyskiego piłkarza 
złotego medalisty olimpijskiego 

 
 

Rodzinie i Przyjaciołom 
 
 

składamy  
szczere wyrazy współczucia 

 
 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Wałbrzycha 
Maria Romańska 

 
Prezydent Wałbrzycha 

Roman Szełemej 
 

 
Z głębokim smutkiem 

przyjęliśmy wiadomość o śmierci 
 

prof. dr. hab. 

Jerzego Tołwińskiego 
 

naszego serdecznego Kolegi, współzałożyciela 
i Honorowego Członka 

Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej, 
wieloletniego mentora i nauczyciela 
wielu pokoleń fizyków medycznych. 

 

Rodzinie i Bliskim 
 

składamy 
wyrazy współczucia 

 
Koleżanki i Koledzy 

z Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej 
 

 
 

Prezesowi Zarządu Work Service SA  
 

Tomaszowi Hanczarkowi  
 

oraz Jego 
 

Rodzinie i Bliskim  
 

wyrazy głębokiego współczucia  
z powodu śmierci  

 

 
 

Mamy  
 

składają  
 

prezydent Rady Nadzorczej Work Service SA Tomasz Misiak  
oraz wszyscy pracownicy Grupy Kapitałowej Work Service  

 
 

 
Panom 

Eugeniuszowi i Andrzejowi Faracikom 
 

wyrazy głębokiego współczucia i słowa otuchy 
z powodu śmierci Żony i Matki  

 

Janiny Faracik 
 

składają 
 

Zarząd i pracownicy Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej  
“Hutnik” w Częstochowie 

 

 
Z głębokim żalem zawiadamiamy, 

że 24 lutego 2015 roku zmarła nasza kuzynka 
 

 

Barbara Irzykowska 
lekarz laryngolog 

zawsze serdeczna dla rodziny i przyjaciół,  
troskliwa dla pacjentów 

 
Msza św. pogrzebowa odbędzie się  

28 lutego 2015 roku o godzinie 12.00 w kościele 
pw. Matki Boskiej Zwycięskiej przy ul. Słowackiego,  

po czym nastąpi pogrzeb na cmentarzu św. Rocha 
 
 
 
 

 
Basiu, bardzo będzie nam Ciebie brakowało! 

 
Hanna i Jerzy Szaflikowie 

z Jackiem i Martą 
 
 

AA GINEKOLOGPrzywróć cykl 511670377 

783 050 860 ginekolog A - Z -próżniowo 

Ginekolog od A do Z 514-933-932  

 Prof. dr hab. n. med. Jacek Gawrychowski. 
Bezoperacyjnie, sposobem zamrażania,  
leczenie żylaków, owrzodzeń podudzi, 
pajączków,żylaków odbytu,kolorowy DOPLER 
chirurgia tarczycy; 34/3654530, 32/2711795  
Częstochowa ul. Piłsudskiego 11. 

Diety odchudzające, treningi personalne, 
gimnastyka wzmacniająca, możliwy 
dojazd do klienta; tel. 508 323 682 

aaABSOLUTNIE KAŻDY - GOTÓWKA !!! 
STAN OBOJĘTNY - SZYBKI DOJAZD 

  0602 584 266!!! 

AAAuta drogie i od 1 wł. KUPIĘ 507140012 

Zatrudnię kierowcę kat C+E  
z doswiadczeniem na auto transporter 

typu LOHR, kierunki zagraniczne, 
karta kierowcy, tel 603-474-077 

Studio fryzur zatrudni pracownika, 
tel.513-062-769 po godz. 17 

AAAAAA DZIEWCZYNY na prv wysokie 
zarobki. Dobre warunki tel. 515 617 101 

AAPANIE 18-40 wys.zarobki. 536 226 521 

Apteka w Kamyku zatrudni  
technika farmacji. Tel. 506 97 38 67. 

Ekspedientki z zakwater., Tel: 602 39 00 44 

Firma ABT z Częstochowy w związku  
z poszerzeniem działalności zatrudni: 

-INŻYNIERA ELEKTRYKA  
do działu ofert i wycen. 

sekretariat@abt.pl  

Firma budowlana zatrudni 
cieśli, murarzy, zbrojarzy, pracowników 

robót wykończeniowych lub brygady 
tel. 887773330, 609225470 godz: 8 -17 

Firma budowlana zatrudni hydraulików 
i spawaczy; tel. 795 08 08 76 

Firma budowlana zatrudni kierownika 
robót budowlanych z uprawnieniami 
tel. 887773330, 609225470 godz: 8 -17 

Firma budowlana zatrudni 
operatora koparki obrotowej 

tel. 887773330, 609225470 godz: 8 -17 

Firma produkcyjna zatrudni  
pracownika produkcji 

Oferty: praca@szewos.com.pl 

FIRMA TRANSP. Z WARSZAWY PILNIE 
ZATRUDNI KIEROWCÓW NA PRZERZUTY 
PO UE. KAT. C+E, STAŁE M-CA, 600054686 

INFORMACJA 
O OGŁOSZENIACH I CENACH

telefon: 

34 367 22 22

faks:  

34 367 20 02 (nie dotyczy konsumentów)

internet: 

wyborcza.pl/reklamaGW

ogloszenia@czestochowa.agora.pl

w Biurach Ogłoszeń 
Gazety Wyborczej w Częstochowie i okolicach

BIURO OGŁOSZEŃ

Częstochowa, 
ul. Racławicka 6a (budynek Jantaru) 
poniedziałek - piątek 

w godz. 9-17

BP – Wydawca nie odpowiada za zawartą w ogłoszeniu deklarację.

O G Ł O S Z E N I A              D R O B N E

ZDROWIE

LEKARZE SPECJALIŚCI

URODA

AUTO-MOTO

KUPIĘ

PRACA

DAM PRACĘ

 

Stefan Szypuła 
 

(10 stycznia 1950 roku – 30 grudnia 2014 roku) 
 

Urodził się w Częstochowie, mieście, które do końca Swych dni 
wspominał i za nim tęsknił, opuszczając je, kiedy nastały trudne czasy  
w Polsce. Zdecydował się na taki krok wspólnie z małżonką Barbarą  

w roku 1990, emigrując jak kiedyś Jego rodzice do Francji.  
Ojciec Edmund pracował w kopalniach okręgu Lens-Lille oraz 

w Belgii jako górnik, ale wrócił do ukochanej Ojczyzny. 
 

Stefan wychowywał się w dzielnicy Częstochówka, tuż pod  
szczytem jasnogórskim. Do szkoły podstawowej na ul. Barbary 
przechodził z Rynku Wieluńskiego wzdłuż murów klasztoru.  

Po ukończeniu szkoły średniej podjął pracę w Miejskim Przedsiębiorstwie 
Komunikacyjnym, pełniąc funkcję mistrza mechaników 

w zajezdni autobusowej przy ul. Kawiej. 
Rodzinę założył w rodzinnym mieście, mieszkając w Śródmieściu, 

później na Tysiącleciu, a przed wyjazdem na Starym Mieście 
przy ul. Nadrzecznej. 

Od młodzieńczych lat „zapalony” kibic sportu żużlowego,  
zawsze na dobre i na złe z Częstochowskim Klubem 
Motorowym „Włókniarz”. Wtedy wspaniale jeżdżący 

żużlowcy – Goszczyński, Gierzyński, Jurczyński, Zapart i Cieślak 
byli Jego przyjaciółmi i kolegami. To Stefan przygotowywał  

wyjazdy najwierniejszych kibiców speedwaya na tory żużlowe 
w całej Polsce, którzy docierali na zawody wynajętymi autobusami MPK. 

W wolnym czasie uwielbiał czytać książki – historyczne i przygodowe, 
których polskie wydania pilnował na obczyźnie jak oka w głowie. 

We Francji podjął pracę w firmie transportowej – Baudart.  
Za Nim tysiące kilometrów przebytych po drogach całej Europy  

jako kierowca. Koledzy po fachu nazywali Go chodzącym GPS-em,  
gdyż podróżowanie z Nim było po prostu łatwe.  
Teraz ruszył na inne drogi – drogi niebiańskie. 

 
Wszyscy zapamiętają Go jako pogodnego, troskliwego,  

pracowitego i zawsze pomocnego Człowieka.  
Kochający Mąż, Ojciec dwóch córek i Dziadek piątki 

wnuków oraz wspaniały Przyjaciel. 
Unikał zawsze lekarzy jak ognia, ale przez ostatni rok życia musiał się 
z nimi zaprzyjaźnić. Nawet w najtrudniejszych chwilach i cierpieniach  

w nieuleczalnej chorobie powtarzał po francusku „ça va”.  
 

Zmarł i został pochowany w Billy-Montigne w okręgu Calais  
 

rodzina  
 

WSPOMNIENIA.WYBORCZA.PL

umieść wspomnienia 
o Twoim bliskim, dodaj zdjęcie 

– niech pamięć trwa

 
Naszej Koleżance 

mgr Marii Jarząbek 
 

wyrazy współczucia z powodu śmierci  
 

Mamy 
 

składają 
 

Dyrekcja i Współpracownicy 
TEB Edukacja 

 

ZAKŁADY POGRZEBOWE

www.nekrologi.wyborcza.pl/33067398

www.nekrologi.wyborcza.pl/33067143

www.nekrologi.wyborcza.pl/33067172

www.nekrologi.wyborcza.pl/33067363

www.nekrologi.wyborcza.pl/33067157

www.nekrologi.wyborcza.pl/33067438

33062410

33067415
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Firma zatrudni ELEKTRYKA, 
ELEKTROMECHANIKA  

tel. 34/ 341 01 66 wew. 140 w godz.8-16, 
kom. 696 066 202 

Firma zatrudni KIEROWCÓW kat. C+E  
tel. 34/ 341 01 66 wew. 140 w godz.8-16, 

kom. 696 066 202 

Komunikatywną osobę do biura 
z j. angielskim, doświadczenie 

tel. 34/3720934 CV kadry@poltrop.pl   

LAMINACIARZ z doświadczeniem, 
Czosnów k/Warszawy, tel. 22 785-01-92 

MODELARZ z doświadczeniem,  
Czosnów k/Warszawy, tel. 22 785-01-92 

Osobę do sprzątania z orzeczeniem  
o grupie inwalidzkiej.  

tel. 34/3720934 CV kadry@poltrop.pl   

Poszukujemy pracowników  
do pracy na etacie  

dyspozytor, logistyk transportowy  
z biegłą znajomością  

jęz. niemieckiego lub francuskiego. 
Gwarantowane przyuczenie do zawodu. 

Kontakt: Hegelmann Transporte Sp.z o.o. 
601918718, 500161361 w godz. 1000-1800  

Poszukuję  

przewoźników - ciągniki 
siodłowe. Praca stała, stabilna, 

pewna w UE. Kontakt:  
Hegelmann Transporte Sp. z o. o. 

601918718, 500161361 w godz. 1000-1800  

Pracownika do Lunaparku z kat. C+E 
przyjmę, Tel: 602 294 328 

Przedstawiciela handlowego - branża 
energia elektryczna i gaz. 

tel. 726161731 CV kadry@poltrop.pl   

 RAMI Sp. z o. o. zatrudni osoby do 
ochrony obiektu w Częstochowie. 

Wymagana niekaralność i aktualne 
badania San-Epid. Spotkania w Tesco 

Częstochowa ul. Drogowców 43,  
pn. - pt. w godz. 11 - 15 

Zakład zatrudni  
osoby niepełnosprawne w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym na stanowisko 
montera. Kontakt z Działem Kadr 

tel. 34 361 90 71, 34 361 93 25 wew. 111 

ZBROJARZY, praca w Warszawie, umowa 
o pracę, tel. 696 747 909 

Mechaników, inżynierów, ślusarzy budowy 
maszyn na duży projekt do Niemiec z dobrą 
znajomością j. niemieckiego 
dibora_co@o2.pl tel. 68 329 00 03 

 Opieka w Niemczech ze znajomością  
j. niemieckiego. Tel. 77/4025244, 77/4025245 

OPIEKUNKI i PIELĘGNIARKI z dobrym  
j. niem., bardzo dobre zarobki, email: 
niemcy@domowaopieka.pl, t. 669 980 011 

Kierowca kat. B, dyspozycyjny, ADR 
tel. 662 345 965 

Księgowa, tel. 601 875 929 

Sprzedam m. 63 m2, niski blok, 4p., 
Poznań os. Rusa, 275000 zł. 600359060 

Sprzedam dom 4-letni, 180 m2 ze stawem 
w Grodzicznie. Cena 195000,00.  
Tel. 509 512 087. 

BP Piętro domu/willi 150m2, Częstochowa,  
ul. Worcella, tel. 696-447-437 

Dom Katowice-Koszutka 
sprzedam tel. 732-701-320 

Zamienię dom na działkę 602571958 

Gospodarstwo Rolne 1,7070 ha  
Nowa Wieś Gmina Popów tel. 664932349  

 Sprzedam gospodarstwo z gorzelnia 
k/Suwałk, tel. 693 392 315 

SPRZEDAM DZIAŁKĘ 
O POWIERZCHNI 8390 m2 

POŁOŻONĄ W KLUCZBORKU 
PRZY UL. KATOWICKIEJ 11  

ATRAKCYJNA CENA tel. 509-545-295  

Wynajmę M2 AK 740+media 604 487 466 

Kupię mieszaknia, działki, grunty,  
za gotówkę tel. 633 654 841, 85 98 97 96 

Poszukuję mieszkań oraz działek 
budowlanych dla klientów biura 
nieruchomości; 885 98 97 96,  

SKUP NIERUCHOMOŚCI 
ZADŁUŻONYCH TEL. 609186309 

Zadłużone nieruchomości kupię; 
tel. 633 654 841, 85 98 97 96 

Lider Nieruchomości tel. 502178262,  
ul. Focha 8, Cz-wa 

Komfortowe pomieszczenia biurowe 
w ścisłym centrum Chorzowa  

tel. 601-701-560 

Lokal 360 m2 na działalność 
handlową, produkcyjną, wszystkie media 

Warszawska wynajmę lub inne 
propozycje; 660 750 969 

Lokal w Centrum Częstochowy 
powyżej 100 m2 na sklep - kupię. 

tel. 601 45 35 88 

SPRZEDAM LOKAL w CENTRUM 
BYTOMIA 80 m. Cena do uzgonienia. 

Tel. 692-006-555. 

Sprzedamy dobrze prosperującą pizzerię 
Gdyni ul. Chwaszczyńska 601 676 626 

Ocieplania budynków - 691 702 816 

 Cyklinowanie,układanie,panele 603664249 

Hydraulika, c.o., materiały, 502 544 384 

MALOWANIE, TAPETOWANIE,  
PŁYTKI, PANELE, INNE  

tel. 695 518 829 

Osuszanie budynków; tel. 730 41 89 89 

Przyłącza do KANALIZACJI, 
odwodnienia; tel.608596917  

Rynny, obróbki blacharskie, kominy. 
Układanie papy termozgrzewalnej, 
zwykłej, likwidacja mchów z dachu 

tel. 608 596 917  

Układanie kostki brukowej tel.608596917  

Apteka w Krakowie, tel. 602 259 979 

Nadwyżki odzieży, tel. 512 225 453 

Sprzedaż czynnej Sp. z o.o. ( kantor 
wymiany walut-lombard) z własnym lokalem. 
Praga Północ, 601209544 info@golden-art.pl 

SPRZEDAŻ / SKUP SPÓŁEK; OBSŁUGA  
PRAWNA tel. 22 / 828 30 80, 601 189 981 

Kupimy stacje paliwowe do 10 mln pln, 
cała Polska, tel 605-88-99-36  

Przyjmę kooperację, montaż elementów 
z tworzywa i metalu; tel.603 071 708 

ALE SZYBKA GOTÓWKA-nawet 10000 zł! 
Proste zasady, 

bez zbędnych formalności. 
Provident Polska S.A. - 600 400 295 

(taryfa wg opłat operatora) 

KOMPUTERY - NAPRAWA, 697 747 655  

POŻYCZKI POD HIPOTEKĘ 530127700 

USA WIZY; usa.szmurlo.pl, 602 633 535 

Usługi ZWYŻKAMI; 692554584 

Kraków www.nocleg.krakow.pl 12 2920088 

Mazury wiosna-lato dla harcerzy-obozy rajdy 
wycieczki 669 633 444 www.kamien.spanie.pl 

Wielkanoc. Rowy. 602773717. 

WISŁA.LIMBA - wczasy, weekendy, święta. 
Pok. z łazienkami i TV. Domowa kuchnia. 
Blisko centrum.www.dwlimba.pl  
33 /85521744 

Syndyk masy upadłości sprzeda 
z wolnej ręki: 

- wierzytelności 
- znaki towarowe 

- udziały w spółkach 
- maszyny, urządzenia, wyposażenie 

Szczegółowe informacje tel. (22)868-03-49 

Tatry mountain resorts, a.s.  
Demänovská Dolina 72, 031 01 

Liptovský Mikuláš, REGON: 31 560 636 
zgodnie z ustawą nr 566/2001 Dz.U. 
Republiki Słowackiej o papierach 

wartościowych i usługach 
inwestycyjnych z późniejszymi zmianami 

informuje, że Sprawozdanie roczne za 
okres od 1.11.2013 do 31.10.2014 

spółki Tatry mountain resorts, a.s.  
jest dostępne bezpłatnie w formie 

elektronicznej na stronie internetowej 
www.tmr.sk 

PRACA ZA GRANICĄ
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RYNEK
NIERUCHOMOŚCI
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Sygn. akt IVK 995/13

WYROK 
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 24 marca 2014 r.

Sąd Rejonowy w Częstochowie IV Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący SSR. Marlena Kluk 
Protokolant Marta Borgulat 
w obecności Prokuratora Krzysztofa Kierata
po rozpoznaniu w dniu 4 grudnia 2013 r., 9 stycznia 2014 r., 
20 stycznia 2014 r., 12 lutego 2014 r., 17 marca 2014 r. sprawy

1. Rafała Komara urodzonego 2 czerwca 1981 r. w Częstochowie 
syna Jerzego i Iwony z d. Rakowska
oskarżonego o to, że:

I. w dniu 9 czerwca 2013 r. ok. godz. 20 w Częstochowie w trakcie trwania
masowej imprezy sportowej w postaci zawodów żużlowych rozgrywanych
pomiędzy klubami CKM Dospel Włókniarz Częstochowa i Stelmet Falubaz
Zielona Góra, prowokował kibiców CKM Dospel Włókniarz Częstochowa
i Stelmet Falubaz Zielona Góra do działań zagrażających bezpieczeństwu
tej imprezy w ten sposób, że wykonywał w ich kierunku obraźliwe gesty
oraz używał wobec nich słów powszechnie uznanych za obelżywe, 
tj. o występek z art. 61 ustawy z dnia 20 marca 2009 r.
„O bezpieczeństwie imprez masowych”.

2. Norberta Konieczko urodzonego 15 czerwca 1979 r.
w Częstochowie syna Dariusza i Iwony z d. Górska
oskarżonego o to, że:

II. w dniu 9 czerwca 2013 r. ok. godz. 20 w Częstochowie w trakcie trwania
masowej imprezy sportowej w postaci zawodów żużlowych rozgrywanych
pomiędzy klubami CKM Dospel Włókniarz Częstochowa i Stelmet Falubaz
Zielona Góra, prowokował kibiców CKM Dospel Włókniarz Częstochowa
i Stelmet Falubaz Zielona Góra do działań zagrażających bezpieczeństwu
tej imprezy w ten sposób, że wykonywał w ich kierunku obraźliwe gesty
oraz używał wobec nich słów powszechnie uznanych za obelżywe,
tj. o występek z art. 61 ustawy z dnia 20 marca 2009 r.
„O bezpieczeństwie imprez masowych”.

3. Damiana Jędraka urodzonego 14 maja 1992 r. w Częstochowie
syna Tomasza i Joanny z d. Grojec

oskarżonego o to, że:

III. w dniu 9 czerwca 2013 r. ok. godz. 20 w Częstochowie w trakcie trwania
masowej imprezy sportowej w postaci zawodów żużlowych rozgrywanych
pomiędzy klubami CKM Dospel Włókniarz Częstochowa i Stelmet Falubaz
Zielona Góra, prowokował kibiców CKM Dospel Włókniarz Częstochowa
i Stelmet Falubaz Zielona Góra do działań zagrażających bezpieczeństwu tej
imprezy w ten sposób, że wykonywał w ich kierunku obraźliwe gesty oraz
używał wobec nich słów powszechnie uznanych za obelżywe,

tj. o występek z art. 61 ustawy z dnia 20 marca 2009 r.
„O bezpieczeństwie imprez masowych”.

4. Grzegorza Chrząszcza urodzonego 11 marca 1980 r.
w Częstochowie syna Bogusława i Danuty z d. Kalecińska
oskarżonego o to, że:

IV. w dniu 9 czerwca 2013 r. ok. godz. 20 w Częstochowie w trakcie trwania
masowej imprezy sportowej w postaci zawodów żużlowych rozgrywanych 
pomiędzy klubami CKM Dospel Włókniarz Częstochowa i Stelmet Falubaz
Zielona Góra, prowokował kibiców CKM Dospel Włókniarz Częstochowa
i Stelmet Falubaz Zielona Góra do działań zagrażających bezpieczeństwu
tej imprezy w ten sposób, że wykonywał w ich kierunku obraźliwe gesty
oraz używał wobec nich słów powszechnie uznanych za obelżywe,

tj. o występek z art. 61 ustawy z dnia 20 marca 2009 r.
„O bezpieczeństwie imprez masowych”.

1. Oskarżonych Rafała Komara, Damiana Jędraka, Grzegorza
Chrząszcza i Norberta Konieczko uznaje za winnych tego, że w dniu
9 czerwca 2013 r. ok. godz. 20.00 w Częstochowie w trakcie trwania
masowej imprezy sportowej w postaci zawodów żużlowych rozgrywanych
pomiędzy klubami CKM Dospel Włókniarz Częstochowa i Stelmet Falubaz
Zielona Góra, poprzez wejście na stadion w grupie i wykrzykiwanie 
haseł o RKS Raków prowokowali kibiców CKM Dospel Włókniarz
Częstochowa do działań zagrażających bezpieczeństwu tej imprezy,
tj. winnych występku z art. 61 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. 

„O bezpieczeństwie imprez masowych” i na podstawie art. 61 ustawy z dnia
20 marca 2009 r. O bezpieczeństwie imprez masowych” skazuje ich
na następujące kary:

a) Oskarżonego Rafała Komara na karę grzywny 180 (sto
osiemdziesiąt) stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki na
kwotę 10,00 zł (dziesięć złotych);

b) Oskarżonego Damiana Jędraka na karę grzywny 180 
(sto osiemdziesiąt) stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki
na kwotę 10,00 zł (dziesięć złotych);

c) Oskarżonego Norberta Konieczko na karę grzywny 180 
(sto osiemdziesiąt) stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki
na kwotę 10,00 zł (dziesięć złotych);

d) Oskarżonego Grzegorza Chrząszcza na karę grzywny 200
(dwieście) stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki na kwotę
10,00 zł (dziesięć złotych).

2. Na podstawie art. 50 kk orzeka podanie treści wyroku do publicznej
wiadomości poprzez zamieszczenie jego treści w ogólnopolskim wydaniu
Gazety Wyborczej oraz w Gazecie Wyborczej w Częstochowie.

3. Na podstawie art. 627 kpk i art. 3 ust. 1 ustawy o opłatach
w sprawach karnych zasądza od oskarżonych Rafała Komara,
Damiana Jędraka, Norberta Konieczki na rzecz Skarbu Państwa
opłaty sądowej w kwocie po 180,00 zł (sto osiemdziesiąt złotych)
oraz wydatki w kwocie po 90,00 zł (dziewięćdziesiąt złotych).

4. Na podstawie art. 29 ustawy Prawo o adwokaturze zasądza od
Skarbu Państwa na rzecz Kancelarii Adwokackiej adw. Artura Piekacza
– likwidatora

kancelarii adwokackiej adw. Michała Pilarza kwotę 1461,24 zł (jeden
tysiąc czterysta sześćdziesiąt jeden złotych i 24/100) wraz
z kwotą podatku od towarów i usług tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej
pomocy prawnej udzielonej z urzędu oskarżonemu Grzegorzowi Chrząszcz.

5. Na podstawie art. 624 § 1 kpk w zw. z art. 17 ust. 1 ustawy
o opłatach w sprawach karnych zwalnia oskarżonego Grzegorza
Chrząszcza od uiszczenia kosztów postępowania, obciążając nimi Skarb Państwa.

Sygn. akt VII Ka 802/14

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 21 listopada 2014 roku

Sąd Okręgowy w Częstochowie VII Wydział Karny Odwoławczy w składzie:
Przewodniczący: SSO Bogusław Zając
Sędziowie: SSO Aneta Łatanik – spr.

SSR del. Małgorzata Pijet 
Protokolant: sekr. sądowy Renata Kozieł

przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej Konrada Rogowskiego po
rozpoznaniu w dniu 21 listopada 2014 roku sprawy: 
Rafała Komara, Norberta Konieczki, Damiana Jędraka, 
Grzegorza Chrząszcza
oskarżonych o przestępstwo z art. 61 ustawy z dn. 20.03.2009 r.
o bezpieczeństwie imprez masowych na skutek apelacji wniesionych przez
prokuratora i obrońcy oskarżonego Grzegorza Chrząszcza
od wyroku Sądu Rejonowego w Częstochowie z dnia 24 marca 2014 roku,
sygn. akt IV K 995/13

orzeka:
1. utrzymuje w mocy zaskarżony wyrok, uznając apelacje za oczywiście

bezzasadne;
2. zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. Artura Piekacza – Kancelaria

Adwokacka w Częstochowie, kwotę 516,60 zł (pięćset szesnaście złotych
sześćdziesiąt groszy) tytułem wynagrodzenia za obronę z urzędu
oskarżonego Grzegorza Chrząszcza w postępowaniu odwoławczym, przy
czym kwota ta obejmuje również należny podatek VAT;

3. zwalnia oskarżonego Grzegorza Chrząszcza od kosztów sądowych za
postępowanie odwoławcze, obciążając nimi Skarb Państwa;

4. kosztami postępowania odwoławczego wywołanymi apelacją prokuratora
obciąża Skarb Państwa.

33043198

33067410.n

OGŁASZA
PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ
NIERUCHOMOŚCI położonej w miejscowości ZAWISNA,

stanowiącej własność Gminy Kamienica Polska 
powierzchnia ogółem – 19.7640 ha

– nieruchomość posiada księgę wieczystą nr KW CZ1C/00061172/3
– powierzchnia przeznaczona do dzierżawy w całości lub części nieruchomości oznaczonych

ewidencyjnie jako działki o numerach: 1349, 1350/2, 1351/1, 1351/2, 1352, 1353, 1355/1,

1355/2, 1356, 1357/1, 1357/2, 1358/1, 1358/3, 1358/4, 1359/1, 1359/2, 1360/1,

1360/2, 1361/1, 1361/2, 1362/1, 1362/2, 1363/1, 1363/2, 1364/1, 1364/2, 1365/1,

1365/2, 1366/1, 1366/2, 1367/1, 1367/2, 1368/1, 1368/2, 1369/1, 1369/2, 1370/1,

1370/3, 13771, 1372/1, 1373/1, 1373/2 – o łącznej powierzchni 2,85 ha – wadium 200,00 złotych

Minimalna wysokość czynszu miesięcznego wynosi 3,00 zł/tonę + VAT od wydobytego piasku ze złoża.

I. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
1. wpłacenie wadium do dnia 25 marca 2015 roku do godz. 1200 

2. złożenie oferty.

II. Ofertę należy złożyć na piśmie w zamkniętej kopercie,

– na której powinno być podane: imię, nazwisko, nazwa, 

– adres oferenta oraz dopisek „dzierżawa nieruchomości”. 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Urzędu Gminy Kamienica Polska:

Millennium Bank S.A. nr 85 11602202 000000 0194844241
do dnia 25 marca 2015 r. do godz. 12.00.
Pisemne oferty należy składać w terminie do dnia 25 marca 2015 r. do godz. 12.00. 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 marca 2015 roku o godz. 10.00. 
Oferta winna zawierać:

· imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę firmy oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna,

· datę sporządzenia oferty, podpis,

· proponowany przez oferenta czynsz dzierżawny, 

· kopia dowodu wpłacenia wadium,

· oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń. 

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru ofert oraz odstąpienia od przetargu i jego unieważnienia bez

podania przyczyny.

WÓJT GMINY
w Kamienicy Polskiej przy ul. Konopnickiej nr 12, 

powiat częstochowski, woj. śląskie

33043353
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OB WIESZ CZE NIE WO JE WO DY ŚLĄ SKIE GO
nr IF XIII.7820.74.2014 z dnia 13 lu te go 2015 r.

Na pod sta wie art. 49 usta wy z dnia 14 czer wca 1960 r. Ko deks po stę po wa nia ad mi ni stra cyj ne go (tekst jed no li ty: Dz.U. z 2013, poz. 267 z późn. zm.) w związ ku z art. 11f ust. 3 usta wy z dnia 10 kwiet nia 2003 r. o szcze gól nych za sa dach przy go to wa nia i re a li za cji
in we sty cji w za kre sie dróg pu blicz nych (t.j. Dz.U. z 2013, poz. 687 z późn. zm.) Wo je wo da Ślą ski po da je do pu blicz nej wia do mo ści, że po roz poz na niu wnio sku Za rzą du Wo je wódz twa Ślą skie go – re pre zen to wa ne go przez Za stęp cę Dy rek to ra do spraw in we sty cji klu -
czo wych Za rzą du Dróg Wo je wódz kich w Ka to wi cach – Pa na Mi ro sła wa Kra u sa, w dniu 3 lu te go 2015 r. wy dał de cy zję nr 3/2015, znak spra wy: IF XIII.7820.74.2014 o ze zwo le niu na re a li za cję in we sty cji dro go wej dla przed sięw zię cia pn.: 

„Bu do wa ob wod ni cy miej sco wo ści Mysz ków” – dro ga wo je wódz ka DW 791
De cy zją zo stał za twier dzo ny po dział nie ru cho mo ści oraz pro jekt bu do wla ny. De cy zji zo stał na da ny ry gor na tych mia sto wej wy ko nal no ści. 

In we sty cja zlo ka li zo wa na jest na na stę pu ją cych nie ru cho mo ściach
1. Dział ki znaj du ją ce się w li niach roz gra ni cza ją cych pas dro go wy (uwa ga! w na wia sie po da no pier wot ny nu mer dział ki):

Ko zieg ło wy/Ob ręb Po stęp: 306/1 (306), 314/3 (314/2), 332/4 (332/2), 315/3 (315/2), 322/7 (322/6).

Mysz ków/Ob ręb Mysz ków: 10180/2 (10180), 2405/12, 10232, 2388/2, 10231/2 (10231), 2389, 2390, 2574, 2387/1
(2387), 2391/1 (2391), 2391/2 (2391), 2411, 2392/14 (2392/5), 2392/16 (2392/7), 2556/3 (2556/1), 8766, 2558/4
(2558/2), 2558/3, 2063/7 (2063/1), 2063/9 (2063/4), 2063/13 (2063/3), 2061/4, 2061/6 (2061/5), 2063/11 (2063/6),
2064/19 (2064/1), 2064/21 (2064/5), 2062/62 (2062/5), 2066/1 (2066), 2062/64 (2062/52), 2062/65 (2062/52),
2064/23 (2064/6), 2062/67 (2062/53), 2062/69 (2062/54), 2062/72 (2062/55), 2062/75 (2062/58), 2062/77 (2062/60),
2065/1 (2065).

Mysz ków/Ob ręb Bę dusz: 2/25 (2/18), 316/1, 6/3 (6/1), 6/5 (6/2), 7/1, 7/6 (7/2), 7/4 (7/3), 319/1 (319), 172/1 (172), 10/1
(10), 9/1 (9), 15/1 (15), 16/1 (16), 18/3 (18/2), 19/1 (19), 20/1 (20), 21/1 (21), 22/3 (22/1), 22/6 (22/2), 23/1 (23), 24/3
(24/2), 26/1 (26), 27/1 (27), 28/4 (28/3), 29/1 (29), 30/1 (30), 31/1 (31), 32/1 (32), 33/6 (33/5), 33/9 (33/4), 34/1 (34),
35/1 (35), 36/3 (36/2), 36/6 (36/1), 37/1 (37), 38/1 (38), 39/1 (39), 40/1 (40), 41/3 (41/2), 43/1 (43), 44/1 (44), 45/1
(45), 46/3 (46/2), 49/4 (49/2), 48/1 (48), 50/1 (50), 52/1 (52), 54/3 (54/2), 54/6 (54/1), 55/1 (55), 56/7 (56/4), 56/10
(56/3), 58/1 (58), 59/1 (59), 60/3 (60/2), 61/3 (61/2), 62/3 (62/2), 63/3 (63/2), 64/3 (64/2), 65/1 (65), 66/1 (66), 67/1
(67), 69/1 (69), 71/1 (71), 73/1 (73), 76, 75/1 (75), 78/3 (78/2), 80/1 (80), 82/1 (82), 84/4 (84/2), 84/6 (84/3), 86/1 (86),
88/1 (88), 90/1 (90), 92/1 (92), 94/3 (94/1), 94/5 (94/2), 96/1 (96), 98/1 (98), 100/1 (100), 102/3 (102/2), 102/5
(102/1), 104/1 (104), 106/1 (106), 108/1 (108), 110/1 (110), 112/1 (112), 114/1 (114), 117/1 (117), 118/3 (118/2),
120/1 (120), 122/1 (122), 124/1 (124), 126/1 (126), 128/1 (128), 130/1 (130), 132/1 (132), 134/1 (134), 137/1 (137),
139/1 (139), 141, 142/1 (142), 143/1 (143), 144/3 (144/2), 145/1 (145), 146/1 (146), 147/1 (147), 148/1 (148), 149/1
(149), 150/1 (150), 151/3 (151/2), 152/3 (152/2), 152/5 (152/1), 153/7 (153/2), 155/1 (155), 156/3 (156/1), 157/1
(157), 158/1 (158), 159/6 (159/4), 159/8 (159/5), 160/1 (160), 161/1 (161), 162/1 (162), 164/1 (164), 165/3 (165/2),
166/1 (166), 167/1 (167), 168/3 (168/2), 169/1 (169), 170/1 (170), 171/1 (171), 320/1 (320), 594/1 (594), 596/1 (596),
596/2 (596), 593/1 (593), 762/1 (762), 618/1 (618), 758/1 (758), 595, 763/1 (763), 597/1 (597), 599/3 (599/1), 619/1
(619), 620/1 (620), 620/2 (620), 621/1 (621), 759/1 (759).

Mysz ków/Ob ręb Mrzyg łód: 311/1 (311), 312/1 (312), 313/1 (313), 314/1 (314), 314/2 (314), 315, 316, 317/1 (317), 318/1
(318), 318/2 (318), 318/3 (318), 390/1 (390), 391/1 (391), 392/1 (392), 393/3 (393/1), 393/5 (393/2), 394/1 (394),
395/1 (395), 396/3 (396/2), 397/3 (397/2), 398/3 (398/2), 399/1 (399), 400/1 (400), 401/1 (401), 402/1 (402), 403/1
(403), 404/1 (404), 405/1 (405), 1996/3 (1996/2), 1995/3 (1995/2), 1994/3 (1994/2), 1993/3 (1993/2), 1992/3
(1992/2), 2077/3 (2077/2), 2077/6 (2077/1), 1990/3 (1990/2), 1989/3 (1989/2), 1988/3 (1988/2), 1987/3 (1987/2),
1986/3 (1986/2), 1985/3 (1985/2), 1984/1 (1984), 2181/1 (2181), 2199/1 (2199), 2198/1 (2198), 2194/1 (2194), 2192/1
(2192), 2191/1 (2191), 2189/1 (2189), 2187/1 (2187), 2186/1 (2186), 2188/3 (2188/1), 1983/3 (1983/2), 1982/3
(1982/2), 1981/1 (1981), 2073/1 (2073), 1978/3 (1978/2), 1977/3 (1977/2), 2185/1 (2185), 2072/1 (2072), 2182/3
(2182/1), 1968/1 (1968), 2178/2, 2178/3 (2178/1), 2176/1 (2176), 2175/1 (2175), 2174/1 (2174), 2172/4 (2172/1),
2171/3 (2171/1), 2170/1 (2170), 2169/1 (2169), 1961/1 (1961), 2165/1 (2165), 2161/1 (2161), 2164/4 (2164/1), 2163/1
(2163), 2162/1 (2162), 1956/1 (1956), 2149/1 (2149), 2148/1 (2148), 2147/1 (2147), 2146/1 (2146), 2145/1 (2145),
2144/1 (2144), 2143/1 (2143), 2142/1 (2142), 2141/1 (2141), 2140, 1947/1 (1947), 2059/1 (2059), 2058/1 (2058),
2057/1 (2057), 2056/3 (2056/2), 2056/5 (2056/1), 2055/1 (2055), 2054/1 (2054), 2053/1 (2053), 2052/1 (2052), 2050/1
(2050), 2130, 2131, 2048/1 (2048), 2047/1 (2047), 2045/1 (2045), 2046, 2026/3 (2026/1), 2044/1 (2044), 2042, 2039,
2124/1 (2124), 2121/1 (2121), 2118/1 (2118), 2125, 2036/1 (2036), 2021/1 (2021), 2020/1 (2020), 2019/1 (2019),
2098/1 (2098), 2017/3 (2017/2), 2016/1 (2016), 2015/1 (2015), 2014/1 (2014), 2011/1 (2011), 2010/3 (2010/2), 2097/1
(2097), 2096/1 (2096), 2095/1 (2095), 2094/1 (2094), 2093/1 (2093), 2091/1 (2091), 2009/5 (2009/4), 2008/1 (2008),
2007/1 (2007), 2078, 2090/1 (2090), 2089/1 (2089), 2006/1 (2006), 2005/1 (2005), 2004/1 (2004), 2003/2 (2003/1),
2001/1 (2001), 2000/3 (2000/2), 1999/3 (1999/2), 2086/1 (2086), 2083/1 (2083), 2082/1 (2082), 2079, 2087/1 (2087),
2088/1 (2088), 2491, 2080/1 (2080), 1912/1 (1912), 1911/1 (1911), 1910/1 (1910), 1899/1 (1899), 1898/2, 1898/3,

1897/3, 1897/6 (1897/2), 1896/13 (1896/9), 1897/4 (1897/1), 1898/1, 1886/1 (1886), 1885/1 (1885), 1884/1 (1884),
1883/5 (1883/2), 1883/3 (1883/1).

Mysz ków/Ob ręb Mrzyg łód ka: 42/1 (42), 19/1 (19), 18/1 (18), 17/1 (17), 16/1 (16), 15/1 (15), 14/1 (14), 12/1 (12), 41/1
(41), 35/1 (35), 34/1 (34), 33/3 (33/2), 44/1 (44), 104/1 (104), 103/3 (103/1), 103/6 (103/2), 102/1 (102), 101/1 (101),
100/1 (100), 99/1 (99), 98/1 (98), 97/1 (97), 96/1 (96), 489/1 (489), 208/1 (208), 207/1 (207), 205/1 (205), 204/1 (204),
203/1 (203), 202/1 (202), 200/1 (200), 199/1 (199), 198/1 (198), 198/2 (198), 196/1 (196), 196/2 (196), 195/1 (195),
194/1 (194), 193/1 (193), 192/2 (192/1), 190/2 (190/1), 485/1 (485), 389/1 (389), 387/1 (387), 384/1 (384), 380, 381,
382, 383, 379/1 (379), 379/2 (379), 385/1 (385), 488/1 (488), 1280, 1175, 1177, 1176, 1282, 1283/1 (1283), 1400/1
(1400), 1347, 1346/1 (1346), 1398/1 (1398), 1182/1 (1182), 1274/1 (1274), 1351/1 (1351), 1353/1 (1353), 1354/1
(1354), 1355/1 (1355), 1348/1 (1348), 1356/1 (1356), 1357/1 (1357), 1358/1 (1358), 1359/1 (1359), 1360/1 (1360),
1361/2 (1361/1), 1362/2 (1362/1), 1363/1 (1363), 1364/1 (1364), 1365/1 (1365), 1366/1 (1366), 1387/3 (1387/2),
1388/1 (1388), 1401/1 (1401), 1397/1 (1397). 

2. Dział ki znaj du ją ce się po za li nia mi roz gra ni cza ją cy mi pas dro go wy pod le ga ją ce ogra ni cze niu w ko rzy sta niu dla re a li za cji obo -
wiąz ku prze bu do wy dróg in nych ka te go rii oraz sie ci uzbro je nia te re nu (uwa ga! w na wia sie po da no pier wot ny nu mer dział ki):

Ko zieg ło wy/Ob ręb Po stęp: 315/4 (315/2), 315/5 (315/2).

Mysz ków/Ob ręb Mysz ków: 2387/2 (2387), 2386, 2557/1, 2063/8 (2063/1), 2392/17 (2392/7), 2392/6, 2556/4 (2556/1),
2394/1, 8765, 2063/12 (2063/6), 2064/20 (2064/1), 2064/18, 2061/7 (2061/5), 2062/63 (2062/5), 2064/22 (2064/5),
2064/24 (2064/6), 2066/2 (2066), 2062/66 (2062/52), 2062/36, 2062/68 (2062/53), 2062/70 (2062/54), 2062/71
(2062/54), 2062/74 (2062/55), 2062/73 (2062/55), 2062/76 (2062/58), 2062/59, 2062/79 (2062/60), 2065/3 (2065).
Mysz ków / Ob ręb Bę dusz: 2/27 (2/18), 2/26 (2/18), 22/7 (22/2), 23/2 (23), 56/12 (56/3), 58/2 (58), 59/2 (59), 60/4
(60/2), 61/4 (61/2), 62/4 (62/2), 63/4 (63/2), 64/4 (64/2), 65/2 (65), 66/2 (66), 319/2 (319), 104/2 (104), 106/2 (106),
108/2 (108), 110/2 (110), 112/2 (112), 114/2 (114), 117/2 (117). 118/4 (118/2), 120/2 (120), 122/2 (122), 277, 279,
280, 281, 283/1, 283/2, 285, 286, 287, 288/1, 288/2, 289, 292, 295, 297, 299, 300, 301, 303, 305/1, 306, 307, 308,
309, 310, 311/1, 312, 314, 320/2 (320), 600, 602, 762/2 (762).

Mysz ków/Ob ręb Mrzyg łód ka: 42/3 (42), 35/2 (35), 34/2 (34), 33/4 (33/2), 33/5 (33/2), 32, 33/1, 103/5 (103/1), 104/3
(104), 116, 118, 102/2 (102), 101/2 (101), 100/2 (100), 99/2 (99), 98/2 (98), 97/2 (97), 96/2 (96), 95, 93, 92, 91, 90,
89, 86, 87, 84, 147, 103/8 (103/2), 102/3 (102), 105, 106, 111, 112, 113, 114, 115, 128, 129, 130, 131, 132, 134, 85,
73, 74, 72, 71, 70, 69, 66, 68, 67, 65, 56, 55, 54, 52, 51, 391, 389/2 (389), 485/2 (485), 488/3 (488), 488/2 (488),
1274/2 (1274), 1182/2 (1182), 1398/2 (1398), 1286, 1288, 1387/4 (1387/2), 1388/3 (1388), 1388/2 (1388), 1410/3,
1401/3 (1401), 1401/2 (1401).

Mysz ków/Ob ręb Mrzyg łód: 2146/2 (2146), 2147/2 (2147), 2148/2 (2148), 2149/2 (2149), 2056/4 (2056/2), 2057/2 (2057),
1896/10, 1896/11, 1896/12, 1895/3, 1894/3, 1893/3.

3. Dział ki pod le ga ją ce nie od płat ne mu za ję ciu w try bie art. 20a „spec u sta wy dro go wej” znaj du ją ce się w pa sie dro gi, w sto sun -
ku do któ rych nie na stę pu je prze nie sie nie włas no ści oraz po dział:

Mysz ków / Ob ręb Mysz ków: 10230, 2388/1, 2405/9, 10233.

4. Dział ki, w sto sun ku do któ rych in we stor przed sta wił oświad cze nie o pra wie do dys po no wa nia nie ru cho mo ścią na ce le bu do -
wla ne w opar ciu o art. 33 ust. 2 pkt 2 usta wy Pra wo bu do wla ne (uwa ga! w na wia sie po da no pier wot ny nu mer dział ki):

Ko zieg ło wy/Ob ręb Po stęp: 315/4 (315/2), 315/5 (315/2), 322/8 (322/6), 322/9 (322/6).

Mysz ków/Ob ręb Mysz ków: 2557/1, 2062/66 (2062/52), 2062/45, 2062/71 (2062/54), 2062/70 (2062/54), 2062/73
(2062/55).

Mysz ków/Ob ręb Bę dusz: 2/26 (2/18).

Mysz ków/Ob ręb Mrzyg łód ka: 104/3 (104), 488/3 (488), 1355/3 (1355).
Mysz ków/Ob ręb Mrzyg łód: 1896/10, 1896/11, 1896/12, 1895/3, 1894/3.

5. Ni niej szą de cy zją, na pod sta wie art. 12 ust. 1 „spec u sta wy dro go wej”, za twier dza się po dział nie ru cho mo ści:

Gmina: Myszków

Nr działki

ObrębStan
dotychcza-

sowy

Stan po podziale

Pod drogę Pozostała część
nieruchomości

1. 306 306/1 306/2 Koziegłowy / Postęp

2. 332/2 332/4 332/3 Koziegłowy / Postęp

3. 314/2 314/3 314/4 Koziegłowy / Postęp

4. 315/2 315/3 315/4, 315/5 Koziegłowy / Postęp

5. 322/6 322/7 322/8, 322/9 Koziegłowy / Postęp

6. 10180 10180/2 10180/1, 10180/3 Myszków / Myszków

7. 10231 10231/2 10231/1 Myszków / Myszków

8. 2387 2387/1 2387/2 Myszków / Myszków

9. 2391 2391/1, 2391/2 2391/3 Myszków / Myszków

10. 2392/5 2392/14 2392/15 Myszków / Myszków

11. 2392/7 2392/16 2392/17 Myszków / Myszków

12. 2556/1 2556/3 2556/4 Myszków / Myszków

13. 2558/2 2558/4 2558/5 Myszków / Myszków

14. 2063/1 2063/7 2063/8 Myszków / Myszków

15. 2063/3 2063/13 2063/14 Myszków / Myszków

16. 2061/5 2061/6 2061/7 Myszków / Myszków

17. 2063/4 2063/9 2063/10 Myszków / Myszków

18. 2063/6 2063/11 2063/12 Myszków / Myszków

19. 2064/5 2064/21 2064/22 Myszków / Myszków

20. 2062/5 2062/62 2062/63 Myszków / Myszków

21. 2064/1 2064/19 2064/20 Myszków / Myszków

22. 2066 2066/1 2066/2 Myszków / Myszków

23. 2062/52 2062/64, 2062/65 2062/66 Myszków / Myszków

24. 2064/6 2064/23 2064/24 Myszków / Myszków

25. 2062/53 2062/67 2062/68 Myszków / Myszków

26. 2062/54 2062/69 2062/70, 2062/71 Myszków / Myszków

27. 2062/55 2062/72 2062/73, 2062/74 Myszków / Myszków

28. 2062/58 2062/75 2062/76 Myszków / Myszków

29. 2065 2065/1 2065/2, 2065/3 Myszków / Myszków

30. 2062/60 2062/77 2062/78, 2062/79 Myszków / Myszków

31. 2/18 2/25 2/26, 2/27 Myszków / Będusz

32. 6/1 6/3 6/4 Myszków / Będusz

33. 6/2 6/5 6/6 Myszków / Będusz

34. 7/2 7/6 7/7 Myszków / Będusz

35. 7/3 7/4 7/5 Myszków / Będusz

36. 319 319/1 319/2 Myszków / Będusz

37. 172 172/1 172/2 Myszków / Będusz

38. 10 10/1 10/2, 10/3 Myszków / Będusz

39. 9 9/1 9/2, 9/3 Myszków / Będusz

40. 15 15/1 15/2, 15/3 Myszków / Będusz

41. 16 16/1 16/2, 16/3 Myszków / Będusz

42. 18/2 18/3 18/4, 18/5 Myszków / Będusz

43. 19 19/1 19/2, 19/3 Myszków / Będusz

44. 20 20/1 20/2, 20/3 Myszków / Będusz

45. 21 21/1 21/2, 21/3 Myszków / Będusz

46. 22/1 22/3 22/4, 22/5 Myszków / Będusz

47. 22/2 22/6 22/7, 22/8 Myszków / Będusz

48. 23 23/1 23/2, 23/3 Myszków / Będusz

49. 24/2 24/3 24/4, 24/5 Myszków / Będusz

50. 26 26/1 26/2, 26/3 Myszków / Będusz

51. 27 27/1 27/2, 27/3 Myszków / Będusz

52. 28/3 28/4 28/5, 28/6 Myszków / Będusz

53. 29 29/1 29/2, 29/3 Myszków / Będusz

54. 30 30/1 30/2, 30/3 Myszków / Będusz

55. 31 31/1 31/2, 31/3 Myszków / Będusz

56. 32 32/1 32/2, 32/3 Myszków / Będusz

57. 33/5 33/6 33/7, 33/8 Myszków / Będusz

58. 33/4 33/9 33/10, 33/11 Myszków / Będusz

59. 34 34/1 34/2, 34/3 Myszków / Będusz

60. 35 35/1 35/2, 35/3 Myszków / Będusz

61. 36/2 36/3 36/4, 36/5 Myszków / Będusz

62. 36/1 36/6 36/7, 36/8 Myszków / Będusz

63. 37 37/1 37/2, 37/3 Myszków / Będusz

64. 38 38/1 38/2, 38/3 Myszków / Będusz

65. 39 39/1 39/2, 39/3 Myszków / Będusz

66. 40 40/1 40/2, 40/3 Myszków / Będusz

67. 41/2 41/3 41/4, 41/5 Myszków / Będusz

68. 43 43/1 43/2, 43/3 Myszków / Będusz

69. 44 44/1 44/2, 44/3 Myszków / Będusz

70. 45 45/1 45/2, 45/3 Myszków / Będusz

71. 46/2 46/3 46/4, 46/5 Myszków / Będusz

72. 49/2 49/4 49/5, 49/6 Myszków / Będusz

73. 48 48/1 48/2, 48/3 Myszków / Będusz

74. 50 50/1 50/2, 50/3 Myszków / Będusz

75. 52 52/1 52/2, 52/3 Myszków / Będusz

76. 54/2 54/3 54/4, 54/5 Myszków / Będusz

77. 54/1 54/6 54/7, 54/8 Myszków / Będusz

78. 55 55/1 55/2, 55/3 Myszków / Będusz

79. 56/4 56/7 56/8, 56/9 Myszków / Będusz

80. 56/3 56/10 56/11, 56/12 Myszków / Będusz

81. 58 58/1 58/2 Myszków / Będusz

82. 59 59/1 59/2 Myszków / Będusz

83. 60/2 60/3 60/4 Myszków / Będusz

84. 61/2 61/3 61/4 Myszków / Będusz

85. 62/2 62/3 62/4 Myszków / Będusz

86. 63/2 63/3 63/4 Myszków / Będusz

87. 64/2 64/3 64/4 Myszków / Będusz

88. 65 65/1 65/2 Myszków / Będusz

89. 66 66/1 66/2 Myszków / Będusz

90. 67 67/1 67/2 Myszków / Będusz

91. 69 69/1 69/2 Myszków / Będusz

92. 71 71/1 71/2 Myszków / Będusz

93. 73 73/1 73/2 Myszków / Będusz

94. 75 75/1 75/2 Myszków / Będusz

95. 78/2 78/3 78/4 Myszków / Będusz

96. 80 80/1 80/2 Myszków / Będusz

97. 82 82/1 82/2 Myszków / Będusz

98. 84/2 84/4 84/5 Myszków / Będusz

99. 84/3 84/6 84/7 Myszków / Będusz

100. 86 86/1 86/2 Myszków / Będusz

101. 88 88/1 88/2 Myszków / Będusz

102. 90 90/1 90/2 Myszków / Będusz

103. 92 92/1 92/2 Myszków / Będusz

104. 94/1 94/3 94/4 Myszków / Będusz

105. 94/2 94/5 94/6 Myszków / Będusz

106. 96 96/1 96/2 Myszków / Będusz

107. 98 98/1 98/2 Myszków / Będusz

108. 100 100/1 100/2 Myszków / Będusz

109. 102/2 102/3 102/4 Myszków / Będusz

110. 102/1 102/5 102/6 Myszków / Będusz

111. 104 104/1 104/2 Myszków / Będusz

112. 106 106/1 106/2 Myszków / Będusz

113. 108 108/1 108/2 Myszków / Będusz

114. 110 110/1 110/2 Myszków / Będusz

115. 112 112/1 112/2 Myszków / Będusz

116. 114 114/1 114/2 Myszków / Będusz

117. 117 117/1 117/2 Myszków / Będusz

118. 118/2 118/3 118/4 Myszków / Będusz

119. 120 120/1 120/2 Myszków / Będusz

120. 122 122/1 122/2 Myszków / Będusz

121. 124 124/1 124/2 Myszków / Będusz

122. 126 126/1 126/2 Myszków / Będusz

123. 128 128/1 128/2 Myszków / Będusz

124. 130 130/1 130/2 Myszków / Będusz

125. 132 132/1 132/2 Myszków / Będusz

126. 134 134/1 134/2 Myszków / Będusz

127. 137 137/1 137/2 Myszków / Będusz

128. 139 139/1 139/2 Myszków / Będusz

129. 142 142/1 142/2 Myszków / Będusz

130. 143 143/1 143/2 Myszków / Będusz

131. 144/2 144/3 144/4 Myszków / Będusz

132. 145 145/1 145/2 Myszków / Będusz

133. 146 146/1 146/2 Myszków / Będusz

134. 147 147/1 147/2 Myszków / Będusz

135. 148 148/1 148/2 Myszków / Będusz

136. 149 149/1 149/2 Myszków / Będusz

137. 150 150/1 150/2 Myszków / Będusz

138. 151/2 151/3 151/4 Myszków / Będusz

139. 152/2 152/3 152/4 Myszków / Będusz

140. 152/1 152/5 152/6 Myszków / Będusz

141. 153/2 153/7 153/8 Myszków / Będusz

142. 155 155/1 155/2 Myszków / Będusz

143. 156/1 156/3 156/4 Myszków / Będusz

144. 157 157/1 157/2 Myszków / Będusz

145. 158 158/1 158/2 Myszków / Będusz

146. 159/4 159/6 159/7 Myszków / Będusz

147. 159/5 159/8 159/9 Myszków / Będusz

148. 160 160/1 160/2 Myszków / Będusz

149. 161 161/1 161/2 Myszków / Będusz

150. 162 162/1 162/2 Myszków / Będusz

151. 164 164/1 164/2 Myszków / Będusz

152. 165/2 165/3 165/4 Myszków / Będusz

153. 166 166/1 166/2 Myszków / Będusz

154. 167 167/1 167/2 Myszków / Będusz

155. 168/2 168/3 168/4 Myszków / Będusz

156. 169 169/1 169/2 Myszków / Będusz

157. 170 170/1 170/2 Myszków / Będusz

158. 171 171/1 171/2 Myszków / Będusz

159. 320 320/1 320/2, 320/3 Myszków / Będusz

160. 593 593/1 593/2 Myszków / Będusz

161. 594 594/1 594/2 Myszków / Będusz

162. 596 596/1, 596/2 596/3 Myszków / Będusz

163. 762 762/1 762/2 Myszków / Będusz

164. 618 618/1 618/2 Myszków / Będusz

165. 763 763/1 763/2 Myszków / Będusz

166. 597 597/1 597/2 Myszków / Będusz

167. 599/1 599/3 599/4 Myszków / Będusz

168. 758 758/1 758/2, 758/3 Myszków / Będusz

169. 619 619/1 619/2, 619/3 Myszków / Będusz

170. 620 620/1, 620/2 620/3 Myszków / Będusz

171. 621 621/1 621/2 Myszków / Będusz

172. 759 759/1 759/2, 759/3 Myszków / Będusz

173. 311 311/1 311/2 Myszków / Mrzygłód

174. 312 312/1 312/2 Myszków / Mrzygłód

175. 313 313/1 313/2 Myszków / Mrzygłód

176. 314 314/1, 314/2 314/3 Myszków / Mrzygłód

177. 317 317/1 317/2 Myszków / Mrzygłód

178. 318 318/1, 318/2, 318/3 318/4, 318/5, 318/6 Myszków / Mrzygłód

179. 390 390/1 390/2 Myszków / Mrzygłód

180. 391 391/1 391/2 Myszków / Mrzygłód

181. 392 392/1 392/2 Myszków / Mrzygłód

182. 393/1 393/3 393/4 Myszków / Mrzygłód

183. 393/2 393/5 393/6 Myszków / Mrzygłód

184. 394 394/1 394/2 Myszków / Mrzygłód

185. 395 395/1 395/2 Myszków / Mrzygłód

186. 396/2 396/3 396/4 Myszków / Mrzygłód

187. 397/2 397/3 397/4 Myszków / Mrzygłód

188. 398/2 398/3 398/4 Myszków / Mrzygłód

189. 399 399/1 399/2 Myszków / Mrzygłód

190. 400 400/1 400/2 Myszków / Mrzygłód

191. 401 401/1 401/2 Myszków / Mrzygłód

192. 402 402/1 402/2 Myszków / Mrzygłód

193. 403 403/1 403/2 Myszków / Mrzygłód

194. 404 404/1 404/2 Myszków / Mrzygłód

195. 405 405/1 405/2 Myszków / Mrzygłód

196. 42 42/1 42/2, 42/3 Myszków / Mrzygłódka

197. 19 19/1 19/2 Myszków / Mrzygłódka

198. 18 18/1 18/2, 18/3 Myszków / Mrzygłódka

199. 17 17/1 17/2 Myszków / Mrzygłódka

200. 16 16/1 16/2 Myszków / Mrzygłódka

201. 15 15/1 15/2, 15/3 Myszków / Mrzygłódka

202. 14 14/1 14/2, 14/3 Myszków / Mrzygłódka

203. 12 12/1 12/2, 12/3 Myszków / Mrzygłódka

204. 41 41/1 41/2, 41/3 Myszków / Mrzygłódka

205. 35 35/1 35/2 Myszków / Mrzygłódka

206. 34 34/1 34/2 Myszków / Mrzygłódka

207. 33/2 33/3 33/4, 33/5 Myszków / Mrzygłódka

208. 44 44/1 44/2, 44/3 Myszków / Mrzygłódka

209. 104 104/1 104/2, 104/3 Myszków / Mrzygłódka

210. 103/1 103/3 103/4, 103/5 Myszków / Mrzygłódka

211. 103/2 103/6 103/7, 103/8 Myszków / Mrzygłódka

212. 102 102/1 102/2, 102/3 Myszków / Mrzygłódka

213. 101 101/1 101/2, 101/3 Myszków / Mrzygłódka

214. 100 100/1 100/2, 100/3 Myszków / Mrzygłódka

215. 99 99/1 99/2, 99/3 Myszków / Mrzygłódka

216. 98 98/1 98/2, 98/3 Myszków / Mrzygłódka

217. 97 97/1 97/2 Myszków / Mrzygłódka

218. 96 96/1 96/2 Myszków / Mrzygłódka

219. 489 489/1 489/2, 489/3 Myszków / Mrzygłódka

220. 208 208/1 208/2 Myszków / Mrzygłódka

221. 207 207/1 207/2 Myszków / Mrzygłódka

222. 205 205/1 205/2 Myszków / Mrzygłódka

223. 204 204/1 204/2 Myszków / Mrzygłódka

224. 203 203/1 203/2, 203/3 Myszków / Mrzygłódka

225. 202 202/1 202/2, 202/3 Myszków / Mrzygłódka

226. 200 200/1 200/2, 200/3 Myszków / Mrzygłódka

227. 199 199/1 199/2, 199/3 Myszków / Mrzygłódka

228. 198 198/1, 198/2 198/3, 198/4 Myszków / Mrzygłódka

229. 196 196/1, 196/2 196/3, 196/4 Myszków / Mrzygłódka

230. 195 195/1 195/2 Myszków / Mrzygłódka

231. 194 194/1 194/2 Myszków / Mrzygłódka

232. 193 193/1 193/2 Myszków / Mrzygłódka

233. 192/1 192/2 192/3 Myszków / Mrzygłódka

234. 190/1 190/2 190/3 Myszków / Mrzygłódka

235. 485 485/1 485/2, 485/3 Myszków / Mrzygłódka

236. 389 389/1 389/2 Myszków / Mrzygłódka

237. 387 387/1 387/2 Myszków / Mrzygłódka

238. 384 384/1 384/2 Myszków / Mrzygłódka

239. 379 379/1, 379/2 379/3 Myszków / Mrzygłódka

240. 385 385/1 385/2 Myszków / Mrzygłódka

241. 488 488/1 488/2, 488/3 Myszków / Mrzygłódka

242. 1283 1283/1 1283/2 Myszków / Mrzygłódka

243. 1400 1400/1 1400/2 Myszków / Mrzygłódka

244. 1346 1346/1 1346/2 Myszków / Mrzygłódka

245. 1398 1398/1 1398/2 Myszków / Mrzygłódka

246. 1182 1182/1 1182/2 Myszków / Mrzygłódka

247. 1274 1274/1 1274/2 Myszków / Mrzygłódka

248. 1348 1348/1 1348/2 Myszków / Mrzygłódka

249. 1351 1351/1 1351/2 Myszków / Mrzygłódka

250. 1353 1353/1 1353/2, 1353/3 Myszków / Mrzygłódka

251. 1354 1354/1 1354/2 Myszków / Mrzygłódka

252. 1355 1355/1 1355/2, 1355/3 Myszków / Mrzygłódka

253. 1356 1356/1 1356/2, 1356/3 Myszków / Mrzygłódka

254. 1357 1357/1 1357/2, 1357/3 Myszków / Mrzygłódka

255. 1358 1358/1 1358/2, 1358/3 Myszków / Mrzygłódka

256. 1359 1359/1 1359/2, 1359/3 Myszków / Mrzygłódka

257. 1360 1360/1 1360/2, 1360/3 Myszków / Mrzygłódka

258. 1361/1 1361/2 1361/3 Myszków / Mrzygłódka

259. 1362/1 1362/2 1362/3 Myszków / Mrzygłódka

260. 1363 1363/1 1363/2 Myszków / Mrzygłódka

261. 1364 1364/1 1364/2 Myszków / Mrzygłódka

262. 1365 1365/1 1365/2 Myszków / Mrzygłódka

263. 1366 1366/1 1366/2 Myszków / Mrzygłódka

264. 1387/2 1387/3 1387/4 Myszków / Mrzygłódka

265. 1388 1388/1 1388/2, 1388/3 Myszków / Mrzygłódka

266. 1401 1401/1 1401/2, 1401/3 Myszków / Mrzygłódka

267. 1397 1397/1 1397/2, 1397/3 Myszków / Mrzygłódka

268. 1996/2 1996/3 1996/4, 1996/5 Myszków / Mrzygłód

269. 1995/2 1995/3 1995/4, 1995/5 Myszków / Mrzygłód

270. 1994/2 1994/3 1994/4, 1994/5 Myszków / Mrzygłód

271. 1993/2 1993/3 1993/4, 1993/5 Myszków / Mrzygłód

272. 1992/2 1992/3 1992/4, 1992/5 Myszków / Mrzygłód

273. 2077/2 2077/3 2077/4, 2077/5 Myszków / Mrzygłód

274. 2077/1 2077/6 2077/7 Myszków / Mrzygłód

275. 1990/2 1990/3 1990/4 Myszków / Mrzygłód

276. 1989/2 1989/3 1989/4 Myszków / Mrzygłód

277. 1988/2 1988/3 1988/4 Myszków / Mrzygłód

278. 1987/2 1987/3 1987/4 Myszków / Mrzygłód

279. 1986/2 1986/3 1986/4 Myszków / Mrzygłód

280. 1985/2 1985/3 1985/4 Myszków / Mrzygłód

281. 1984 1984/1 1984/2 Myszków / Mrzygłód

282. 2181 2181/1 2181/2, 2181/3 Myszków / Mrzygłód

283. 2199 2199/1 2199/2 Myszków / Mrzygłód

284. 2198 2198/1 2198/2 Myszków / Mrzygłód

285. 2194 2194/1 2194/2 Myszków / Mrzygłód

286. 2192 2192/1 2192/2 Myszków / Mrzygłód

287. 2191 2191/1 2191/2 Myszków / Mrzygłód

288. 2189 2189/1 2189/2 Myszków / Mrzygłód

289. 2188/1 2188/3 2188/4 Myszków / Mrzygłód

290. 2187 2187/1 2187/2 Myszków / Mrzygłód

291. 2186 2186/1 2186/2 Myszków / Mrzygłód

292. 1983/2 1983/3 1983/4 Myszków / Mrzygłód

293. 1982/2 1982/3 1982/4 Myszków / Mrzygłód

294. 1981 1981/1 1981/2 Myszków / Mrzygłód

295. 2073 2073/1 2073/2 Myszków / Mrzygłód

296. 1978/2 1978/3 1978/4 Myszków / Mrzygłód

297. 1977/2 1977/3 1977/4 Myszków / Mrzygłód

298. 2185 2185/1 2185/2 Myszków / Mrzygłód

299. 2072 2072/1 2072/2 Myszków / Mrzygłód

300. 2182/1 2182/3 2182/4 Myszków / Mrzygłód

301. 1968 1968/1 1968/2, 1968/3 Myszków / Mrzygłód

302. 2178/1 2178/3 2178/4 Myszków / Mrzygłód

303. 2176 2176/1 2176/2 Myszków / Mrzygłód

304. 2175 2175/1 2175/2 Myszków / Mrzygłód

305. 2174 2174/1 2174/2 Myszków / Mrzygłód

306. 2172/1 2172/4 2172/5 Myszków / Mrzygłód

307. 2171/1 2171/3 2171/4 Myszków / Mrzygłód

308. 2170 2170/1 2170/2 Myszków / Mrzygłód

309. 2169 2169/1 2169/2 Myszków / Mrzygłód

310. 1961 1961/1 1961/2, 1961/3 Myszków / Mrzygłód

311. 2165 2165/1 2165/2 Myszków / Mrzygłód

312. 2161 2161/1 2161/2 Myszków / Mrzygłód

313. 2164/1 2164/4 2164/5 Myszków / Mrzygłód

314. 2163 2163/1 2163/2 Myszków / Mrzygłód

315. 2162 2162/1 2162/2 Myszków / Mrzygłód

316. 1956 1956/1 1956/2, 1956/3 Myszków / Mrzygłód

317. 2149 2149/1 2149/2 Myszków / Mrzygłód

318. 2148 2148/1 2148/2 Myszków / Mrzygłód

319. 2147 2147/1 2147/2 Myszków / Mrzygłód

320. 2146 2146/1 2146/2 Myszków / Mrzygłód

321. 2145 2145/1 2145/2 Myszków / Mrzygłód

322. 2144 2144/1 2144/2 Myszków / Mrzygłód

323. 2143 2143/1 2143/2 Myszków / Mrzygłód

324. 2142 2142/1 2142/2 Myszków / Mrzygłód

325. 2141 2141/1 2141/2 Myszków / Mrzygłód

326. 1947 1947/1 1947/2, 1947/3 Myszków / Mrzygłód

327. 2059 2059/1 2059/2 Myszków / Mrzygłód

328. 2058 2058/1 2058/2 Myszków / Mrzygłód

329. 2057 2057/1 2057/2 Myszków / Mrzygłód

330. 2056/2 2056/3 2056/4 Myszków / Mrzygłód

331. 2056/1 2056/5 2056/6 Myszków / Mrzygłód

332. 2055 2055/1 2055/2 Myszków / Mrzygłód

333. 2054 2054/1 2054/2 Myszków / Mrzygłód

334. 2053 2053/1 2053/2 Myszków / Mrzygłód

335. 2052 2052/1 2052/2 Myszków / Mrzygłód

336. 2050 2050/1 2050/2 Myszków / Mrzygłód

337. 2048 2048/1 2048/2 Myszków / Mrzygłód

338. 2047 2047/1 2047/2 Myszków / Mrzygłód

339. 2045 2045/1 2045/2 Myszków / Mrzygłód

340. 2026/1 2026/3 2026/4, 2026/5 Myszków / Mrzygłód

341. 2044 2044/1 2044/2 Myszków / Mrzygłód

342. 2124 2124/1 2124/2 Myszków / Mrzygłód

343. 2121 2121/1 2121/2 Myszków / Mrzygłód

344. 2118 2118/1 2118/2 Myszków / Mrzygłód

345. 2036 2036/1 2036/2 Myszków / Mrzygłód

346. 2021 2021/1 2021/2 Myszków / Mrzygłód

347. 2020 2020/1 2020/2, 2020/3 Myszków / Mrzygłód

348. 2019 2019/1 2019/2 Myszków / Mrzygłód

349. 2098 2098/1 2098/2 Myszków / Mrzygłód

350. 2017/2 2017/3 2017/4 Myszków / Mrzygłód

351. 2016 2016/1 2016/2 Myszków / Mrzygłód

352. 2015 2015/1 2015/2 Myszków / Mrzygłód

353. 2014 2014/1 2014/2 Myszków / Mrzygłód

354. 2011 2011/1 2011/2 Myszków / Mrzygłód

355. 2010/2 2010/3 2010/4 Myszków / Mrzygłód

356. 2097 2097/1 2097/2 Myszków / Mrzygłód

357. 2096 2096/1 2096/2 Myszków / Mrzygłód

358. 2095 2095/1 2095/2 Myszków / Mrzygłód

359. 2094 2094/1 2094/2 Myszków / Mrzygłód

360. 2093 2093/1 2093/2 Myszków / Mrzygłód

361. 2091 2091/1 2091/2 Myszków / Mrzygłód

362. 2009/4 2009/5 2009/6 Myszków / Mrzygłód

363. 2008 2008/1 2008/2 Myszków / Mrzygłód

364. 2007 2007/1 2007/2 Myszków / Mrzygłód

365. 2090 2090/1 2090/2 Myszków / Mrzygłód

366. 2089 2089/1 2089/2 Myszków / Mrzygłód

367. 2006 2006/1 2006/2 Myszków / Mrzygłód

368. 2005 2005/1 2005/2 Myszków / Mrzygłód

369. 2004 2004/1 2004/2 Myszków / Mrzygłód

370. 2003/1 2003/2 2003/3 Myszków / Mrzygłód

371. 2001 2001/1 2001/2 Myszków / Mrzygłód

372. 2000/2 2000/3 2000/4 Myszków / Mrzygłód

373. 1999/2 1999/3 1999/4 Myszków / Mrzygłód

374. 2088 2088/1 2088/2 Myszków / Mrzygłód

375. 2087 2087/1 2087/2 Myszków / Mrzygłód

376. 2086 2086/1 2086/2 Myszków / Mrzygłód

377. 2083 2083/1 2083/2 Myszków / Mrzygłód

378. 2082 2082/1 2082/2 Myszków / Mrzygłód

379. 2080 2080/1 2080/2 Myszków / Mrzygłód

380. 1912 1912/1 1912/2 Myszków / Mrzygłód

381. 1911 1911/1 1911/2 Myszków / Mrzygłód

382. 1910 1910/1 1910/2 Myszków / Mrzygłód

383. 1899 1899/1 1899/2 Myszków / Mrzygłód

384. 1897/2 1897/6 1897/7 Myszków / Mrzygłód

385. 1896/9 1896/13 1896/14 Myszków / Mrzygłód

386. 1897/1 1897/4 1897/5 Myszków / Mrzygłód

387. 1886 1886/1 1886/2 Myszków / Mrzygłód

388. 1885 1885/1 1885/2 Myszków / Mrzygłód

389. 1884 1884/1 1884/2 Myszków / Mrzygłód

390. 1883/2 1883/5 1883/6 Myszków / Mrzygłód

391. 1883/1 1883/3 1883/4 Myszków / Mrzygłód
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Pouczenie
1. W związku z powyższym informuje się strony postępowania, że mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Wydziale Infrastruktury Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, ul. Jagiellońska 25,  pok. 530, (pokój 530, IV piętro, tel. 32 20 77 530). 
2. Od wydanej decyzji stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Ministra Infrastruktury i Rozwoju w Warszawie, za pośrednictwem Wojewody Śląskiego, w terminie:
-14 dni od dnia jej doręczenia – wnioskodawcy,
-14 dni od dnia doręczenia poprzez publiczne ogłoszenie* - pozostałym stronom.

* publiczne ogłoszenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od jego ukazania się (czyli zamieszczenia obwieszczenia o wydaniu decyzji na tablicy ogłoszeń w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim, Urzędzie Gminy i Miasta Koziegłowy i Urzędzie Miasta Myszków na
stronach internetowych tych urzędów oraz w prasie lokalnej)

6. Oznaczenie nieruchomości lub ich części według ewidencji gruntów, które staną się własnością Województwa Śląskiego z dniem, w którym decyzja stanie się ostateczna.

Lp. Numer działki
Numer działki

pierwotnej 
Gmina/Obręb

1 306/1 306 Koziegłowy / Postęp

2 332/4 332/2 Koziegłowy / Postęp

3 314/3 314/2 Koziegłowy / Postęp

4 315/3 315/2 Koziegłowy / Postęp

5 322/7 322/6 Koziegłowy / Postęp

6 10180/2 10180 Myszków / Myszków

7 10231/2 10231 Myszków / Myszków

8 10232 10232 Myszków / Myszków

9 2388/2 2388/2 Myszków / Myszków

10 2405/12 2405/12 Myszków / Myszków

11 2389 2389 Myszków / Myszków

12 2390 2390 Myszków / Myszków

13 2574 2574 Myszków / Myszków

14 2387/1 2387 Myszków / Myszków

15 2391/1, 2391/2 2391 Myszków / Myszków

16 2411 2411 Myszków / Myszków

17 2392/14 2392/5 Myszków / Myszków

18 2392/16 2392/7 Myszków / Myszków

19 2556/3 2556/1 Myszków / Myszków

20 8766 8766 Myszków / Myszków

21 2558/4 2558/2 Myszków / Myszków

22 2558/3 2558/3 Myszków / Myszków

23 2063/7 2063/1 Myszków / Myszków

24 2063/13 2063/3 Myszków / Myszków

25 2061/4 2061/4 Myszków / Myszków

26 2061/6 2061/5 Myszków / Myszków

27 2063/9 2063/4 Myszków / Myszków

28 2064/21 2064/5 Myszków / Myszków

29 2063/11 2063/6 Myszków / Myszków

30 2062/62 2062/5 Myszków / Myszków

31 2064/19 2064/1 Myszków / Myszków

32 2066/1 2066 Myszków / Myszków

33 2062/64,
2062/65

2062/52 Myszków / Myszków

34 2064/23 2064/6 Myszków / Myszków

35 2062/67 2062/53 Myszków / Myszków

36 2062/69 2062/54 Myszków / Myszków

37 2062/72 2062/55 Myszków / Myszków

38 2062/75 2062/58 Myszków / Myszków

39 2065/1 2065 Myszków / Myszków

40 2062/77 2062/60 Myszków / Myszków

41 2/25 2/18 Myszków / Będusz

42 6/3 6/1 Myszków / Będusz

43 6/5 6/2 Myszków / Będusz

44 7/1 7/1 Myszków / Będusz

45 7/6 7/2 Myszków / Będusz

46 7/4 7/3 Myszków / Będusz

47 319/1 319 Myszków / Będusz

48 172/1 172 Myszków / Będusz

49 10/1 10 Myszków / Będusz

50 9/1 9 Myszków / Będusz

51 15/1 15 Myszków / Będusz

52 16/1 16 Myszków / Będusz

53 18/3 18/2 Myszków / Będusz

54 19/1 19 Myszków / Będusz

55 20/1 20 Myszków / Będusz

56 21/1 21 Myszków / Będusz

57 22/3 22/1 Myszków / Będusz

58 22/6 22/2 Myszków / Będusz

59 23/1 23 Myszków / Będusz

60 24/3 24/2 Myszków / Będusz

61 26/1 26 Myszków / Będusz

62 27/1 27 Myszków / Będusz

63 28/4 28/3 Myszków / Będusz

64 29/1 29 Myszków / Będusz

65 30/1 30 Myszków / Będusz

66 31/1 31 Myszków / Będusz

67 32/1 32 Myszków / Będusz

68 33/6 33/5 Myszków / Będusz

69 33/9 33/4 Myszków / Będusz

70 34/1 34 Myszków / Będusz

71 35/1 35 Myszków / Będusz

72 36/3 36/2 Myszków / Będusz

73 36/6 36/1 Myszków / Będusz

74 37/1 37 Myszków / Będusz

75 38/1 38 Myszków / Będusz

76 39/1 39 Myszków / Będusz

77 40/1 40 Myszków / Będusz

78 41/3 41/2 Myszków / Będusz

79 43/1 43 Myszków / Będusz

80 44/1 44 Myszków / Będusz

81 45/1 45 Myszków / Będusz

82 46/3 46/2 Myszków / Będusz

83 49/4 49/2 Myszków / Będusz

84 48/1 48 Myszków / Będusz

85 50/1 50 Myszków / Będusz

86 52/1 52 Myszków / Będusz

87 54/3 54/2 Myszków / Będusz

88 54/6 54/1 Myszków / Będusz

89 55/1 55 Myszków / Będusz

90 56/7 56/4 Myszków / Będusz

91 56/10 56/3 Myszków / Będusz

92 58/1 58 Myszków / Będusz

93 59/1 59 Myszków / Będusz

94 60/3 60/2 Myszków / Będusz

95 61/3 61/2 Myszków / Będusz

96 62/3 62/2 Myszków / Będusz

97 63/3 63/2 Myszków / Będusz

98 64/3 64/2 Myszków / Będusz

99 65/1 65 Myszków / Będusz

100 66/1 66 Myszków / Będusz

101 67/1 67 Myszków / Będusz

102 69/1 69 Myszków / Będusz

103 71/1 71 Myszków / Będusz

104 73/1 73 Myszków / Będusz

105 76 76 Myszków / Będusz

106 75/1 75 Myszków / Będusz

107 78/3 78/2 Myszków / Będusz

108 80/1 80 Myszków / Będusz

109 82/1 82 Myszków / Będusz

110 84/4 84/2 Myszków / Będusz

111 84/6 84/3 Myszków / Będusz

112 86/1 86 Myszków / Będusz

113 88/1 88 Myszków / Będusz

114 90/1 90 Myszków / Będusz

115 92/1 92 Myszków / Będusz

116 94/3 94/1 Myszków / Będusz

117 94/5 94/2 Myszków / Będusz

118 96/1 96 Myszków / Będusz

119 98/1 98 Myszków / Będusz

120 100/1 100 Myszków / Będusz

121 102/3 102/2 Myszków / Będusz

122 102/5 102/1 Myszków / Będusz

123 104/1 104 Myszków / Będusz

124 106/1 106 Myszków / Będusz

125 108/1 108 Myszków / Będusz

126 110/1 110 Myszków / Będusz

127 112/1 112 Myszków / Będusz

128 114/1 114 Myszków / Będusz

129 117/1 117 Myszków / Będusz

130 118/3 118/2 Myszków / Będusz

131 120/1 120 Myszków / Będusz

132 122/1 122 Myszków / Będusz

133 124/1 124 Myszków / Będusz

134 126/1 126 Myszków / Będusz

135 128/1 128 Myszków / Będusz

136 130/1 130 Myszków / Będusz

137 132/1 132 Myszków / Będusz

138 134/1 134 Myszków / Będusz

139 137/1 137 Myszków / Będusz

140 139/1 139 Myszków / Będusz

141 141 141 Myszków / Będusz

142 142/1 142 Myszków / Będusz

143 143/1 143 Myszków / Będusz

144 144/3 144/2 Myszków / Będusz

145 145/1 145 Myszków / Będusz

146 146/1 146 Myszków / Będusz

147 147/1 147 Myszków / Będusz

148 148/1 148 Myszków / Będusz

149 149/1 149 Myszków / Będusz

150 150/1 150 Myszków / Będusz

151 151/3 151/2 Myszków / Będusz

152 152/3 152/2 Myszków / Będusz

153 152/5 152/1 Myszków / Będusz

154 153/7 153/2 Myszków / Będusz

155 155/1 155 Myszków / Będusz

156 156/3 156/1 Myszków / Będusz

157 157/1 157 Myszków / Będusz

158 158/1 158 Myszków / Będusz

159 159/6 159/4 Myszków / Będusz

160 159/8 159/5 Myszków / Będusz

161 160/1 160 Myszków / Będusz

162 161/1 161 Myszków / Będusz

163 162/1 162 Myszków / Będusz

164 164/1 164 Myszków / Będusz

165 165/3 165/2 Myszków / Będusz

166 166/1 166 Myszków / Będusz

167 167/1 167 Myszków / Będusz

168 168/3 168/2 Myszków / Będusz

169 169/1 169 Myszków / Będusz

170 170/1 170 Myszków / Będusz

171 171/1 171 Myszków / Będusz

172 320/1 320 Myszków / Będusz

173 593/1 593 Myszków / Będusz

174 594/1 594 Myszków / Będusz

175 596/1, 596/2 596 Myszków / Będusz

176 762/1 762 Myszków / Będusz

177 618/1 618 Myszków / Będusz

178 595 595 Myszków / Będusz

179 763/1 763 Myszków / Będusz

180 597/1 597 Myszków / Będusz

181 599/3 599/1 Myszków / Będusz

182 758/1 758 Myszków / Będusz

183 619/1 619 Myszków / Będusz

184 620/1, 620/2 620 Myszków / Będusz

185 621/1 621 Myszków / Będusz

186 759/1 759 Myszków / Będusz

187 312/1 312 Myszków / Mrzygłód

188 311/1 311 Myszków / Mrzygłód

189 313/1 313 Myszków / Mrzygłód

190 314/1, 314/2 314 Myszków / Mrzygłód

191 315 315 Myszków / Mrzygłód

192 316 316 Myszków / Mrzygłód

193 317/1 317 Myszków / Mrzygłód

194 318/1, 318/2, 318/3 318 Myszków / Mrzygłód

195 390/1 390 Myszków / Mrzygłód

196 391/1 391 Myszków / Mrzygłód

197 392/1 392 Myszków / Mrzygłód

198 393/3 393/1 Myszków / Mrzygłód

199 393/5 393/2 Myszków / Mrzygłód

200 396/3 396/2 Myszków / Mrzygłód

201 394/1 394 Myszków / Mrzygłód

202 395/1 395 Myszków / Mrzygłód

203 397/3 397/2 Myszków / Mrzygłód

204 398/3 398/2 Myszków / Mrzygłód

205 399/1 399 Myszków / Mrzygłód

206 400/1 400 Myszków / Mrzygłód

207 401/1 401 Myszków / Mrzygłód

208 402/1 402 Myszków / Mrzygłód

209 403/1 403 Myszków / Mrzygłód

210 404/1 404 Myszków / Mrzygłód

211 405/1 405 Myszków / Mrzygłód

212 42/1 42 Myszków / Mrzygłódka

213 19/1 19 Myszków / Mrzygłódka

214 18/1 18 Myszków / Mrzygłódka

215 17/1 17 Myszków / Mrzygłódka

216 16/1 16 Myszków / Mrzygłódka

217 15/1 15 Myszków / Mrzygłódka

218 14/1 14 Myszków / Mrzygłódka

219 12/1 12 Myszków / Mrzygłódka

220 41/1 41 Myszków / Mrzygłódka

221 35/1 35 Myszków / Mrzygłódka

222 34/1 34 Myszków / Mrzygłódka

223 33/3 33/2 Myszków / Mrzygłódka

224 44/1 44 Myszków / Mrzygłódka

225 104/1 104 Myszków / Mrzygłódka

226 103/3 103/1 Myszków / Mrzygłódka

227 103/6 103/2 Myszków / Mrzygłódka

228 102/1 102 Myszków / Mrzygłódka

229 101/1 101 Myszków / Mrzygłódka

230 100/1 100 Myszków / Mrzygłódka

231 99/1 99 Myszków / Mrzygłódka

232 98/1 98 Myszków / Mrzygłódka

233 97/1 97 Myszków / Mrzygłódka

234 96/1 96 Myszków / Mrzygłódka

235 489/1 489 Myszków / Mrzygłódka

236 208/1 208 Myszków / Mrzygłódka

237 207/1 207 Myszków / Mrzygłódka

238 205/1 205 Myszków / Mrzygłódka

239 204/1 204 Myszków / Mrzygłódka

240 203/1 203 Myszków / Mrzygłódka

241 202/1 202 Myszków / Mrzygłódka

242 200/1 200 Myszków / Mrzygłódka

243 199/1 199 Myszków / Mrzygłódka

244 198/1, 198/2 198 Myszków / Mrzygłódka

245 196/1, 196/2 196 Myszków / Mrzygłódka

246 195/1 195 Myszków / Mrzygłódka

247 194/1 194 Myszków / Mrzygłódka

248 193/1 193 Myszków / Mrzygłódka

249 192/2 192/1 Myszków / Mrzygłódka

250 190/2 190/1 Myszków / Mrzygłódka

251 485/1 485 Myszków / Mrzygłódka

252 389/1 389 Myszków / Mrzygłódka

253 387/1 387 Myszków / Mrzygłódka

254 384/1 384 Myszków / Mrzygłódka

255 380 380 Myszków / Mrzygłódka

256 382 382 Myszków / Mrzygłódka

257 383 383 Myszków / Mrzygłódka

258 379/1, 379/2 379 Myszków / Mrzygłódka

259 385/1 385 Myszków / Mrzygłódka

260 488/1 488 Myszków / Mrzygłódka

261 1175 1175 Myszków / Mrzygłódka

262 1176 1176 Myszków / Mrzygłódka

263 1400/1 1400 Myszków / Mrzygłódka

264 1347 1347 Myszków / Mrzygłódka

265 1398/1 1398 Myszków / Mrzygłódka

266 1182/1 1182 Myszków / Mrzygłódka

267 1274/1 1274 Myszków / Mrzygłódka

268 1353/1 1353 Myszków / Mrzygłódka

269 1354/1 1354 Myszków / Mrzygłódka

270 1355/1 1355 Myszków / Mrzygłódka

271 1348/1 1348 Myszków / Mrzygłódka

272 1356/1 1356 Myszków / Mrzygłódka

273 1357/1 1357 Myszków / Mrzygłódka

274 1358/1 1358 Myszków / Mrzygłódka

275 1359/1 1359 Myszków / Mrzygłódka

276 1360/1 1360 Myszków / Mrzygłódka

277 1361/2 1361/1 Myszków / Mrzygłódka

278 1362/2 1362/1 Myszków / Mrzygłódka

279 1363/1 1363 Myszków / Mrzygłódka

280 1364/1 1364 Myszków / Mrzygłódka

281 1365/1 1365 Myszków / Mrzygłódka

282 1366/1 1366 Myszków / Mrzygłódka

283 1387/3 1387/2 Myszków / Mrzygłódka

284 1388/1 1388 Myszków / Mrzygłódka

285 1401/1 1401 Myszków / Mrzygłódka

286 1397/1 1397 Myszków / Mrzygłódka

287 1996/3 1996/2 Myszków / Mrzygłód

288 1995/3 1995/2 Myszków / Mrzygłód

289 1994/3 1994/2 Myszków / Mrzygłód

290 1993/3 1993/2 Myszków / Mrzygłód

291 1992/3 1992/2 Myszków / Mrzygłód

292 2077/3 2077/2 Myszków / Mrzygłód

293 2077/6 2077/1 Myszków / Mrzygłód

294 1990/3 1990/2 Myszków / Mrzygłód

295 1989/3 1989/2 Myszków / Mrzygłód

296 1988/3 1988/2 Myszków / Mrzygłód

297 1987/3 1987/2 Myszków / Mrzygłód

298 1986/3 1986/2 Myszków / Mrzygłód

299 1985/3 1985/2 Myszków / Mrzygłód

300 1984/1 1984 Myszków / Mrzygłód

301 2181/1 2181 Myszków / Mrzygłód

302 2199/1 2199 Myszków / Mrzygłód

303 2198/1 2198 Myszków / Mrzygłód

304 2194/1 2194 Myszków / Mrzygłód

305 2192/1 2192 Myszków / Mrzygłód

306 2191/1 2191 Myszków / Mrzygłód

307 2189/1 2189 Myszków / Mrzygłód

308 2187/1 2187 Myszków / Mrzygłód

309 2186/1 2186 Myszków / Mrzygłód

310 2188/3 2188/1 Myszków / Mrzygłód

311 1983/3 1983/2 Myszków / Mrzygłód

312 1982/3 1982/2 Myszków / Mrzygłód

313 1981/1 1981 Myszków / Mrzygłód

314 2073/1 2073 Myszków / Mrzygłód

315 1978/3 1978/2 Myszków / Mrzygłód

316 1977/3 1977/2 Myszków / Mrzygłód

317 2185/1 2185 Myszków / Mrzygłód

318 2072/1 2072 Myszków / Mrzygłód

319 2182/3 2182/1 Myszków / Mrzygłód

320 1968/1 1968 Myszków / Mrzygłód

321 2178/2 2178/2 Myszków / Mrzygłód

322 2178/3 2178/1 Myszków / Mrzygłód

323 2176/1 2176 Myszków / Mrzygłód

324 2175/1 2175 Myszków / Mrzygłód

325 2174/1 2174 Myszków / Mrzygłód

326 2172/4 2172/1 Myszków / Mrzygłód

327 2171/3 2171/1 Myszków / Mrzygłód

328 2170/1 2170 Myszków / Mrzygłód

329 2169/1 2169 Myszków / Mrzygłód

330 1961/1 1961 Myszków / Mrzygłód

331 2165/1 2165 Myszków / Mrzygłód

332 2161/1 2161 Myszków / Mrzygłód

333 2164/4 2164/1 Myszków / Mrzygłód

334 2163/1 2163 Myszków / Mrzygłód

335 2162/1 2162 Myszków / Mrzygłód

336 1956/1 1956 Myszków / Mrzygłód

337 2149/1 2149 Myszków / Mrzygłód

338 2148/1 2148 Myszków / Mrzygłód

339 2147/1 2147 Myszków / Mrzygłód

340 2146/1 2146 Myszków / Mrzygłód

341 2145/1 2145 Myszków / Mrzygłód

342 2144/1 2144 Myszków / Mrzygłód

343 2143/1 2143 Myszków / Mrzygłód

344 2142/1 2142 Myszków / Mrzygłód

345 2141/1 2141 Myszków / Mrzygłód

346 2140 2140 Myszków / Mrzygłód

347 1947/1 1947 Myszków / Mrzygłód

348 2059/1 2059 Myszków / Mrzygłód

349 2058/1 2058 Myszków / Mrzygłód

350 2057/1 2057 Myszków / Mrzygłód

351 2056/3 2056/2 Myszków / Mrzygłód

352 2056/5 2056/1 Myszków / Mrzygłód

353 2055/1 2055 Myszków / Mrzygłód

354 2054/1 2054 Myszków / Mrzygłód

355 2053/1 2053 Myszków / Mrzygłód

356 2052/1 2052 Myszków / Mrzygłód

357 2050/1 2050 Myszków / Mrzygłód

358 2130 2130 Myszków / Mrzygłód

359 2131 2131 Myszków / Mrzygłód

360 2048/1 2048 Myszków / Mrzygłód

361 2047/1 2047 Myszków / Mrzygłód

362 2045/1 2045 Myszków / Mrzygłód

363 2046 2046 Myszków / Mrzygłód

364 2026/3 2026/1 Myszków / Mrzygłód

365 2044/1 2044 Myszków / Mrzygłód

366 2042 2042 Myszków / Mrzygłód

367 2039 2039 Myszków / Mrzygłód

368 2124/1 2124 Myszków / Mrzygłód

369 2121/1 2121 Myszków / Mrzygłód

370 2118/1 2118 Myszków / Mrzygłód

371 2125 2125 Myszków / Mrzygłód

372 2036/1 2036 Myszków / Mrzygłód

373 2021/1 2021 Myszków / Mrzygłód

374 2020/1 2020 Myszków / Mrzygłód

375 2019/1 2019 Myszków / Mrzygłód

376 2098/1 2098 Myszków / Mrzygłód

377 2017/3 2017/2 Myszków / Mrzygłód

378 2016/1 2016 Myszków / Mrzygłód

379 2015/1 2015 Myszków / Mrzygłód

380 2014/1 2014 Myszków / Mrzygłód

381 2011/1 2011 Myszków / Mrzygłód

382 2010/3 2010/2 Myszków / Mrzygłód

383 2097/1 2097 Myszków / Mrzygłód

384 2096/1 2096 Myszków / Mrzygłód

385 2095/1 2095 Myszków / Mrzygłód

386 2094/1 2094 Myszków / Mrzygłód

387 2093/1 2093 Myszków / Mrzygłód

388 2091/1 2091 Myszków / Mrzygłód

389 2009/5 2009/4 Myszków / Mrzygłód

390 2008/1 2008 Myszków / Mrzygłód

391 2007/1 2007 Myszków / Mrzygłód

392 2078 2078 Myszków / Mrzygłód

393 2090/1 2090 Myszków / Mrzygłód

394 2089/1 2089 Myszków / Mrzygłód

395 2006/1 2006 Myszków / Mrzygłód

396 2005/1 2005 Myszków / Mrzygłód

397 2004/1 2004 Myszków / Mrzygłód

398 2003/2 2003/1 Myszków / Mrzygłód

399 2001/1 2001 Myszków / Mrzygłód

400 2000/3 2000/2 Myszków / Mrzygłód

401 1999/3 1999/2 Myszków / Mrzygłód

402 2086/1 2086 Myszków / Mrzygłód

403 2083/1 2083 Myszków / Mrzygłód

404 2082/1 2082 Myszków / Mrzygłód

405 2079 2079 Myszków / Mrzygłód

406 2087/1 2087 Myszków / Mrzygłód

407 2088/1 2088 Myszków / Mrzygłód

408 2080/1 2080 Myszków / Mrzygłód

409 1912/1 1912 Myszków / Mrzygłód

410 1911/1 1911 Myszków / Mrzygłód

411 1910/1 1910 Myszków / Mrzygłód

412 1899/1 1899 Myszków / Mrzygłód

413 1898/2 1898/2 Myszków / Mrzygłód

414 1898/3 1898/3 Myszków / Mrzygłód

415 1897/3 1897/3 Myszków / Mrzygłód

416 1897/6 1897/2 Myszków / Mrzygłód

417 1896/13 1896/9 Myszków / Mrzygłód

418 1897/4 1897/1 Myszków / Mrzygłód

419 1898/1 1898/1 Myszków / Mrzygłód

420 1886/1 1886 Myszków / Mrzygłód

421 1885/1 1885 Myszków / Mrzygłód

422 1884/1 1884 Myszków / Mrzygłód

423 1883/5 1883/2 Myszków / Mrzygłód

424 1883/3 1883/1 Myszków / Mrzygłód
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Osta t nim spa rin gpar tne rem Ra-
 ko wa przed li go wym me czem
z Gór ni kiem Wał brzych bę dzie
w so bo tę III-li go wa Po lo nia By-
 tom. Pla no wa no, że spot ka nie
od bę dzie się na głów nej pły cie
sta dio nu przy ul. Li ma now skie -
go, ale nie wy klu czo ne, że dru ży -
ny za gra ją w By to miu.

AR TUR KU CHAR SKI

Roz gryw ki w II li dze bę dą wzno -
wio ne już w na stęp ny week end.
Ra ków 7 mar ca zmie rzy się
z Gór ni kiem Wał brzych. Przed
pierw szym me czem o pun kty
czę sto cho wia nie w so bo tę przej -
dą ge ne ral ny spraw dzian for my,
a w klu bie ro bią wszyst ko, aby
do szło do nie go na bo i sku z na -
tu ral ną tra wą. Na pew no nie bę -
dzie to jed nak głów na pły ta sta -
dio nu przy ul. Li ma now skie go,
a to w związ ku z oba wą o to, że
mo że zo stać znisz czo na. Być mo -
że dru ży ny za gra ją na bocz nym
bo i sku obiek tu w Czę sto cho wie,
ale nie wy klu czo ne też, że w By -
to miu.

Pił ka rze Ra ko wa w dzie wię ciu
do tych cza so wych grach kon trol -
nych pre zen to wa li się z do brej
stro ny. Te raz tre ner spraw dzi zes -
pół w po je dyn ku z wi ce li de rem
III li gi i moż na się spo dzie wać, że
wy sta wi op ty mal ny skład, któ ry
za ty dzień wy jdzie na bo i sko
w me czu z Gór ni kiem. �

Ra ków przed 
pró bą ge ne ral ną

Chcąc walczyć o miejsce
5.-12., AZS Częstochowa
musi pokonać w pierwszej
rundzie play-off drużynę
Effectora Kielce. 

Jeżeli nie zdoła, na
zakończenie rozgrywek
PlusLigi pozostanie mu
jedynie gra o 13. miejsce.

TA DE USZ IWA NIC KI

Dwa osta t nie se zo ny aka de mi cy
koń czy li na przed o stat nim miej scu
w ta be li. Naj pierw, jesz cze w 10-zes -
po ło wej li dze, zdo ła li wy prze dzić
je dy nie In dyk pol AZS Ol sztyn, a po -
tem wśród 12 dru żyn zna le źli się
przed BBTS-em Biel sko-Bia ła.
Przed obec nym se zo nem li gę po -
now nie po wię kszo no, zmo dy fi ko -
wa no też re gu la min roz gry wek.
Dru ży ny z koń ca ta be li ma ją szan -
sę za koń czyć roz gryw ki na wet na
5. po zy cji, ale po dzie lo ne na pa ry
(11. z 14., 12. z 13.), naj pierw mu szą
ro ze grać dwu me cze, któ rych zwy -
cięz cy awan su ją do dal szej ry wa li -
za cji. AZS run dę za sad ni czą za koń -
czył na 13. miej scu i tra fił na Ef fec -
to ra Kiel ce (w dru giej pa rze Ba ni -
mex Bę dzin wal czy z BBTS-em
Biel sko-Bia ła). Pierw szy mecz ro -
ze gra ny zo sta nie w pią tek w Czę -
sto cho wie, a re wanż ty dzień póź -
niej w Kiel cach. Je że li np. AZS wy -

gra w ha li na Za wo dziu, a Ef fec tor
u sie bie, o zwy cię stwie w dwu me -
czu zde cy du je wię ksza licz ba pun -
któw me czo wych. Przy rów nej licz -
bie pun ków me czo wych ro ze gra ny
zo sta nie zło ty set. Lep szy w ko lej -
nym eta pie wal ki, już o miej sca 5.-
-12., zmie rzy się z prze gra nym z pa -
ry Ja strzęb ski Wę giel – Cu prum Lu -
bin (pier wsze spot ka nie nad spo -

dzie wa nie ła two wy gra ła dru ży na
Cu prum). 

Po je dyn ki z Ef fec to rem ma ją dla
aka de mi ków spo rą staw kę. Dru ży -
na przez wię kszość se zo nu nie za -
chwy ca ła i w związ ku z tym po sta -
no wio no się gnąć po do świad czo ne -
go Fran cu za Gu il la u me’a Sa mi cę.
Zmie nio no rów nież tre ne ra. Wszyst -
ko po to, aby aka de mi cy wy do sta li

się z ogo na ta be li i po pra wi li wy nik
z dwóch osta t nich se zo nów. Sta nie
się tak pod wa run kiem, że wy e li mi -
nu ją kiel czan. Ale za da nie wca le nie
jest ła twe. Dru ży ny ma ją zbli żo ny
po ten cjał. W run dzie za sad ni czej
po dzie li ły się pun kta mi, a co cie ka -
we – AZS wy grał w Kiel cach (po za -
cię tym me czu 3:0), a Ef fec tor w Czę -
sto cho wie (3:1). W stycz nio wym po -
je dyn ku w ro li tre ne ra aka de mi ków
za de biu to wał Mi chał Bą kie wicz. Nie
był to de biut uda ny, ale ge ne ral nie
pod wo dzą Bą kie wi cza zes pół pre -
zen to wał się le piej. W osta t nich ty -
god niach po tra fił pod jąć wal kę
z PGE Skrą Beł cha tów i As se co Re -
so vią Rze szów, wy grać w Gdań sku
i zdo być punkt w Ol szty nie. W tym
osta t nim po je dyn ku pro wa dził 2:0
i mo men ta mi grał na praw dę do brze.
Za bra kło naj waż niej sze go – zwy cię -
stwa, ale na tym wy stę pie moż na
chy ba opie rać op ty mizm przed dwu -
me czem z Ef fec to rem.

Cze go moż na się spo dzie wać
w pią tek po ry wa lach. Po wy gra nej
w Czę sto cho wie kiel cza nie prze gra -
li sześć ko lej nych spot kań, ale osta t -
nio prze ła ma li nie moc. Po zwy cię -
stwach nad In dyk po lem i Ba ni mek -
sem (w obu przy pad kach 3:2) opu ści -
li osta t nie miej sce w ta be li i wy prze -
dzi li AZS. Dzię ki te mu bę dą gos po -
da rza mi re wan żu, któ ry od bę dzie się
3 mar ca. �

Mecz AZS Czę sto cho wa – Ef fec tor
Kiel ce w pią tek o godz. 18.30 w ha li
przy ul. Żuż lo wej 

Wkrót ce oka że się, gdzie jest miej sce AZS 

KO SZY KA RZE 
WY GRY WA JĄ
Do brze spi su ją się w ry wa li za cji
o utrzy ma nie w II li dze ko szy ka rze
czę sto chow skiej Po li tech ni ki. W śro -
dę wy gra li dru gie spot ka nie, tym ra -
zem z MKS Dą bro wa Gór ni cza, a już
w nie dzie lę zmie rzą się w ha li Po lo -
nia (godz. 17) z MKS-em Dą bro wa Gór -

ni cza. Po fa tal nej se rii wy ja zdo wych
po ra żek ko szy ka rze Po li tech ni ki wy -
raź nie od zy ska li for mę. Po ogra niu
przed ty god niem zes po łu z Ja worz -
na te raz po ko na li re zer wy MKS-u Dą -
bro wa. Po nie waż AZS ma 6 pkt prze -
wa gi nad osta t nią w ta be li dru ży ną
Gim ba ske tu Wroc ław, jest już pew ne,
że po zo sta nie w II li dze.  �PIT

AZS AZS Po li tech ni ka  li tech ni ka Czę sto choCzę sto cho w wa – – MKS MKS Dą brDą bro w wa Gór ni cza Gór ni cza IIII
8484:7:78 (20:218 (20:21, 26, 26:16:16, 21, 21:16:16, 17, 17:25) :25) 
KU AZS AZS Po li tech ni ka  li tech ni ka Czę sto choCzę sto chow ska: w ska: Ci dy ło 4, Kot lew ski 9, Pa-
 larz 0, Gos po da rek 15, No gal ski 14, Blu ma 20, Cie śla 0, Ła szew -
ski 0, Ryn kie wicz 9, Kacz mar ski 10, Dą brow ski 2, Ko wal ski 1. 

Wy ni ki dwu me czu z Effecto rem Kiel ce roz strzy gną, jak szyb ko za koń czy
się dla siat ka rzy AZS-u se zon 2014/15
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Na mecz zapraszają:

AZS CZĘSTOCHOWA

EFFECTOR KIELCE

GAZETA WYBORCZA ZAPRASZA NA MECZ:

Dziś, godzina 18.30 

Hala Sportowa Częstochowa

Więcej: www.azsczestochowa.pl
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