
Policjanci z Częstochowy 
zatrzymali 29-latka, podejrza-
nego o dokonanie kradzieży 
rozbójniczej i naruszenie miru 
domowego. Jak ustalili śled-
czy, mężczyzna wtargnął do 
jednego z domów, ukradł pasz-
porty domowników i biżute-
rię. Zaatakował też próbującą 
go zatrzymać 15-letnią córkę 
właścicieli posesji. Decyzją są-
du podejrzany trafił na 3 mie-
siące do aresztu.

Ze wstępnych ustaleń wynika, 
że mężczyzna najpierw szedł za 
15-latką chodnikiem, a następ-
nie wtargnął za nią domu i zaczął 

go plądrować. Stał się agresywny 
w stosunku do przestraszonej 
nastolatki, która telefonicznie 
powiadomiła o wszystkim matkę 
i próbowała zatrzymać złodzieja 
do jej przyjazdu. Jak ustalili 
śledczych, 29-latek chwycił 
dziewczynę za szyję i uderzył ją 
o ścianę. Jego łupem padły pasz-
porty domowników i biżuteria. 
Przybyli na miejsce policjanci 
obezwładnili złodzieja i zakuli 
w kajdanki. W chwili zatrzyma-
nia miał w organizmie przeszło 2 
promile alkoholu. Po wytrzeźwie-
niu usłyszał w prokuraturze za-
rzuty dokonania kradzieży roz-
bójniczej i naruszenia miru do-
mowego. Sprawca działał w wa-
runkach recydywy. Wcześniej 
odsiadywał już kary za podobne 
przestępstwa. Na wniosek śled-
czych sąd zadecydował o zasto-
sowaniu wobec niego środka za-
pobiegawczego w postaci tym-
czasowego aresztowania.
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Sześć osób rannych, ma-
newr wyprzedzania w wykona-
niu młodego kierowcy zakoń-
czony dachowaniem w rowie, 
dziecko potrącone na przejściu 
dla pieszych i pijany pasażer, 
który wypadł... z kabiny cią-
gnika. To drogowy bilans mi-
nionego weekendu w powiecie 
lublinieckim. Policjanci apelu-
ją o ostrożność i rozsądek!

Do pierwszego zdarzenia do-
szło w sobotę na drodze nr 46 
w Herbach. Z wstępnych ustaleń 
drogówki wynika, że podczas 
manewru wyprzedzania, kierują-
cy renault stracił panowanie nad 
pojazdem, zjechał na pobocze 
i dachował w przydrożnym rowie. 
W wypadku ucierpieli kierowca 
oraz pasażerowie pojazdu. Wszy-
scy to młodzi ludzie w wieku od 
17 do   20 lat. Przeprowadzone 
przez policjantów badanie stanu 
trzeźwości 19-letniego kierowcy 

nie wykazało w jego organizmie 
alkoholu. Szczegółowe okoliczno-
ści tego zdarzenia wyjaśniają po-
licjanci z KPP w Lublińcu. Być 
może zawinił brak rozwagi 
i umiejętności młodego kierowcy, 
Badanie krwi wykaże natomiast, 
czy nie prowadził pod wpływem 
innych środków odurzających.

Do drugiego wypadku, doszło 
tego samego dnia w południe na 
Alei Solidarności w Lublińcu. 
Kierujący mazdą na przejściu 
dla pieszych potrącił 10-letnią 
dziewczynkę. Z relacji świadków 
wynika, że dziecko wtargnęło 

wprost pod nadjeżdżający samo-
chód. Kierowca auta był trzeźwy.

Kolejne zdarzenie tego dnia 
policjanci odnotowali w Sierako-
wie Śląskim. Po 20.00, patrol 
drogówki został wezwany do ob-
sługi zdarzenia na ulicy 22 Lip-
ca. Po przybyciu na miejsce oka-
zało się, że podczas jazdy pijany 
pasażer ciągnika rolniczego 
oparł się o drzwi …....i wypadł. 
Kierowca był trzeźwy, natomiast 
badanie stanu trzeźwości po-
szkodowanego pasażera wyka-
zało ponad 2,5 promila alkoho-
lu. Mężczyzna z obrażeniami gło-
wy został przetransportowany 
do szpitala. Szczegółowe okolicz-
ności tych zdarzeń wyjaśniają 
teraz lublinieccy policjanci.

Mundurowi apelują o ostroż-
ność i rozsądek na drodze. Pa-
miętajmy, że chwila nieuwagi 
może kosztować życie lub zdro-
wie człowieka.  
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Straż pożarna

Nowe etaty, wyposażenie i szkolenia
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Lubliniec

Wypadł z ciągnika.  
Był pijany

Częstochowa

Wtargnął do domu 
za 15-latką

Lepsze dostosowanie systemu 
ratowniczo-gaśniczego do wy-
pełnianych zadań – to cel pro-
jektu rozporządzenia skierowa-
nego przez Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i Administracji 
do uzgodnień międzyresorto-
wych.

Najważniejsze zmiany zawarte w  
rozporządzeniu Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji w 
sprawie szczegółowej organizacji 
krajowego systemu ratowniczo-ga-
śniczego  to niemal 500 nowych 
etatów dla funkcjonariuszy PSP i 
26 dla pracowników cywilnych. 
Nowi strażacy trafią do istnieją-
cych już   specjalistycznych grup 
ratownictwa chemiczno-ekologicz-
nego. Jest ich 48. Poza tym każda 
z nich otrzyma nowe wyposażenie. 
Ponad 2,5 tys. funkcjonariuszy, 
którzy pracują w tych grupach 
obecnie zostanie dodatkowo prze-
szkolonych. Szkolenia czekają też 
nowo przyjętych do służby straża-
ków.

Rozporządzenie przewiduje tak-
że zakup 3 nowych samochodów 
ratownictwa chemiczno-ekologicz-
nego oraz rozpoczęcie współpracy z 
laboratorium, które będzie anali-
zować przesyłki mogące zawierać 

niebezpieczne materiały biologicz-
ne.

Projekt stanowi odpowiedź na 
nowe potrzeby straży pożarnej. Wy-
nikają one ze zmian wprowadzo-
nych w 2016 przez Ustawę Antyter-
rorystyczną. Zgodnie z nimi, krajo-
wy system ratowniczo-gaśniczy 
(ksrg) otrzymał nowe zadanie. Ksrg 
będzie udzielać pomocy podczas 
zdarzeń nadzwyczajnych wywoła-
nych obecnością czynników biolo-
gicznych (w tym podczas zdarzeń o 
charakterze terrorystycznym).

Proponowane rozporządzenie 
reguluje zasady, na jakich pod-
mioty wchodzące w skład ksrg 
(czyli przede wszystkim straż po-
żarna) będą współpracować z inny-
mi podmiotami i organizacjami w 
przypadku wystąpienia takich 
zdarzeń.

Nowe rozporządzenie usprawni 
funkcjonowanie ksrg, nie tylko na 
poziomie planistycznym, ale   rów-
nież na etapie prowadzonych dzia-
łań ratowniczych, a także ćwiczeń. 
W obecnych czasach, Państwowa 
Straż Pożarna jest bardzo ważną 
częścią naszego systemu bezpie-
czeństwa. Dzięki proponowanym 
zmianom, będzie ona mogła lepiej 
chronić nas przed zagrożeniami.
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Kolejna kampania

Przejście oddaj 
pieszym

Policjanci śląskiej dro-
gówki ruszyli właśnie 
z kolejną kampanią. 
Wspierani przez Woje-
wódzki Ośrodek Ruchu 
Drogowego w Katowicach 
oraz Generalną Dyrekcję 
Dróg Krajowych i Auto-
strad, stróże prawa zwra-
cają tym razem szczegól-
ną uwagę na zagrożenia 
czyhające na pieszych. 
Wszystko po to, by uzmy-
słowić użytkownikom 
dróg, jak istotne jest ich 
bezpieczeństwo. Podjęte 
przez policjantów działa-
nia poparł drużynowy 
mistrz świata w skokach 
narciarskich Piotr Żyła.

Jak pokazują dane staty-
styczne z ostatnich kilku 
lat, zdecydowana więk-
szość wypadków z udzia-
łem pieszych, w których za-
winił kierowca, miała miej-
sce w obszarze zabudowa-
nym. Niepokojący jest fakt, 
że do wielu z tych potrąceń 
doszło w miejscach, gdzie 
pieszy powinien czuć się 
bezpiecznie, czyli na tzw. 
„zebrach”. Dlatego też, 
w trosce o niezmotoryzowa-
nych, śląska policja ruszyła 
właśnie z kampanią profi-
laktyczną „Przejście oddaj 
pieszym”. Jej celem jest 
wzrost bezpieczeństwa pie-
szych oraz uzmysłowienie 

pozostałym użytkownikom 
ruchu drogowego, jak 
ogromne znaczenie na jego 
poprawę ma przestrzeganie 
obowiązujących przepisów.

W spocie filmowym kam-
panii wystąpiła Joanna 
Chułek oraz polski kierow-
ca rajdowy Kajetan Kajeta-
nowicz. Został on zrealizo-
wany przez studentów 
z Wydziału Radia i Telewizji 
Uniwersytetu Śląskiego 
pod kierownictwem prof. dr   
hab. Krystyny Doktoro-
wicz. Inauguracja przedsię-
wzięcia  odbyła się w Ko-
mendzie Miejskiej Policji 
w Żorach.
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Zabezpieczenie domów i mieszkań

Pod nieobecność
Trwają wakacje. 

Część osób wyjedzie 
poza miasto na długo 
oczekiwane urlopy. 
Straż miejska apeluje, 
aby odpowiednio za-
bezpieczyć domy i 
mieszkania przed wła-
maniami podczas swo-
jej nieobecności. Warto 
odnieść się do założeń 
programu „Bezpieczna 
Częstochowa”.

Jednym z założeń pro-
gramu „Bezpieczna Czę-
stochowa” jest program 
kierunkowy „Sąsiedzkie 
czuwanie”. W czasie dłu-
żej nieobecności w domu 
lub mieszkaniu warto 
zadbać, aby ktoś z rodzi-
ny lub sąsiadów stale 
kontrolował nasz doby-
tek i stwarzał pozory 
obecności domowników. 

Nie należy również w do-
mu pozostawiać pienię-
dzy i kosztowności. War-
tościowe przedmioty na 
czas wyjazdu można zo-
stawić u kogoś z bliskiej 
rodziny. Warto również 
zastanowić się na zaku-
pem urządzeń alarmo-
wych i rozważyć ich in-
stalację w mieszkaniach 
czy domach. Wszelkie 
zabezpieczenia przyczy-
niają się do poprawy 
bezpieczeństwa.

Osoby prywatne, a 
także spółdzielnie czy 
wspólnoty mieszkaniowe 
decydują się też na in-
stalację monitoringów 
wizyjnych. Monitoring 
także podnosi bezpie-
czeństwo w naszym oto-
czeniu.

Część osób wakacje 
spędzi w Częstochowie. 

Gdy rodzice udadzą się 
do pracy, ich pociechy 
mogą zostać same w do-
mu. Należy zorganizo-
wać im opiekę osób do-
rosłych. Jeśli nie jest to 
możliwe, trzeba uczulić 
swoje dzieci, aby nie 
otwierały drzwi obcym 
osobom.

Okres wakacji to czas, 
kiedy młodzież sięga po 
alkohol i papierosy. 
Straż miejska przypomi-
na, że sprzedaż alkoholu 
oraz papierosów zwy-
kłych i elektronicznych 
osobom poniżej 18 roku 
życia jest zabroniona.

Zróbmy wszystko, aby 
wakacje były dla wszyst-
kich bezpieczne. Telefon 
alarmowy straży miej-
skiej w Częstochowie to 
986.
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Policja

Amatorzy darmowych 
zakupów

Częstochowscy policjanci zatrzy-
mali 18-letniego mężczyznę i 18-let-
nią kobietę, którzy w tym samym 
dniu, i tym samym sklepie zrobili za-
kupy i nie płacąc za nie, chcieli 
uciec. Trafili oni jednak w ręce ochro-
ny, a potem policji. Muszą liczyć się 
z odpowiedzialnością karną za swoje 
czyny. Przestępstwo kradzieży jest 
zagrożone karą 5 lat więzienia.

W sobotę popołudniu oficer dyżurny 
otrzymał zgłoszenie kradzieży. Jak usta-

lili śledczy, 18-latka chciała opuścić je-
den ze sklepów na terenie Częstochowy 
z odzieżą wartą blisko 680 zł. Została 
jednak ujęta przez ochronę, a następnie 
przekazana policjantom. Nie minęły 2 
godziny i w tym samym sklepie doszło 
do kolejnej kradzieży. Tym razem 18-let-
ni mężczyzna wybrał ubrania warte pra-
wie 530 zł i również z pominięciem kasy 
udał się do wyjścia. Oboje usłyszeli już 
zarzuty kradzieży. O ich dalszym losie 
zadecyduje prokurator i sąd. Grozi im 5 
lat wiezienia. kg

Dla tych którzy pozostają w Częstochowie

Lato w mieście
Rozpoczęły się wakacje, 

a wraz z nimi akcja „Lato 
w mieście”. Dla tych którzy 
pozostają w Częstochowie, 
przygotowano - jak co roku 
ofertę - zajęć sportowych, re-
kreacyjnych i edukacyjnych.

W tym roku z dotacji na orga-
nizację letnich atrakcji korzysta-
ją 23 stowarzyszenia, kluby, in-
stytucje, fundacje i parafie, które   
organizują m. in. ogólnodostęp-
ne turnieje sportowe, zajęcia że-
glarskie, karate, tenisa, te-
akwondo, a także rajdy, półkolo-
nie, jednodniowe wycieczki auto-
karowe, wakacyjne szkółki jeź-
dzieckie, gry i zabawy.   

Pod opieką organizatorów za-
jęć będzie tez można pójść na 
basen, do „Domu Tajemnic” czy 
zwiedzić atrakcje Jury Krakow-
sko- Częstochowskiej.

Wśród organizatorów znaleźli 
się w tym roku m.in. Często-
chowski Okręgowy Związek Że-
glarski, Klub Sportowy Orient, 
Częstochowski Ośrodek Szkole-
nia Wypoczynkowego, Fundacja 
„Twój Rozwój”, Caritas Archidie-
cezji Częstochowskiej czy trady-
cyjny organizator dużej liczby 
krajoznawczych wycieczek po 
mieście i za miasto – Oddział Re-

gionalny PTTK w Częstochowie.
W letnią akcję włączają się jak 

zwykle także częstochowskie 
szkoły. Swoje oferty zgłosiły 
w tym roku: Zespół Szkół Samo-
chodowo-Budowlanych w Czę-
stochowie, Zespół Szkół Tech-
nicznych, Zespół Szkół im. B. 
Prusa, Zespół Szkół Technicz-
nych i Ogólnokształcących im. 
Stefana Żeromskiego, Szkoły 
Podstawowe nr 2 im. K.K. Ba-
czyńskiego oraz nr 22 im. G. Na-
rutowicza, Gimnazjum nr 8 
z Oddziałami Sportowymi im. 
Polskich Olimpijczyków, a także 
Specjalne   Ośrodki Szkolno-Wy-
chowawcze nr 1 i nr 5. Zapropo-
nowały półkolonie, obozy, jedno-
dniowe wycieczki lub akcje 
otwartych drzwi.

Na dofinansowanie kosztów 
organizacji wypoczynku letnie-
go, przeznaczono budżetu mia-
sta blisko 82 tys. zł.

Oczywiście swoją ofertę dla 
pozostających w wakacje w mie-
ście przygotowały też samorzą-
dowe instytucje. Miejski Ośro-
dek Sportu i Rekreacji m.in. za-
prasza wszystkich zwolenników 
aktywnego wypoczynku do   Par-
ku   Lisiniec, gdzie można popły-
wać kajakiem, rowerem wodnym 
czy na desce SUP oraz na miej-

skie pływalnie, kontynuuje też 
w lecie akcję „Biegam bo Lubię” 
na Miejskim Stadionie Lekko-
atletycznym, a na początku lipca 
organizuje na boisku wielofunk-
cyjnym przy ul. Boya-Żeleńskie-
go - XXIV Mistrzostwa Dzikich 
Drużyn w Piłce Nożnej dla 
uczniów gimnazjów.

Z kolei np. od 10 lipca w Mu-
zeum Częstochowskim będzie 
można wziąć udział w zajęciach 
w ramach projektu „Willa Kre-
atywnych Działań - warsztaty 
twórcze”. Na zainteresowanych 
czekają m. in. warsztaty filmowe, 
taneczne, street-artowe czy lite-
rackie. Także Biblioteka Publicz-
na przygotowała wakacyjne 
atrakcje, w tym 9 lipca, w ra-
mach akcji „Aleje - tu się dzieje” 
odbędzie się spektakl przygoto-
wany przez Wędrowny Teatr La-
lek MAŁE MI. Natomiast naj-
młodsi mogą kreatywnie spędzić 
czas podczas spotkań „Gry i za-
bawy w bibliotece”.

W czasie wakacji trwają oczy-
wiście cały czas imprezy różnego 
typu imprezy w ramach akcji 
„Aleje – tu się dzieje”.

Wakacje ma od kilku dni 
w Częstochowie prawie 32 tys. 
uczniów.
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Kolejne atrakcje

Lipcowe aleje
Blues-rockowy feeling ze-

społu Forsal, teatralne i mu-
zyczne spojrzenie na relacje 
damsko-męskie, a także 
orientalne rytmy w wykona-
niu miłośników etnicznych 
perkusjonaliów – między in-
nymi takie atrakcje czekają 
na częstochowian w ramach 
cyklu „Aleje tu się dzieje”. 

5 lipca o godz. 20.00 między 
Odwachem a Ratuszem  swoją 
scenę rozłoży  Teatr PUK-PUK  
ze Świdnika ze spektaklem  
„Wnętrze”. W repertuarze ma 
zarówno widowiska w technice 
żywego planu, jak i przedsta-
wienia lalkowe, widowiska ple-
nerowe oraz happeningi. 
„Wnętrze” to historie o miłości, 
prezentujące różne sposoby jej 
postrzegania, składające się 
na opowieść o sile, prostocie i 
pięknie tego uczucia, ale także 
związanym z nim bólu.   

6 lipca o godz. 19.00 na sce-
nie na ,,Bieganie”  wystąpi 
blues-rockowa grupa  Forsal. 
Formacja występowała na naj-
ważniejszych polskich festiwa-
lach bluesowych – w Olszty-
nie, Suwałkach, Siewierzu, 
Warszawie i Katowicach – a jej 
muzycy zostali docenieni przez 
wielbicieli takiego grania w an-

kiecie kwartalnika ,,Twój Blu-
es”.   

W piątek,  7 lipca, o godz. 
18.00, Michał Rorat zaprosi na 
żartobliwą, muzyczną podróż 
w głąb relacji damsko-mę-
skich. Duet  ,,Pociąg relacji ko-
bieta-mężczyzna”  – czyli Ju-
styna Hubczyk (śpiew) i   Łu-
kasz Forest Piechota (forte-
pian) – za pośrednictwem lu-
bianych piosenek opowiedzą o 
odwiecznych zależnościach 
między dwiema płciami. Usły-
szymy m.in. „Gdy mi Ciebie 
zabraknie”, „O mnie się nie 
martw”, „Bombonierkę” czy 
„Bo to się zwykle tak zaczyna”

Tego samego wieczoru,  o 
godz. 19.30, na plenerowy wy-
stęp na  ,,Kwadratach”  – inspi-
rowany muzyką szeroko pojęte-
go Orientu –   zaprosi  ,,Akuku! 
Bębny Częstochowa”, czyli po-
wstała w 2015 roku, otwarta 
grupa zrzeszająca fanów i miło-
śników etnicznych instrumen-
tów perkusyjnych z całego świa-
ta. Tym razem usłyszymy rytmy 
pochodzące zarówno z Afryki 
północnej, jak i Bliskiego oraz 
Środkowego Wschodu.

Szczegóły i aktualności do-
tyczące całego cyklu na stronie  
www,aleje.czestochowa.pl
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http://aleje.czestochowa.pl/
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Janowska artystka, Jolanta Madej, 
świętowała piękny jubileusz - 35-lecia 
pracy twórczej. Na zaproszenie artyst-
ki licznie stawili się wielbiciele jej ta-
lentu i przyjaciele w odrestaurowanym 
budynku Gminnego Ośrodka Kultury 
w Olsztynie. 

Prace artystki można będzie podziwiać 
do końca sierpnia w sali wystaw arty-
stycznych w Olsztynie. Wernisaż i oprawę 
artystyczną zorganizowała i prowadziła 
Dyrektor GOK Mariola Matysek. Zgroma-
dzeni goście wysłuchali wierszy o artystce 
autorstwa członków Janowskiego Klubu 
Literackiego – Ryszarda Sidorkiewicza, 
Anny Grzanki oraz Marka Monikowskie-
go. Licznie przybyli goście wzięli też udział 
w koncercie aktorki teatru z Zakopanego. 

Jolanta Madej ukończyła Akademię 
Sztuk Pięknych w Krakowie, Wydział 
Grafiki w Katowicach (1982). Należy do 
Związku Polskich Artystów Plastyków, 
Jurajskiego Fotoklubu RP – Stowarzy-
szenia Twórców oraz Niemieckiego Sto-
warzyszenia Artystów Form-Bild-Farbe w 
Niedernhausen. Posługuje się różnymi 
środkami wyrazu artystycznego: wyko-
nuje prace w technice olejnej, pasteli, 
akwareli, ołówku, mix-mediach, fotogra-
fii. Jest projektantką okładek do książek 
i plakatów. Maluje także na drewnie i ka-
mieniach. Projektuje i wykonuje malowa-
ne pudełka. Inspiruje się pięknem przy-
rody i otaczającego ją świata, zatrzymuje 
i utrwala w swoich obrazach rzeczywi-

stość, która jest pełna harmonii, spokoju, 
a jednocześnie malarskiej różnorodności. 
W twórczości korzysta zarówno z tema-
tów, które dostarczają jej liczne podróże, 
jak i z obserwacji czynionych w najbliż-
szym otoczeniu. Jest autorką wielu wy-
staw indywidualnych i współtwórczynią 
wystaw zbiorowych. Swoje prace prezen-
tuje na wystawach w Polsce, Anglii i 
Niemczech. W latach 2013 i 2015 była 
komisarzem Międzynarodowych Plene-
rów Miejskich w Wieluniu. Prace Jolanty 
Madej znajdują się w zbiorach prywat-
nych w kraju i za granicą, a jej biografia 
ukazała się w księdze „Złote Myśli Ludzi 
Wielkiego Umysłu, Talentu i Serca. Twór-
cy Wizerunku Polski”, a także w encyklo-
pedii R. Hübnera z życiorysami znanych 
Polek i Polaków „Who is who w Polsce” 
oraz w encyklopedii „Who is who of Eu-
ropen Woman”. Za swoją działalność 
otrzymała m.in.: Statuetkę Starosty Czę-
stochowskiego za zasługi dla powiatu w 
kategorii kultura (2013); Nagrodę Staro-
sty Częstochowskiego w dziedzinie kultu-
ry i sztuki za twórczą prezentację ziem 
powiatu częstochowskiego i utrwalanie 
jej walorów w wymiarze artystycznym 
(20104); I Nagrodę Prezesa Polskiej Orga-
nizacji Turystycznej w Ogólnopolskim 
Konkursie na Turystyczną Pamiątkę z 
Regionu (2007); Certyfikat Częstochow-
skiej Organizacji Turystycznej za projekty 
pamiątek z regionu: Pudełeczka z Legen-
dą (2005), Miniatury na Kamieniach 
(2007), Jurajskie Symbole (2011).

Piękny, artystyczny jubileusz
JANÓW

Festiwal disco-polo
Ta wiadomość ucieszy wszystkich 

miłośników muzyki disco-polo. W 
najbliższą sobotę, 8 lipca, na błoniach 
zamkowych w Olsztynie wystąpią 
gwiazdy tego nurtu m.in.: Weekend, 
Piękni i Młodzi, MIG i After Party.

W sumie na scenie wystąpi aż dwana-
ście zespołów. Start imprezy planowany 
jest na godzinę 19.00.

Warto zaznaczyć, że w nocy z soboty na 
niedzielę, z rynku w Olsztynie do Często-
chowy (przystanek estakada), zorganizo-
wane zostaną cztery dodatkowe przejazdy 
autobusów przegubowych. Pierwsze od-
jazdy dwóch autobusów zaplanowano na 
9 lipca – o godz. 2.30; następne kursy - 
godz. 3.30.

Więcej na  www.discopolofestiwal.pl.

Zakończyła się budowa linii oświe-
tleniowych w  Rędzinach i  Kościelcu. 
Pojawiły się łącznie 23 nowe słupy 
wraz z  oprawami

Prace dobiegły końca 30 czerwca. Nowe 
linie wykonane zostały na  ulicach: Dębo-
wej, Lipowej, Brzozowej i  końcowym od-
cinku ul.  Szkolnej w  Rędzinach. Dobu-
dowano również brakujący odcinek oświe-
tlenia ulicznego przy ul.  Ogrodowej w  Ko-
ścielcu.

– Inwestycja ta była jednym z  postula-
tów wysuwanych przez mieszkańców tych 

ulic w  czasie zebrań sołeckich w  ubie-
głym roku. Dlatego też, cieszymy się, że  
mogliśmy spełnić oczekiwania mieszkań-
ców. W  sumie w  ramach tych prac zabu-
dowano 23 słupy oświetleniowe wraz z  
oprawami oświetlenia ulicznego – mówi 
wójt Paweł Militowski.

To  nie wszystko. Na  dwóch słupach 
przy ul.  Ogrodowej w  Kościelcu zamon-
towano dodatkowe oprawy oświetleniowe 
o  zwiększonej mocy, co pomoże doświe-
tlić boisko sportowe klubu „Lotnik”. Po-
nadto w  ramach prac zdemontowane zo-
stały dwa stare i  nieczynne już słupy.

OLSZTYN

RĘDZINY

Lada dzień zakończy się remont ul.  
Wesołej w  Rudnikach na  odcinku 170 
m. Dzięki temu z  odnowionej drogi bę-
dzie można korzystać na  całej długo-
ści tej  ulicy – od  ul. Stalowej do  ul. 
Wojska Polskiego

Wiosną tego roku gmina ukończyła mo-
dernizację 350 metrowego fragmentu od  
ul. Stalowej do  zakrętu. W  ramach prze-
prowadzonych prac m.in.  położona zosta-
ła nowa nakładka asfaltowa, a  mieszkań-
cy zyskali odnowione zjazdy na  posesje. 
Pozostał odcinek 170 m od  zakrętu do  
skrzyżowania z  ul. Wojska Polskiego, któ-

ry  właśnie jest remontowany i  lada dzień 
powinien być ukończony. Wykonana zo-
stanie podbudowa z  kruszywa oraz  na-
wierzchnia mineralno – bitumiczna.

– Inwestycja ta wymagała uzgodnień z  
Polskimi Kolejami Państwowymi, ale  w  
sposób znaczący wpłynie na  bezpieczeń-
stwo mieszkańców i  wszystkich użytkowni-
ków drogi. Efektem tych prac będzie zupeł-
nie odnowiona ulica, z  nową nawierzchnią 
na  całej długości, od  ul. Stalowej do  ul. 
Wojska Polskiego – wyjaśnia Agnieszka Ol-
szewska, kierownik Referatu Zamówień Pu-
blicznych, Inwestycji, Funduszy Zewnętrz-
nych i  Oświaty Urzędu Gminy Rędziny.

Wesoła będzie jak nowa

Gmina Mstów zleciła opracowanie  
dokumentacji projektowo – kosztory-
sowej niezbędnego do rozbudowy tar-
gowiska w Cegielni.

Jest to wykonie projektu na II etap pla-
nowanej w przyszłości rozbudowy targo-
wiska w Cegielni - które co poniedziałek 
służy mieszkańcom gminy (i nie tylko) ja-
ko miejsce targu.

Ważnym elementem dokumentacji bę-
dzie kwestia odwodnienia terenu, która 
nadal do końca nie jest rozwiązana i 
szczególnie w okresie zimowo-wiosennym 
stanowi duży problem dla korzystających 
z targowiska.

Zakres przedmiotu umowy obejmuje  
m.in.:

l opracowanie dokumentacji projektowej 
nawierzchni targowiska wraz z roz-
mieszczeniem elementów funkcjonal-

nych oraz odwodnieniem z wszystkimi 
niezbędnymi uzgodnieniami,

l opracowanie kosztorysu inwestorskiego 
i przedmiaru robót,

l opracowanie specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót (STWiOR).
W I etapie w 2013r.  został zrealizowa-

ny projekt pn. „Targowisko stałe „Mój Ry-
nek” w Cegielni gm. Mstów” współfinan-
sowany ze środków   Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich   na lata 2007-2013.

Inwestycja polegała na przebudowie 
istniejącego targowiska stałego. 

W ramach prac wykonano m.in.:
l obiekt zaplecza socjalnego,
l 5 szt. wiat stałych dla handlu z samo-

chodów dostawczych,
l organizację układu komunikacji we-

wnętrznej z miejscami postojowymi,
l nowe nawierzchnie utwardzone w obrę-

bie placu targowiska w tym ciągi i pasy 
piesze.

Chcą rozbudować targowisko

RĘDZINY

MSTÓW

oprac. kg
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Próbował potrącić policjanta
Policjanci z piekarskiej drogówki za-

trzymali 43-letniego kierowcę forda 
mondeo, który nie zatrzymał się do 
kontroli i próbował potrącić policjan-
ta. Pirat drogowy został zatrzymany 
po pościgu. Jak się okazało, powodem 
jego desperackiego zachowania był 
fakt, że nie miał uprawnień do kiero-
wania. Grozi mu wieloletnie więzienie.

Podczas nocnej służby policjanci z pie-
karskiej drogówki podali kierującemu 
osobówką sygnał do zatrzymania się. 
Okazało się, że mieszkaniec Bytomia nie 

miał zamiaru zastosować się do wydawa-
nych poleceń. 43-latek najpierw próbował 
potrącić policjanta, po czym kontynuował 
ucieczkę. Po porzuceniu samochodu, pró-
bował jeszcze uciekać pieszo. Dzięki szyb-
kiej reakcji stróżów prawa oraz wsparciu 
pozostałych funkcjonariuszy pełniących 
służbę, mężczyznę udało się zatrzymać. 
Jak ustalono, 43-latek nie posiadał wy-
maganych uprawnień do kierowania. Za-
miast ukarania mandatem karnym, od-
powie za popełnione przestępstwa. O dal-
szym losie bytomianina zadecyduje pro-
kuratura i sąd.

Uciekał przed drogówką, 
odpowie za przestępstwo

Jeden lokal, dwa trafienia

Zaatakował pracodawcę 
belką okienną

W Pszczynie, w tym samym lokalu, 
kolejny raz mundurowi zabezpieczyli 
nielegalne automaty. W samym cen-
trum miasta działał nielegalny punkt 
gier hazardowych. Dostęp do niego był 
utrudniony, dlatego też mundurowi 
weszli do środka od zaplecza. Na miej-
scu, pszczyńscy policjanci i funkcjo-
nariusze śląskiej służby celno-skarbo-
wej zastali mężczyznę grającego na au-
tomacie.

Policjanci zajmujący się zwalczaniem 
przestępczości gospodarczej z pszczyń-
skiej komendy uzyskali informację, że 
w jednym z lokali na terenie miasta w dal-
szym ciągu mogą znajdować się automaty 
do nielegalnych gier hazardowych.  Kilka 
dni wcześniej, dokładnie pod tym samym 

adresem, mundurowi zabezpieczyli  już 
dwa nielegalne automaty.  Teraz, w ich rę-
ce trafił kolejny.  Zabezpieczono  w sumie 
3 automaty. Aktualnie  znajdują się 
w magazynach śląskiej służby celnej.

Za naruszenie przepisów ustawy karno 
- skarbowej grożą 3 lata więzienia i wyso-
ka grzywna. Warto przypomnieć jeszcze, 
że 1 kwietnia 2017 r. weszły w życie nowe 
przepisy ustawy o grach hazardowych. 
Teraz, za posiadanie nielegalnych auto-
matów w lokalach gastronomicznych, 
handlowych i usługowych grożą surowe 
kary - 100 tys. zł od jednego automatu. 
Tak wysoką karę pieniężną może ponieść 
nie tylko właściciel nielegalnych automa-
tów, ale również osoba, która wynajmuje 
lub wydzierżawia lokal pod nielegalne au-
tomaty do gier hazardowych.

W ręce będzińskich policjantów 
wpadł 28-letni mężczyzna, który za-
atakował swojego pracodawcę frag-
mentem belki okiennej, niszcząc przy 
okazji jego samochód. Ścigany agresor 
szukał schronienia u rodziny. Osta-
tecznie został wytropiony w mieszka-
niu swojej matki w Sosnowcu.

Do zdarzenia doszło w pobliżu jednego 
z remontowanych budynków w centrum 
miasta. Zatrudniony na budowie 28-letni 
mężczyzna wdał się w kłótnię z nadzorują-
cym jego pracę przełożonym. Powodem 
awantury miały być nieporozumienia zwią-
zane z wynagrodzeniem za jego pracę. Zde-
nerwowany 28-latek w pewnym momencie 
chwycił do ręki fragment okiennej belki 
i zaatakował nim 36-latka. Następnie swo-

ją agresję przeniósł na samochód praco-
dawcy, wybijając w nim między innymi 
przednią szybę. Po wyładowaniu swoich 
frustracji napastnik zbiegł z miejsca prze-
stępstwa. W pościg za nim ruszyli znajdu-
jący się w pobliżu będzińscy dzielnicowi. 
Mimo iż mężczyzna nie posiada stałego 
miejsca zamieszkania, policjanci szybko 
ustalili adresy, w których może on szukać 
schronienia. „Odwiedziny” mieszkania 
w Sosnowcu należącego do matki 28-latka 
przyniosło sukces policyjnych poszuki-
wań. Tam właśnie schronił się napastnik, 
którego zatrzymali mundurowi. Dalszym 
losem mężczyzny zajmie się sąd i prokura-
tor. 28-latek złożył już wniosek o dobro-
wolne poddanie się karze i przyznał się do 
uszkodzenia ciała pracodawcy oraz znisz-
czenia należącego do niego mienia.

Ponad 190 zarzutów dla 
internetowych oszustek

Zwłoki na placu zabaw

Policjanci z chorzowskiej komendy 
zakończyli postępowanie przeciwko 
dwóm kobietom, które oszukiwały oso-
by na jednym z popularnych portali 
aukcyjnych. Oszustki usłyszały zarzu-
ty. O ich losie zadecyduje sąd.

Wszystko zaczęło się ponad rok temu. 
Do chorzowskiej komendy wpłynęło za-
wiadomienie o oszustwie, do jakiego do-
szło na jednym z portali aukcyjnych. 
Sprawą zajęli się śledczy zwalczający prze-
stępczość gospodarczą chorzowskiej ko-

mendy. Szybko ustalili, że nie był to od-
osobniony przypadek, a pokrzywdzonych 
jest znacznie więcej. Zeznania kolejnych 
osób były praktycznie takie same, różniły 
się jedynie przedmiotem zakupu. Schemat 
działania oszustek był prosty. Na aukcje 
trafiały przedmioty, a właściwie tylko ich 
zdjęcia, bo kobiety nigdy ich nie miały. 
Z uwagi na atrakcyjną cenę, na nabywców 
nie musiały długo czekać. W ten sposób 
naciągnęły prawie 200 osób, w tym właści-
cieli portalu aukcyjnego. Kobiety usłysza-
ły zarzuty. O ich losie zadecyduje sąd.

Policjanci z Bielska-Białej zatrzyma-
li młodego mężczyznę, podejrzanego 
o zabójstwo 61-letniego bielszczanina. 
Do tragedii doszło w minioną niedzie-
lę. Na wniosek śledczych, bielski sąd 
tymczasowo aresztował sprawcę. Za 
zabójstwo grozi mu kara dożywotniego 
pozbawienia wolności.

Zwłoki mężczyzny odnaleziono na 
jednym z placów zabaw przy bielskiej 
ul. Lipnickiej. Śledczy i policyjni tech-
nicy kryminalistyki wraz z prokurato-
rem przeprowadzili szczegółowe oglę-
dziny. Skrupulatnie zabezpieczyli śla-
dy i dowody. Prokurator zarządził 
przeprowadzenie sekcji zwłok zmarłe-
go mężczyzny. Wstępne badania wy-

kazały, że poniósł on śmierć w wyniku 
pobicia.

Prowadzone czynności doprowadziły do 
ustalenia, że związek z zabójstwem może 
mieć 24-letni bielszczanin. Sprawca zo-
stał zatrzymany przez policjantów z wy-
działu kryminalnego. Śledczy ustalili, że 
pomiędzy mężczyznami doszło do kłótni, 
w czasie której napastnik zaatakował 
61-latka. Pobił go po całym ciele, co 
w konsekwencji doprowadziło do śmierci 
bielszczanina.

Zatrzymany mężczyzna usłyszał zarzu-
ty i został doprowadzony do prokuratury 
oraz sądu. Bielski sąd na wniosek śled-
czych podjął decyzję o jego tymczasowym 
aresztowaniu. Za zabójstwo grozi mu ka-
ra dożywotniego pozbawienia wolności.

oprac. kg

33-letni mieszkaniec powiatu wodzi-
sławskiego musi liczyć się z konse-
kwencjami ucieczki, którą podjął 
przed raciborską drogówką. Zgodnie 
z nowelizacją przepisów nie zatrzyma-
nie się do policyjnej kontroli, trakto-
wane jest jako przestępstwo. Kierujący 
motocyklem zwrócił uwagę munduro-
wych podczas pomiaru prędkości, 
gdzie na widok radiowozu zatrzymał 
się i zawrócił...

Do zdarzenia doszło na ulicy Gliwickiej 
w Raciborzu. Patrol drogówki podczas 
mierzenia prędkości jazdy zmotoryzowa-
nych zauważył kierującego motocyklem, 
który na widok stróżów prawa wyhamował 
i zmienił kierunek jazdy. To wzbudziło po-
dejrzenia u policjantów i natychmiast ru-
szyli za nim w pościg. Kierujący motocy-
klem ignorował wydawane sygnały do za-
trzymania się i kontynuował ucieczkę uli-
cami miasta. Ostatecznie policjanci za-

trzymali go na jednej z bocznych ścieżek 
w Adamowicach. Piratem drogowym oka-
zał się 33-letni mieszkaniec powiatu wo-
dzisławskiego, który jeździł bez uprawnień 
i bez wymaganych dokumentów. Za po-
pełnione przestępstwo grozi mu 5 lat wię-
zienia oraz zakaz prowadzenia pojazdów. 
Dodatkowo odpowie za wykroczenia w ru-
chu drogowym, które popełnił podczas 
ucieczki przed policyjnym radiowozem.

Przy tej okazji przypominamy, że od 1 
czerwca bieżącego roku niezatrzymanie 
się do kontroli stało się przestępstwem. 
Kierowca uciekający przed policją musi 
liczyć się z karą od 3 miesięcy do 5 lat 
więzienia. Na osoby łamiące nowe prze-
pisy sądy będą też nakładać bezwzględ-
ny zakaz prowadzenia wszelkich pojaz-
dów na okres od roku do 15 lat. Do tej 
pory, niezatrzymanie się do policyjnej 
kontroli było wykroczeniem, za które 
groziła kara grzywny do 5 tys. złotych 
lub aresztu do 30 dni.

Pobiła do nieprzytomności

Policjanci z Piekar Śląskich zatrzy-
mali 27-latkę, która dotkliwie pobiła in-
ną mieszkankę miasta. Agresywna ko-
bieta weszła do jednego z piekarskich 
mieszkań, gdzie bijąc oraz kopiąc do-
prowadziła swoją ofiarę do utraty przy-
tomności. Decyzją sądu wobec podej-
rzanej zastosowano tymczasowy areszt.

Do incydentu doszło w jednym z piekar-
skich mieszkań. Podejrzana po wejściu do 
mieszkania dotkliwie pobiła kobietę, która 

w wyniku doznanych obrażeń straciła 
przytomność. Agresorka biła swoją ofiarę 
rękami oraz kopała pomimo że poszkodo-
wana nie broniła się leżąc na podłodze w 
mieszkaniu. Piekarscy mundurowi już na-
stępnego dnia zatrzymali sprawcę całego 
zdarzenia. Podejrzaną o spowodowanie 
ciężkiego uszczerbku na zdrowiu innej ko-
biety okazała się 27-latka z Piekar Ślą-
skich. Decyzją sądu zatrzymana najbliż-
sze trzy miesiące spędzi w areszcie. O dal-
szym losie podejrzanej zadecyduje sąd.
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BUDOWNICTWO

USŁUGI REMONTOWE

„JARKO” 
– REMONTY TANIO!!!

l malowanie; 
l kafelkowanie; 
l hydraulika; 
l wymiana drzwi
42-200 Częstochowa 

tel. 601-525-116

OKNA – DRZWI

REWOLUCJA

CENOWA

Okna 5-kom.
1465 mm

14
35

 m
m

Zadzwoñ!!!
– przyjazd
– pomiar
– wycena
GRATIS!!!

FINANSE

LOMBARDY

LOMBARD KAPS 
20 lat doświadczenia

RABAT – 50% u nas to działa!

SZYBKA GOTÓWKA za:
złoto, srebro, GSM, 

RTV i inne 

TANIE WYROBY 
JUBILERSKIE

Al. NMP 1, tel. 34 361-39-50
Al. NMP 16, tel. 34 324-68-31

Al. Wolności 6, tel. 34 324 23 24
www.kapssc.pl

LOMBARD 
DELTA

n SKUP n SPRZEDAŻ 
n ZAMIANA

złota, gsm, rtv, komputerów.
l Cz-wa, al. NMP 3, 

tel. 34 365 53 14
l Stary Rynek (DH „Puchatek”),  

tel. 34 368 19 45
l Kłobuck, Rynek, Jana Pawła II 12 

tel. 34 317 36 09

MOTORYZACJA

AKUMULATORY

BLACHARSTWO

MEDYCYNA

CHIRURGIA ESTETYCZNA

MOTORYZACJA

MEBLE

OGŁASZAJ SIĘ  
W

 ŻYCIU 
CZĘSTOCHOWY

I POWIATU
Telefony: 

533 302 778;  
533 302 888; 
533 333 049
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BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE
KUPIĘ

n KUPIĘ rusztowanie metalowe przenośne. 
Tel. 514 621 383

SPRZEDAM

— ART. SPORTOWE —
n SPRZEDAM rower MTB 15’’. Cena 450 zł. 

Tel. 507 161 899
n PILNIE SPRZEDAM rower stacjonarny, 

rehabilitacyjny, z wyświetlaczem. Stan 
bardzo dobry. Cena do uzgodnienia. 
Tel.: 696 054 686

— BUDOWNICTWO —
n SPRZEDAM drzwi pokojowe (prawe). Nowe, 

nieużywane. Cena do uzgodnienia. 
Tel. 790 696 610. Dzwonić po 1600

n SPRZEDAM drzwi pokojowe 80 cm lewe, 
pokojowe, z szybami szt. 2 kolor zbliżony do 
dębu. Cena 75 zł/szt. Tel. 695 790 733

n SPRZEDAM 6 szt. drzwi pokojowych firmy 
Uniprofil, kolor orzech, z klamkami, 
3-szybowe, matowe. Cena razem 600 zł. 
Tel. 603 664 249

— ELEKTRONIKA —
n SPRZEDAM telewizor THOMSON 32 cale, 

prawie nowy za pół ceny. Tel.  605 914 965
— INSTRUMENTY MUZYCZNE —
n SPRZEDAM pianino Legnica do remontu.  

Tel.  506 722 324
— MASZYNY I URZĄDZENIA —

n SPRZEDAM nową maszynę do szycia 
Łucznik. Tel.  605 914 965

n AKCESORIA DO ODKURZACZY – worki, 
szczotki, ssawki, rury, filtry. Częstochowa.  
www.workiodkurzacze.pl  
Tel. 500 042 770, 34 362 91 01

— MEDIA —
n OKAZJA!!! Sprzedam płyty CD, książki i 

starocie. KUPIĘ natomiast płyty analogowe. 
Tel. 667 455 545

— RÓŻNE —
n SPRZEDAM BANER (mały). 

Tel. 517 805 795
n SPRZEDAM wózek spacerowy mało 

używany. Cena 90 zł. Tel. 505 772 300
— WYPOSAŻENIE WNĘTRZ —

n SPRZEDAM meble starego typu z lat 
70-tych (kredens kuchenny, stół, szafki) 
w dobrym stanie. Cena do uzgodnienia. 
Tel. 664 911 389

n SPRZEDAM wózek spacerowy mało 
używany. Cena 90 zł. Tel. 505 772 300

n SPRZEDAM stół pokojowy (podkręcany) 
w dobrym stanie. Cena do uzgodnienia. 
Tel. 790 696 610, dzwonić po godz. 16 00

USŁUGI

EST LOREK
Ekspresowo – Solidnie – Tanio

Najtańsze przewozy autokarowe
Polska – Niemcy – Holandia

Codzienne wyjazdy z Częstochowy o 
godz. 17.10, a w niedzielę o 9.40

Nowe połączenia do: Hannover, Bielefeld, 
Dortmund, Düsseldorf, Hamburg, Yostedt, 

Bremen, Oldenburg, Leer, Amsterdam  
Infolinia całodobowa 947 192 030

www.estgdansk.pl

MECHANIKA POJAZDOWA 
– ELEKTROMECHANIKA

ul. Mirowska 364
Tel. 604 141 355

n PRZEPOWIADANIE PRZYSZŁOŚCI  
– wróżby. Tel.  34 317 31 89, 
kom. 883 118 012 

n TAPICER, RENOWACJA – USŁUGI. Tel. 
888402656 

n PRANIE dywanów, tapicerki meblowej i 
samochodowej. Dojazd do klienta gratis! 
Tel. 603 350 752

n PRZEWÓZ osób – lotniska, wesela i inne 
okazje. TANIO! Tel. 603 350 752

n ODBIJANIE medali z mosiądzu i miedzi ø 50 
mm, prasa cierna 200 ton. Tel. 787 108 400

n PŁYTKARZ – remonty – kuchni, łazienek 
od podstaw po biały montaż. Gwarancja 
solidnego i trwałego wykonania. Płytkowanie 
35 zł/m2. Tel. 577 613 990

n NAPRAWA pomp wodnych – 
samochodowych                                               
– hydroforowych, – cyrkulacyjnych. 
Tel. 669 245 082

n USŁUGI REMONTOWO-
WYKOŃCZENIOWE, gipsówka, karton-gips, 
montaż paneli, inne usługi wykończeniowe. 
Tel. 508 703 286

n BLACHARSTWO-DEKARSTWO – wykonuję 
wszystkie usługi związane z dachami: papa, 
blacha, blachodachówka. Zakładam rynny 
i obróbki. Tel. 505 736 977

n USŁUGI remontowo-wykończeniowe.             
Tel. 887 627 682

PROJEKTOWANIE 
wizytówkowych stron www dla firm i 

klientów indywidualnych. Robert Pawłowski 
Tel. 696 480 414

e-mail: 067robert@gmail.com

n NAPRAWA telewizorów nowego i starego 
typu, montaż anten telewizyjnych 
i satelitarnych. Dojazd do klienta. Gwarancja 
na wykonane usługi. Tel. 34 362 14 42, 
608 137 269

n FLASHGSM – profesjonalny serwis 
telefonów komórkowych oraz nawigacji GPS. 
Częstochowa, al. Wolności 10 (w bramie). 
Tel. 888 14 99 69

MONTAŻ INSTALACJI 
ANTENOWYCH, 
DOMOFONÓW 

oraz ALARMÓW
Tel. 513 960 318

OPIEKA
n RENCISTA bez nałogów, spokojny, lat 55 

zaopiekuje się dożywotnio osobą starszą 
mieszkającą samotnie w zamian za 
mieszkanie. Tel. 536 315 866

n Podejmę opiekę nad dziećmi lub osobą 
niepełnosprawną. Praktyka. Umowa o pracę. 
Kobieta 48 lat. Tel. 669 245 082

n ZAOPIEKUJĘ się dzieckiem lub osobą 
starszą. Doświadczenie. Referencje. 
Tel. 508 860 723

PRACA
— DAM PRACĘ —

POSZUKUJĘ osoby do stałej opieki 
nad kobietą po udarze. Dobre warunki. 

Tel. 695 453 835

n Centrum Opiekuńczo-Medyczne 
ZATRUDNI pielęgniarki w Częstochowie.
Tel. 508 321 688 

n FIRMA InterKadra poszukuje pracowników 
na produkcję. System 3-zmianowy,l 
wynagrodzenie godzinowe + premia. 
Tel. 575 770 450

— SZUKAM PRACY —
n ELEKTRYCZNOŚĆ – podejmę pracę. 

Tel. 667 499 164
n IDENTYFIKACJA wizualna firm. 

Projektowanie graficzne, DTP. e-mail: 
gosiakgrafik@gmail.com. Tel. 664 911 389

n PODEJMĘ sprzątanie. Tel. 663 626 576
n PODEJMĘ sprzątanie. Tel. 667 499 164
n SZUKAM pracy dla osób z grupą inwalidzką. 

Tel. 797 287 543
n KIEROWCA zawodowy, rencista, 60 lat 

podejmie pracę. Znajomość języka 
niemieckiego. Najchętniej dorywczo. 
Tel. 537 735 654

n KOBIETA 47 lat dyplomowana opiekunka 
osób starszych, chorych i dzieci. Posiadam 
dyplom masażystki. Ziołolecznictwo. 16-letnie 
doświadczenie. Tel. 797 360 454

n KOBIETA podejmie pracę w niepełnym 
wymiarze godzin lub dorywczą, także na 
portierni. Świadczenia z ZUS, ks. sanepid.                             
Tel. 725 776 388

MATRYMONIALNE
n KAWALER lat 54, na rencie, urządzone 

mieszkanie. Piękne strony tak jak 
w Jerozolimie. Handluje owocami z ojcem 
chce do siebie. Wykształcenie średnie. 
Tel. 79/137 63 10

n KAWALER lat 49, bezdzietny, wysoki, 
normalny, niezależny finansowo, ciemny 
blondyn – pozna panią – wiek do 50 lat, stan 
cywilny pani nieistotny. Pani może posiadać 
dzieci. Cel matrymonialny. Tel. 660 006 217 

n MĘŻCZYZNA, 47 lat, po rozwodzie, pozna kobietę, 
chętnie puszystą. Uroda i wiek kobiety obojętne. 
Celem poznania się i zamieszkania razem.  
Tel. 515 130 498

NIERUCHOMOŚCI

— SPRZEDAM MIESZKANIE —
n SPRZEDAM M3, 48 m2. Tysiąclecie – do 

zamieszkania, kuchnia z meblami, glazura: 
łazienka, kuchnia, przedpokój, balkon, 4 
szafy lustrzane, 53 m2. Cena 145 tys. zł. 
Tel. 605 579 961

n SPRZEDAM M4 50 m2. Tel. 537 087 677
n SPRZEDAM pokój z kuchnią 32 m2 do 

remontu. TANIO!!! Częstochowa 
Tel. 536 638 168 

n SPRZEDAM KAWALERKĘ w centrum 
Krzepic, I piętro, 38 m2. „OKAZJA” Cena 65 
tys. zł Tel. 781 506 875 

— SPRZEDAM DOM —

TANIO!!! PILNIE!
Sprzedam lub wynajmę dom 

w Poczesnej. Tel.: 506 722 324

n SPRZEDAM domek z garażem w Kuźnicy 
Lechowej. Pow. 40 m2 plus garaż 20 m2 na 
działce 1100 m2 w 1/3 zalesionej. Możliwość 
zamiany na M-4 I, II piętro Tel. 796 307 890
— SPRZEDAM DZIAŁKĘ —

n SPRZEDAM działkę rekreacyjną 378 m2, 
bez budynku, na Żabińcu, ul. Ikara 230. 
Tel. 721 278 017 

— SPRZEDAM LOKAL —
n SPRZEDAM gabinet kosmetyczny w centrum 

handlowym STARA MLECZARNIA w 
Radomsku. Wysoki standard. Tel. 606 468 786

— WY NAJMĘ —
n WYNAJMĘ mieszkanie: 2 pokoje z kuchnią, 

po remoncie. I piętro, Trzech Wieszczów, ul. 
Dunikowskiego. Cena 500 zł/m-c – do 
negocjacji. Tel. 603 24 80 24

DO WYNAJĘCIA!
sala przy ROD „Hutnik” w Częstochowie, ul. 
Limbowa 47/71. Sala na 100 osób, zaplecze 

kuchenne, zamknięty parking.
Wesela, komunie, imprezy okolicznościowe.

Kontakt tel. 668 983 067

DO WYNAJĘCIA!
sala w Częstochowie, ul. Żyzna

Sala na 70 osób, zaplecze kuchenne, parking.
Wesela, komunie, imprezy okolicznościowe.

Tel. 510 170 554
— ZAMIENIĘ —

n ZAMIENIĘ mieszkanie kwaterunkowe 3 
pokoje 49,2 m2 w blokach (os. Trzech 
Wieszczów) na dwa odrębne po pokoju z 
kuchnią też w blokach i kwaterunkowe. 
Tel. 50 45 63 612 

MOTORYZACJA

— SPRZEDAM —

SPRZEDAM 
Opel Zafira B, rok 2005, diesel 1.9, 7 

osobowa, srebrna, 17 700 zł.
Tel. 661 117 990

n SPRZEDAM Volkswagen Golf 6, 2011 rok, 
1.6 TDI. Cena 32000, pełne wyposażenie 
oprócz skórzanej tapicerki. Możliwa 
zamiana.  Tel.603384682

n SPRZEDAM Honda CRV, 2007 rok, 4x4 
napęd, 2.2 diesel, pełne wyposażenie. 
Cena 42000 zł, możliwa zamiana. 
Tel.603384682

n KOMIS SAMOCHODOWY AUTO-
PRADŁA. Oferta samochodów z drugiej 
ręki z pisemną, 12-miesięczną gwarancją 
bez limitu kilometrów. Tel. 530 103 105

TŁUMACZENIA

n ANGIELSKI – tłumaczenia i korekta 
tekstów; CV dokumenty i inne. Od 1997 r., 
faktury. admiral.piett@wp.pl 
Tel. 508 569 307

n TŁUMACZENIA – język niemiecki – 
przysięgłe i zwykłe. malrab@tlen.pl  
Tel. 692 234 971

ODDAM
n ODDAM za darmo garaż blaszany do 

zabrania. Częstochowa. Tel.  787 711 706

ODDAM 
w dobre ręce z powodu śmierci 

opiekunki ok. 10-letnią suczkę 
wilczurowatą.  Suczka mieszkała 

w domu z ogródkiem. 
Pies jest łagodny i bardzo 

przyjazny. 
Tel.  504 750 629 

KUPON
na   bezp ła tne   og łoszen ie  – MOTORYZACJA   – NIERUCHOMOŚCI   – SPRZEDAM   – KUPIĘ  

   – MATRYMONIALNE  – INNE   – PRACA
Treść ogłoszenia: 

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

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

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

......................................................................................................................... Nr tel. .............................................................

WYPEŁNIONY KUPON NALEŻY DOSTARCZYĆ DO REDAKCJI: AL. NMP 51 (I piętro)

Zarząd terenowy NSZZ Policjantów KMP w Częstochowie
zaprasza na KWALIFIKACYJNE I DOSKONALĄCE KURSY OCHRONY 
dający specjalne uprawnienia do pracy na ważnych obiektach, w grupach 

interwencyjnych, w konwojach i na monitoringu.
Tel. kontaktowy: 604 064 480
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Wykaz samochodów na dzień 28 czerwca 2017 r.

AUDI A6 3.0 TDI, 
rok prod. 2012,  
krajowy, I – wł., quattro,  
bezwypadkowy, F. VAT 
 

118.019 zł  

BMW BMW X6 2.0 D, 
rok prod. 2009,  
F. VAT, automat, skóra, 
navi, czujniki 
 

119.000 zł

BMW X3 2.0 D, 
rok prod. 2015,  
krajowy, I – wł., automat,  
gwarancja, navi, F. VAT  
 

118.000 zł netto  

FIAT BRAVO 1.4 
E+LPG, rok prod. 2011, 
krajowy, I właściciel, 
serwisowany 
 

26.900 zł  

FIAT SEICENTO 0.9 E, 
rok prod. 2000, krajowy
 
 

 3.300 zł

FORD FIESTA 1.5 
TDCI, rok prod. 2013, 
krajowy, I – wł., F. VAT, 
klimatyzacja, ABS,  
el. szyby i lusterka 
 27.900 zł

FORD FOCUS sedan, 
1.6 TDCI, rok prod. 
2012, krajowy, I – wł.,  
serwis., F. VAT 
 
 od 31.900 zł

FORD FOCUS  
1.6 TDCi, rok prod. 
2012-2013, 4 szt., 
krajowy, I – wł., 
serwisowany 
 30.900 - 33.900 zł

FORD MONDEO 2.0 
TDCI, rok prod. 2012-13, 
krajowy, F. VAT, 2 szt.

 38.900 - 44.900 zł

HYUNDAI i30 1.6 CRDi, 
2014 - zakup, krajowy, I 
– wł., gwarancja produc., 
F. VAT 

38.900 zł

KIA RIO 1.1 CRDi
zakup 2013, gwar. 
producenta, krajowy, 
I właściciel, F. VAT

 28.900 zł

MITSUBISHI ASX  
1.8 DiD, rok prod. 2014, 
4x4, krajowy, I – wł.,  
F. VAT 

63.800 zł

MITSUBISHI 
OUTLANDER 2.0 E, 
zakup 2005, krajowy,  
I – wł., alufelgi, klima, 
100% bezwypadkowy
 18.900 zł

NISSAN JUKE1.2 E,  
rok prod. 2014, krajowy, 
I – wł., 
gwarancja,serwisowany 
 

49.800 zł

NISSAN QASHQAI 1.5 
D, rok prod. 2013, 
krajowy, I – wł., serwis., 
F. VAT 

49.900 zł

 OPEL ASTRA 1.6 E, 
rok prod. 2014,  
krajowy, I – wł., serwis, 
F. VAT

 39.900 zł

OPEL CORSA 1.0 E, 
rok prod. 2009

 13.900 zł

OPEL INSIGNIA  
2.0 CDTi,  
rok prod. 2013,   
krajowy, I – wł.,  
serwis., F. VAT 
 49.900 zł

OPEL INSIGNIA 2.0 
CDTI, rok prod. 2015, 
krajowy, I – wł., serwis., 
gwarancja, F. VAT
 79.900 zł

OPEL VECTRA 1.9 D, 
rok prod. 2004

 
 10.900 zł

RENAULT SCENIC III 
1.5 CDI, rok prod. 2009, 
navi, po wymianie 
rozrządu
 21.900 zł

SEAT ALHAMBRA  
2.0 D, rok prod. 2010, 
7-osobowy  

 27.900 zł

SKODA FABIA 1.6 TDI, 
rok prod. 2010/2011, 
krajowy 
 
 

17.900 zł

SKODA RAPID 1.2 E,  
rok prod. 2015,  
krajowy, I – wł., serwis., 
F. VAT

 36.900 zł

SUZUKI SX4 1.6 E, 
rok prod. 2014, 4x4, 
krajowy, I – wł., serwis.,  
F. VAT
 

45.900 zł

TOYOTA AVENSIS 
1.8 E, rok prod. 2004, 
krajowy
 

15.900 zł

TOYOTA RAV4 2.0 TDI, 
rok prod. 2002, 4x4

 18.900 zł

TOYOTA YARIS 1.0 E, 
rok prod. 2013, 3 szt., 
krajowe, I – wł, serwis., 
F. VAT, c. zamek, el. 
szyby, ABS, klimatyzacja
 26.900  - 29.900 zł

VW GOLF 1.4 E, 
rok prod. 1999, 5 drzwi
 

6.900 zł

VW PASSAT 1.4 TSi, 
rok prod. 2014, krajowy, 
serwis., F. VAT, I – wł.

 
51.900 zł

n AUDI Q5 3.0 TDI, rok prod. 2008,  
4x4, automat, krajowy, skóra,  
tempomat, czujnik deszczu  69.900 zł

n BMW 320 2.0 D, rok prod. 2006   28.000 zł

n FORD FIESTA 1.4 TDCI,  
rok prod. 2009 16.900 zł

n FORD FOCUS 1.8 TDCI,  
rok prod. 2006 10.900 zł

n FORD FOCUS 1.6 E,  
rok prod. 2005, krajowy 13.900 zł

n FORD KA 1.2 E, rok prod. 2010 12.900 zł

n FORD RANGER 2.2 TDCI,  
rok prod. 2013 72.900 zł

n HYUNDAI i30 1.4 CRDi,  
rok prod. 2013, krajowy, I – wł,  
serwis., gwar. produc. 37.900 zł

n JAGUAR XF 3.0 E,  
rok prod. 2013 91.800 zł

n LAND ROVER FREELANDER 1.8 E,  
rok prod. 2000-2001, 2 sztuki, c. zamek, 
alufelgi, airbagi 5.900 - 6.900 zł

n MERCEDES A 180 W 169 2.0 CDi,  
rok prod. 2004 10.900 zł

n MERCEDES CLK 2.0 CDi,  
rok prod. 2001 9.900 zł

n MERCEDES S 350 3.5 E,  
rok prod. 2008 72.900 zł

n OPEL ASTRA 2.0 D,  
rok prod. 2001 5.800 zł

n OPEL ASTRA 2.0 E,  
rok prod. 2001, kombi 5.400 zł

n OPEL CORSA 1.2 E,  
rok prod. 1997, krajowy 2.200 zł

n OPEL VECTRA 1.9 D,  
rok prod. 2007 17.900 zł

n RENAULT CLIO III SPORT 2.0 E,  
rok prod. 2007 30.900 zł

n RENAULT MEGANE SCENIC II  
1.9 DCI, rok prod. 2004,  
tempomat, alufelgi, skóra,  
czujniki, start-stop 8.900 zł

n SEAT IBIZA 1.4 E + GAZ,  
rok prod. 1999, krajowy 2.900 zł

n SKODA OCTAVIA 1.6 E,  
rok prod. 2002 9.800 zł

n SKODA ROOMSTER 1.9 D,  
rok prod. 2006, krajowy 16.900 zł

n VOLVO S60 2.0 E,  
rok prod. 2008 29.900 zł

n VW GOLF VI 1.4 E,  
rok prod. 2010, 5 drzwi 29.900 zł

n VW JETTA 2.0 E,  
rok prod. 2015 58.900 zł

n VW PASSAT 1.6 TDi, rok prod. 2014,  
krajowy, I – wł., serwis., F. VAT 53.900 zł







10. ŚRODA-CZWARTEK, 5-6 LIPCA 2017 SPORT / REKLAMA

Adres redakcji:
42-200 Częstochowa, al. NMP 51

Wydawca: Firma Handlowo-Usługowa „BTG”
Częstochowa, ul. Drzewna 48

E-mail: redakcja@zycieczestochowy.pl
reklama@zycieczestochowy.pl

Redaktor naczelny: Teresa Szajer

Telefon „Interwencje – sprawy trudne” – 533 302 778

Telefon Redakcja – 533 302 888

Telefon Biuro Ogłoszeń – 533 333 049

Mieszalnia
kolorów 

Sporty wodne

Częstochowscy skoczkowie do wody z medalami 
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży

Jedenaście miejsc na po-
dium zdobyli skoczkowie Czę-
stochowskiego Ośrodka Szko-
lenia Wyczynowego podczas 
Ogólnopolskiej Olimpiady 
Młodzieży, która odbywała się 
1i 2 lipca w Warszawie.

Wśród dziewcząt w kategorii 
wiekowej „D” (2006-2007) bar-
dzo wysokie umiejętności zapre-
zentowały Ida Śliwowska i Izabe-
la Okręglicka. Zawodniczki sta-
wały na podium w każdym swo-
im starcie (trampolina 1 i 3 me-
try oraz wieża). Ida Śliwowska 
zdobyła złoty medal w startach z 
trampoliny (1 metr), Izabela 
Okręglicka w tej konkurencji wy-
walczyła brąż. W skokach z trzy-
metrowej trampoliny Izabela 
Okręglicka zajęła miejsce drugie, 
a Ida Śliwowska była trzecia. W 
skokach z wieży dziewczęta za-
mieniły się miejscami na po-
dium.  

W rywalizacji dziewcząt w ka-
tegorii wiekowej „C” (2004-2005) 
w skokach z wieży srebrny me-
dal zdobyła  Joanna Zarychta, a 
brąz przypadł Zofii Warońskiej.  

Wśród chłopców kategoria 
„D” (2006-2007) trzykrotnie na 
podium stawał Maciej Bujak. 
Maciej dwa razy był pierwszy (w 

skokach z wieży i trampoliny 1 
metr) a raz wywalczył drugie 
miejsce (trampolina 3 metry). Ze 
względu na niepełną obsadę, 
konkurencja nie była klasyfiko-
wana do ogólnej punktacji olim-
piady, a zawodnicy otrzymywali 

tylko dyplomy.
W klasyfikacji końcowej woje-

wództwo śląskie zajęło pierwsze 
miejsce, zdobywając 49 punk-
tów, z czego aż 32 wywalczyli za-
wodnicy COSW Częstochowa. W 
klasyfikacji klubowej COSW 

Częstochowa zajął drugie miej-
sce tuż za ZKS Stal Rzeszów.

Pełny skład ekipy COSW Czę-
stochowa: Joanna Zarychta 
(2004), Hanna Warońska (2005), 
Zofia Warońska (2005), Ida Śli-
wowska (2006), Izabela Okrę-

glicka (2006), Anna Czyżycka 
(2006), Wiktoria Latyk (2007), 
Maciej Bujak (2007), Mariusz 
Kolanus (trener), Magdalena 
Wróbel (sędzia), Rafał Śliwowski 
(kierownik ekipy).
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