
Pasażerowie częstochow-
skiej komunikacji miejskiej 
mogą nabyć nawet kilkadzie-
siąt tysięcy biletów za zło-
tówkę. Wystarczy, że zakupią 
je przy pomocy aplikacji na 
telefon.

Celem akcji jest propagowanie 
mobilnego stylu życia i zachęca-
nie do korzystania z nowocze-
snych rozwiązań płatniczych. Z 
tańszych przejazdów mogą ko-
rzystać wszyscy użytkownicy 
systemu mPay, którzy kupują 
bilety przy użyciu karty płatni-
czej zarejestrowanej w portfelu 
cyfrowym Masterpass (dostęp-
nym w aplikacji mPay pod na-
zwą mPay Wallet). Promocją ob-
jęte są bilety jednorazowe i cza-
sowe do 90 minut, których cena 
nie przekracza 9 zł. Rabat zosta-
nie naliczony automatycznie 
podczas każdej transakcji zreali-
zowanej w czasie trwania akcji.

JAK KUPIĆ BILET ZA 
ZŁOTÓWKĘ?

mPay to darmowa aplikacja 
na telefony komórkowe, z której 
można korzystać w Częstocho-
wie od 2014 roku. Rozwiązanie 
ułatwia dokonywanie wielu co-
dziennych płatności i to przez 

całą dobę. Karty płatnicze wielu 
banków i organizacji płatniczych 
można podłączyć do mPay w do-
wolnym momencie, bezpośred-
nio z poziomu aplikacji w telefo-
nie. W tym celu wystarczy po-
brać aplikację mPay, a następnie 
skorzystać z zakładki „Karty 
płatnicze” i założyć swój mPay 
Wallet - cyfrowy portfel działają-
cy w technologii Masterpass. 
Można również skorzystać ze 
strony internetowej www.wallet.
mpay.pl.

Aby zakupić bilet, należy uru-
chomić mPay w komórce, a na-
stępnie wybrać miasto i potrzeb-
ny bilet. Kolejny krok to wybór 
mPay Wallet jako formy płatno-
ści i zatwierdzenie operacji. Żeby 
wyświetlić zakupiony bilet, wy-
starczy wejść do zakładki „Bilety 
do kontroli”. Po każdym zakupie 
użytkownik otrzymuje też wia-
domość SMS z potwierdzeniem 
transakcji.

Aplikacja mPay jest dostępna 
jest na telefony z systemami An-
droid, iOS i Windows Phone. 
Promocja potrwa do 31 grudnia 
2017 r. lub do wyczerpania prze-
znaczonych na nią środków w 
kwocie 80 tys. zł. Regulamin ak-
cji jest dostępny tutaj.

kg

Cztery osoby ranne, zablo-
kowana droga. To efekt wy-
padku drogowego do którego 
doszło na krajowej „jedynce” 

w Markowicach. Śledczy 
z Myszkowa wyjaśniają szcze-
góły i okoliczności tego zda-
rzenia.

Do groźnie wyglądającego 
wypadku drogowego z udziałem 
trzech pojazdów doszło w nocy 
z niedzieli na poniedziałek  na 
DK-1 w Markowicach. Ze 
wstępnych ustaleń policjantów 
wynika, że 32-letni kierowca 
ciężarowego mana na skutek 

nieustąpienia pierwszeństwa 
przejazdu, doprowadziła do 
zderzenia z osbówkami - Re-
nault Espace i Fordem Mondeo. 
Droga DK-1 w kierunku Kato-
wic była zablokowana. Policjan-
ci zorganizowali objazd. Kieru-
jący osobówkami i pasażerowie 
z obrażeniami ciała trafili do 
szpitala. Szczegóły i dokładne 
okoliczności zdarzenia wyja-
śniają teraz śledczy.
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Nożownik aresztowany

Zaatakował przypadkowego przechodnia
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Przy pomocy mPay

Bilety MPK za 
złotówkę

DK-1 w Markowicach

Wymusił pierwszeństwo 
i zderzył się z osobówkami

Na chodniku przy ulicy 
Krakowskiej zostały znalezio-
ne zwłoki mężczyzny. Na cie-
le miał rany kłute. Policjanci 
zatrzymali podejrzewanego o 
dokonanie zabójstwa. 28-la-
tek został aresztowany.

– Zgłoszenie, z którego wyni-
kało, że na chodniku leży nie-
przytomny mężczyzna, przyjęli-
śmy w piątek (7.07.) około godzi-
ny 12.30 - mówi asp. Marta La-
dowska, rzecznik prasowy czę-
stochowskich policjantów. We-
zwane na miejsce pogotowie 

stwierdziło zgon mężczyzny. Miał 
on na ciele kilka ran kłutych. 

Policjanci ustalili rysopis 
sprawcy i rozpoczęli jego poszu-
kiwania. Dosłownie kilkaset me-
trów od miejsca zdarzenia do-
strzegli mężczyznę, który odpo-
wiadał rysopisowi. Na widok 
mundurowych zaczął uciekać, 
jednak po pościgu został obez-
władniony i zatrzymany. 28-la-
tek miał przy sobie nóż, a jego 
odzież była zakrwawiona. Prze-
stępca został doprowadzony do 
prokuratury. Zebrany w sprawie 
materiał dowodowy pozwolił na 
przedstawienie mu zarzutu za-
bójstwa. Jak wynika z dotych-

czasowych ustaleń, podejrzany 
najprawdopodobniej swoją ofia-
rę wybrał przypadkowo – nic nie 
wskazuje na to, aby znał wcze-
śniej 63-letniego mieszkańca po-
wiatu radomszczańskiego. Męż-
czyzna najpierw został uderzony 
w głowę, a następnie otrzymał 

śmiertelne ciosy nożem. 28-latek 
był trzeźwy. Na wniosek śled-
czych sąd zadecydował o umiesz-
czeniu go na najbliższe 3 miesią-
ce w tymczasowym areszcie. 
Trwa wyjaśnianie szczegółów i 
okoliczności tego zdarzenia.
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Muzeum 
Spotkanie 

z dziennikarzem
11 lipca o godz. 18.00 Mu-

zeum Częstochowskie zapra-
sza do ratusza na spotkanie z 
dziennikarzem i dyplomatą, 
tłumaczem książki ,,Les Ma-
cron” poświęconej obecnej 
francuskiej parze prezydenc-
kiej, absolwentem liceum 
,,Sienkiewicza”.

Andrzej Bilik urodził się w 
1939 roku w Sosnowcu. Uczęsz-
czał do częstochowskiego IV LO 
im. H. Sienkiewicza, a dyplom 
magistra uzyskał na Wydziale 
Dziennikarstwa Uniwersytetu 
Warszawskiego. Na początku lat 
60. był dziennikarzem Polskiego 
Radia. Potem, jako korespon-
dent Telewizji Polskiej, pracował 
w Brukseli i Paryżu. W czasie ob-
rad Okrągłego Stołu zasiadał 
przy tzw. podstoliku do spraw 
masowego przekazu. Był także 
m.in. redaktorem naczelnym 
Kuriera Polonijnego, a w roku 
2000 został komentatorem 
dziennika ,,Gazeta Prawna”. 
Pracował również w dyplomacji – 
w latach 60. jako attache praso-
wo–kulturalny Ambasady Pol-
skiej w Algierze, a w latach 90. – 
jako Ambasador RP w tym kraju. 
Jest autorem książek reportażo-
wych i publicystycznych, m.in. „ 
Portugalska wiosna”, „ Ives 
Montand”, „Charles de Gaulle 
czyli mit współczesny” czy „ Poli-
tyka, politycy. 40 wielkich”. 
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Nowa ekspozycja

O żydowskiej 
wystawie

Muzeum Częstochowskie 
uruchomiło nową witrynę po-
święconą   ekspozycji, którą 
od jesieni zeszłego roku moż-
na oglądać w salach wystawo-
wych kamienicy przy ul. Ka-
tedralnej 8.

Na stronie można zapoznać się 
z m.in. fragmentami napisanej 
przez Cezarego Kazimierza Szy-
mańskiego i Ryszarda Stefaniaka 
publikacji poświęconej Zygmun-
towi Rolatowi – Honorowemu 
Obywatelowi Częstochowy, mają-
cemu ogromne zasługi w podtrzy-
mywaniu pamięci o Żydach Czę-
stochowianach oraz integrowa-
niu rozsianej po całym świecie 
społeczności ich potomków. Do-
stępny jest też fragment przewod-
nika po cmentarzu żydowskim w 
Częstochowie autorstwa Wiesła-
wa Paszkowskiego, galeria zdjęć 
oraz materiały wideo z otwarcia 
wystawy w październiku 2016 ro-
ku, a także wybór fotografii i do-
kumentów dotyczących dawnej 
żydowskiej społeczności miasta. 
Są też oczywiście szczegółowe in-
formacje na temat godzin zwie-
dzania oraz odnośniki do stron 
instytucji zajmujących się pielę-
gnowaniem pamięci o historii i 
tradycjach polskich Żydów.   

Strona znajduje się pod adre-
sem  http://zydzi.muzeum-
czestochowa.pl/
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Pielgrzymka

Miłośnicy Radia 
Maryja na Jasnej 

Górze
Kilkadziesiąt tysięcy osób wzięło udział w 

26. Pielgrzymce Rodziny Radia Maryja  na 
Jasną Górę. Wśród nich byli liczni ministro-
wie, szefowie resortów oraz posłowie. Nie za-
brakło też o. Tadeusza Rydzyka. 

Spotkanie rozpoczęło się już w sobotę, 8 lipca. 
Zainaugurowała je sobotnia msza św. pod prze-
wodnictwem bpa Stanisława Napierały, biskupa 
diec. kaliskiej.  Centralnym punktem uroczysto-
ści była niedzielna Eucharystia pod przewodnic-
twem i z homilią abpa Jana Romeo Pawłowskie-
go, delegata ds. nuncjatur w Sekretariacie Stanu 
Stolicy Apostolskiej. Do pielgrzymów zgromadzo-
nych na Jasnej Górze słowo skierował  Ojciec 
Święty  Franciszek. 0 Pamiętam także o wielkiej 
pielgrzymce polskiej Rodziny Radia Maryja, któ-
ra odbywa się w sanktuarium w Częstochowie. 
Chciejmy towarzyszyć tej pielgrzymce poprzez 
wspólne odmówienie modlitwy Zdrowaś Maryjo – 
mówił. Na zakończenie mszy św. głos zabrał  o. 
Janusz  Sok, prowincjał ojców redemptorystów i  
o. Tadeusz  Rydzyk, dyrektor Radia Maryja i Te-
lewizji Trwam.  

Następnie  abp Wacław  Depo, metropolita 
częstochowski odczytał Dekret Penitencjarii Apo-
stolskiej, w którym Ojciec Swięty Franciszek 
udziela przywileju błogosławieństwa wraz z od-
pustem zupełnym pod zwykłymi warunkami dla 
uczestników XXVI Pielgrzymki Rodziny Radia 
Maryja na Jasną Górę. Po mszy świętej odbył się 
koncert Orkiestry Koncertowej „Victoria” Parafii 
Matki Boskiej Zwycięskiej w Warszawie Rember-
towie.
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Strażnicy miejscy

Pobiegli z duchami

Reprezentacja częstochowskiej straży miej-
skiej wzięła udział w sportowej imprezie „Biegaj 
z duchami Jurajskimi Ścieżkami”.

Trasa biegu liczyła 9 kilometrów. Start zaplano-
wano o godz. 22 przy Sanktuarium w Leśniowie. 
Bieg odbywał się leśnymi ścieżkami z licznymi atrak-
cjami. Organizatorzy zadbali o straszące duchy, zja-
wy i postacie z horrorów.

Po raz kolejny z bardzo dobrej strony zaprezento-
wała się częstochowska strażniczka miejska Agniesz-
ka Jeż. W gronie 280 uczestników zajęła 32. miejsce, 
a w kategorii kobiet była trzecia.

W biegu uczestniczyli także częstochowscy straż-
nicy miejscy (Wojciech Krysiak, Grzegorz Krawiec) 
oraz pracownica cywilna straży miejskiej (Katarzyna 
Kotas). Zajęli miejsca w przedziale 180.-235.

Bieg wygrał Pavlo Veretsky z Ukrainy z czasem 32 
minut i 13 sekund. Drugi był Piotr Magiera z Myszko-
wa, a trzeci Mikołaj Kawelczyk z Częstochowy. Czas 
częstochowskiej strażniczki miejskiej to 38:48 co dało 
32. lokatę w biegu open oraz 3. miejsce wśród kobiet.

Wśród kobiet wygrała Valentyna Kiliarska z Ukra-
iny. Druga była częstochowianka Aneta Świtaj.
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SP nr 39 i ZS nr 1

Nowe boiska w szkołach
Uczniowie Szkoły Podsta-

wowej nr 39 oraz Zespołu 
Szkół nr 1 zyskały nowe bo-
iska wielofunkcyjne. Można 
już z nich korzystać. Jedno-
cześnie rozpoczęła się budo-
wa dwóch kolejnych obiek-
tów.

Boiska oddane do użytku 
przy SP nr 39 (przy ul. Koper-
nika) oraz ZS nr 1 (przy ul. Ku-
kuczki) to wielofunkcyjne 
obiekty o nawierzchni poliure-
tanowej EPDM o wymiarach 
24,1 m na 44 m. Boiska wypo-
sażone są w bramki, siatki 
oraz kosze. Na płycie koloro-
wymi liniami wyznaczone są: 
boisko do piłki ręcznej, po 2 
boiska do koszykówki i siat-
kówki oraz kort do tenisa ziem-
nego. Obiekty są ogrodzone, 
otoczone piłkochwytami 
i oświetlone; ułożono też chod-
nik oraz zamontowano ławki.

Budowa boiska przy SP nr 
39 zamknęła się kwotą nieco 
ponad 419,3 tys. zł; inwestycja 
przy ZS nr 1 kosztowała z kolei 
niecałe 421,4 tys. zł.

W końcu czerwca przekaza-
no wykonawcom place budów 
kolejnych przyszkolnych bo-
isk. Pierwsze z nich powstanie 
przy Zespole Szkolno-Przed-
szkolnym nr 2 przy ul. Olsztyń-
skiej i będzie kosztować ok. 
390 tys. zł. Drugie pojawi się 
przy Szkole Podstawowej nr 46 
przy ul. Szamotowej – jego 
koszt to 384 tys. zł. Oba obiek-
ty to także wielofunkcyjne bo-
iska o nawierzchni poliureta-
nowej EPDM.

Dodatkowo – w ramach Bu-

dżetu Obywatelskiego – przy 
Szkole Podstawowej nr 13 przy 
ul. Wręczyckiej powstanie 
bieżnia. Będzie obejmować 
dwa tory o nawierzchni poliu-
retanowej – każdy o szerokości 
2,68 m – oraz czterotorową 
bieżnię ze skocznią w dal. Jej 
budowa będzie kosztować nie-
co ok. 185 tys. zł.

Robotami zajmie się wyło-
niona w przetargu firma „Bell-
sport” z Bytomia. Inwestycje 
przy   Zespole Szkolno-Przed-
szkolnym nr 2 oraz SP nr 13 
mają zakończyć się już 30 
sierpnia tego roku, a przy SP nr 
46 – z końcem października.   

W ciągu ostatnich 7 lat czę-
stochowskie szkoły wzbogaciły 

się w sumie o 37 nowych boisk 
(36 wielofunkcyjnych, 1 – ze 
sztuczną trawą), powstały też 
3 boiska treningowe przy MSP 
Raków, a także boisko z natu-
ralną trawą przy ul. Lourdyj-
skiej na Aniołowie. Zdecydo-
wana większość z nich powsta-
ła w latach 2014-2016. Ponad-
to realizowano inne, mniejsze 
i większe inwestycje, mające 
na celu poprawę stanu bazy 
sportowo-rekreacyjnej, z któ-
rej korzystają uczniowie. Wo-
kół szkolnych boisk pojawiły 
się m.in. bieżnie, obiekty lek-
koatletyczne; utwardzano też 
teren w pobliżu boisk lub in-
stalowano nowe oświetlenie.
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Miejski program lojalnościowy

Z kartą na basen  
i korty

System Częstochowskiej Karty 
Mieszkańca objął także obiekty 
MOSiR. Karta jest elementem Sa-
morządowego Programu Lojalno-
ściowego i umożliwia zamianę 
punktów otrzymywanych za za-
kupy lub usługi na rabaty u part-
nerów programu.

Umowa, na mocy której z Karty 
będzie można korzystać także na 
obiektach MOSiR-u została podpi-
sana pod koniec czerwca. Później 
odbyły się wizyty serwisowe mające 
na celu przeprogramowanie kas fi-
skalnych będących na wyposaże-
niu obiektów Ośrodka oraz montaż 
terminali systemu Karty.

W tym roku system Częstochow-
skiej Karty Mieszkańca obejmie wy-
pożyczalnię sprzętu pływającego 
w parku „Lisiniec” (lipiec-wrzesień), 
pływalnię krytą przy alei Niepodle-
głości (lipiec-sierpień), pływalnię 
,,Sienkiewicz Częstochowa” (lipiec-
grudzień), pływalnię letnią przy ul. 
Dekabrystów (lipiec-wrzesień), 
miejskie korty tenisowe przy ul. 3 
Maja (lipiec-listopad), miejski   sta-
dion lekkoatletyczny przy ul. Dą-
browskiego (lipiec-grudzień), 
sztuczne lodowisko przy ul. Boya-
Żeleńskiego (lipiec-grudzień) oraz 
miejską ślizgawkę (grudzień).   

Korzystając z tych obiektów bę-
dzie można otrzymać w postaci 
punktów zasilających Kartę Miesz-
kańca zwrot 10% kosztów biletu, 
a punkty wykorzystać na rabaty 
w sklepach i punktach usługowych 
na terenie miasta.

Częstochowska Karta Mieszkańca 
– wpisująca się w Samorządowy Pro-

gram Lojalnościowy –   przeznaczo-
na jest dla wszystkich chcących ko-
rzystać ze zniżek i ulg oferowanych 
przez partnerów Programu, który 
pozwala gromadzić punkty za zaku-
py lub korzystanie z usług, a potem 
wymieniać je na bon rabatowy. 
Z otrzymanego rabatu można sko-
rzystać przy kolejnych zakupach 
w dowolnym punkcie włączonym do 
programu. Jak dotąd do programu 
dołączyło się już ponad 100 punktów 
handlowych i usługowych z terenu 
Częstochowy – restauracje, sklepy, 
warsztaty samochodowe i inne.

Program powstał dzięki współ-
pracy Urzędu Miasta oraz Grupy 
LEW S.A., która jest operatorem ca-
łego systemu.

Przypomnijmy, że wniosek 
o wydanie Karty można 

złożyć w:
l Biurze Obsługi Interesanta UM 

oraz Wydziale Polityki Społecznej 
UM – budynek przy ul. Śląskiej 
11/13

l Miejskim Centrum Informacji 
Turystycznej – aleja Najświętszej 
Maryi Panny 65

l Wydziale Funduszy Europejskich 
i Rozwoju Urzędu Miasta – budy-
nek przy ul. Waszyngtona 5

l Miejskim Domu Kultury – ul. Łu-
kasińskiego 50/68

l Hali Sportowej „Częstochowa” - 
ul. Żużlowa 4.

Regulamin, szczegóły programu 
oraz lista aktualnych partnerów 
dostępne są na stronie:  http://
karta.czestochowa.pl  

oprac. kg

http://zydzi.muzeumczestochowa.pl/
http://zydzi.muzeumczestochowa.pl/
http://www.jasnagora.com/multimedia/news_audio_nowe/31688.mp3
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Mosty komandoskie, zwodzone 
i tybetańskie, ruchome kładki, sople, 
pajęczyny, zjazdy na linie tzw. tyrol-
ki, drabinki, siatki i równoważnie - 
w sumie 37 przeszkód do pokonania 
zamontowano w Parku Linowym 
Jura, który powstał w lesie graniczą-
cym z terenem Baru Leśnego, położo-
nym przy ul. Kühna w Olsztynie.      

– Przy drodze Olsztyn-Biskupice na 
miłośników mocnych wrażeń czekają 
przeszkody tworzące łącznie 300 metrów 
tras. Trasy zostały tak zaprojektowane 
aby każdy, bez względu na stopień za-
awansowania mógł je pokonać ciesząc 
się niezapomnianą przygodą – informuje 
jeden z instruktorów parku.  

Prowadzący Park zapewniają, że zanim 
kogokolwiek wyślą na tor, sami wchodzą 

i sprawdzają, czy coś się nie poluzowało, 
czy wszystkie zaczepy i liny są na swoich 
miejscach. Sprzęt i urządzenia posiadają 
wymagane atesty. Wszyscy pokonujący tor 
przeszkód są zabezpieczeni linami i zakła-
dają kaski. Osoby, które po raz pierwszy 
chcą przemierzyć tor odbywają szkolenie. 
Więcej na  www.parklinowyjura.pl.  

Park linowy w Olsztynie

KONIECPOL

Hybrydowe autobusy 
w Rędzinach

Na  terenie zajezdni Gminnego Za-
kładu Komunikacyjnego w Rędzinach 
odbyła się uroczystość przekazania 
przez firmę MAN, czterech hybrydo-
wych autobusów.

Nowe autobusy spalinowo-elektryczne, 
które zasiliły tabor GZK, kosztowały 6,3 
mln zł, z  czego zdecydowaną większość 
stanowi unijne dofinansowanie. Ogłoszony 

przez urząd gminy przetarg na  ich dosta-
wę, wygrała firma MAN. Producent zaofero-
wał model Lion’s City A37 Hybrid napędza-
ny dwoma silnikami asynchronicznymi 
o łącznej mocy 150 kW zasilanymi prądni-
cą wprawianą w ruch silnikiem wysoko-
prężnym o mocy 250 KM (przy 2300 obr./
min). W przekazywaniu energii elektrycznej 
pośredniczą superkondensatory. 12-me-
trowe hybrydy wyjechały na  trasy 10 lipca.

Mimo wakacji do częstochowskiego 
starostwa przyjechali uczniowie     z 
Liceum Ogólnokształcącego w Kamie-
nicy Polskiej   i Zespołu Szkół Ponad-
gimnazjalnych w Koniecpolu wraz z 
towarzyszącymi im dyrektorami: Iwo-
ną Chołą (Kamienica Polska) i Edytą 
Młyńską (Koniecpol). Powód wizyty? 
Udział w uroczystym wręczeniu Sty-
pendiów Starosty Częstochowskiego 
przyznawanych w ramach „Lokalnego 
programu wspierania edukacji uzdol-
nionych uczniów szkół ponadgimna-
zjalnych prowadzonych przez powiat 
częstochowski”.

Dyplomy potwierdzające przyznanie 
stypendium w wysokości 1  000 zł z rąk 
wicestarosty Henryka Kasiury odebrało 
łącznie 9 uczniów. Gratulacje złożyli im 
także członkowie Zarządu Powiatu: Jan 
Miarzyński i Leonard Smolarski.

A oto nagrodzeni uczniowie:
Liceum Ogólnokształcącego 

w Kamienicy Polskiej
1. Emilia Zamorowska – średnia ocen  

 – 5,71
2. Żaneta Litarska  – 5,13
3. Klaudia Sikora  – 5,06
4. Julia Rogacz  – 4,88
5. Arkadiusz Wagner  – 4,81

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Koniecpolu 4 uczniów:

Piotr Kozieł  – 5,20
Błażej Koba  – 5,00
Piotr Pawlik  – 5,00
Jakub Nowak  – 4,75

Aby otrzymać stypendium uczeń musi 
spełnić łącznie następujące warunki:
l uzyskać średnią ocen co najmniej 4,75 

z zajęć edukacyjnych wyodrębnionych 
w ramowym planie nauczania jako obo-
wiązkowe i realizowanych w danym se-
mestrze (z wyłączeniem praktyk)

l uzyskać oceny celujące z co najmniej 3 
zajęć edukacyjnych wyodrębnionych w 
ramowym planie nauczania jako obo-
wiązkowe i realizowanych w danym se-
mestrze (z wyłączeniem praktyk),

l wykazać się brakiem nieusprawiedli-
wionych nieobecności na zajęciach dy-
daktycznych.

Stypendia starosty wręczone

RĘDZINY OLSZTYN

  Z  początkiem roku weszła w  życie 
nowa uchwała Rady Gminy Rędziny w  
sprawie bonifikat od  sprzedaży miesz-
kań należących do  gminy na  rzecz 
dotychczasowych najemców. Przyjęto 
w  niej bardzo korzystne dla mieszkań-
ców rozwiązania, które w  przypadku 
złożenia wniosku do  końca roku, po-
zwolą nabywcom ponieść tylko mini-
malne koszty. Zainteresowanie jest 
duże

– Stosowanie bonifikat to  powszechna 
praktyka stosowana na  terenie całego 
kraju. U  nas została jednak szczególnie 
korzystnie opracowana. I  jest tego wy-
mierny efekt. Od  początku roku od  osób 
zainteresowanych wykupem mieszkań na  
korzystnych warunkach wpłynęło 19 
wniosków. Chodzi o  osiedle w  Rędzinach 
i  Mariankę Rędzińską – mówi Krzysztof 
Popiel, sekretarz w  Urzędzie Gminy Rę-
dziny, który  podkreśla, że  jest to  niewąt-
pliwy sukces.

Nic dziwnego, że  już w  pierwszym pół-
roczu zainteresowanie jest tak duże. W  
uchwale jest mowa, że  dotychczasowi na-
jemcy, którzy  złożą wnioski o  wykup 
między 1 stycznia i  31 grudnia 2017 ro-
ku, będą mogli skorzystać z  bonifikaty w  
wysokości aż 99 proc. Jeśli poczekają dłu-
żej, będą musieli ponieść nieco wyższe 
koszty. W  przypadku złożenia wniosku w  
2018 roku bonifikata wyniesie 75 proc., a  
w  2019 – 50 proc. Mieszkańcy, którzy  

zrobią to  dopiero w  2020 roku, będą mo-
gli liczyć na  bonifikatę w  wysokości 25 
proc. Bez względu na  to, kiedy zdecydują 
się na  skierowanie wniosku o  wykup, że-
by  móc skorzystać z  ustanowionych 
przez gminę udogodnień, muszą spełnić 
trzy podstawowe warunki: wnieść jedno-
razową płatność, nie posiadać zaległości z  
tytułu najmu lokalu mieszkalnego oraz  
mieć zawartą umowę najmu na  czas nie-
określony.

Wykup mieszkań komunalnych w  
oparciu o  bonifikaty to  obopólna ko-
rzyść. Dotychczasowi najemcy po  niż-
szych kosztach nabywają lokale na  wła-
sność, więc tym samym mamy do  czynie-
nia z  prawdziwym uwłaszczeniem, nato-
miast z  barków gminy zdjęty zostaje w  
ten sposób obowiązek i  koszt ich utrzy-
mywania. Powstają więc oszczędności, 
które można wykorzystać na  inne cele 
społeczne.

Chcą kupować gminne lokale

3 593 217 zł to kwota pozyskana 
przez Gminę Olsztyn z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Śląskiego na budowę kanalizacji 
sanitarnej w Przymiłowicach.  

Projekt przewiduje budowę sieci ka-
nalizacji sanitarnej o długości blisko 6 
km. Przedmiotem inwestycji jest budo-
wa sieci grawitacyjnej, przyłączy, kana-
łu tłoczonego, dwóch przepompowni 
oraz odtworzenie nawierzchni.

Obecnie trwa procedura przetargo-
wa. Przewidywany termin zakończenia 
realizacji projektu to 30 czerwca 2018 

r. Całkowity koszt inwestycji to 5 570 
354 zł.

Budowa kanalizacji sanitarnej przy-
czyni się więc do ochrony środowiska 
naturalnego. Będzie miała również zna-
czący wpływ na poprawę jakości życia 
mieszkańców.

Inwestycja dofinansowana jest w ra-
mach RPO Województwa Śląskiego na 
lata 2014-2020 (Europejski Fundusz 
Rozwoju Regionalnego) dla osi prioryte-
towej: V. Ochrona środowiska i efek-
tywne wykorzystywanie zasobów dla 
działania: 5.1.2. Gospodarka wodno-
ściekowa RIT Subregionu Północnego.

Będzie kanalizacja 
w PrzymiłowicachW szwajcarskim Lotzwil odbyły się 

Mistrzostwa Europy w terenowych 
wyścigach chartów.  W kadrze naro-
dowej znalazły się również charty 
z Jurajskich Biskupic. 

Startowało 856 chartów z 22 krajów. 
W kadrze narodowej znalazły się również 
charty z Jurajskich Biskupic. Godnie re-
prezentowały kraj, bo jurajski team przy-
wiózł do domu dwóch nowych Mistrzów 
Europy i V-ce Mistrza Europy.  

Młoda borzojka o wdzięcznym imieniu 
SZCZĘŚCIARA z Jurajskich Biskupic do-
datkowo zdobyła tytuł BEST IN FIELD, 
który otrzymuje chart uzyskujący naj-
większą ilość punktów na zawodach.  

To nie pierwszy sukces psów z Bisku-

pic tej miary, w latach poprzednich sybe-
ryskie husky wybiegały tytuły Mistrza 
Świata Juniorów, Mistrza Europy Junio-
rów, a w 2015 roku pierwszy borzoj z Bi-
skupic z Mistrzostw Europy w Helsinkach 
wybiegał dla teamu ten wspaniały tytuł. 

Mistrzowskie charty

RĘDZINY

OLSZTYN
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Pseudokibice z zarzutami

Kolejny chorzowski pseudokibic 
usłyszał zarzuty za wtargnięcie na mu-
rawę, podczas meczu pomiędzy druży-
nami Ruchu Chorzów i Górnika Łęcz-
na. Oprócz kary grzywny, ograniczenia 
wolności lub aresztu, podejrzanemu 
grozi obligatoryjny zakaz stadionowy.

Chorzowscy policjanci zajmujący się 
zwalczaniem przestępczości stadionowej, 
zidentyfikowali kolejnego stadionowego 
chuligana, który podczas meczu piłkar-
skiego pomiędzy drużynami Ruchu Cho-
rzów i Górnika Łęczna, zakłócił porządek. 

Choć chuligan nie został zatrzymany bez-
pośrednio po rozegranym meczu, nie 
uchroniło go to przed odpowiedzialnością. 
Analiza materiału dowodowego pozwoliła 
policjantom na przedstawienie mu zarzu-
tów. Oprócz kary grzywny, ograniczenia 
wolności lub aresztu, podejrzanemu grozi 
obligatoryjny zakaz stadionowy.

Czynności w sprawie identyfikacji ko-
lejnych osób, które naruszyły przepisy 
ustawy o bezpieczeństwie imprez maso-
wych, a także kodeksu karnego, są nadal 
prowadzone. Śledczy nie wykluczają ko-
lejnych zatrzymań.

Uciekał przed policją, 
bo chciał się pościgać

Dotkliwie pobili dla 18 złotych

Zmieniła życie bezdomnego

Policjanci ustalili i zatrzymali spraw-
ców brutalnego rozboju, do której do-
szło w sosnowieckiej dzielnicy Pogoń. 
Napastnicy zaatakowali 42-letniego 
mężczyznę, po czym zabrali mu 18 
złotych. Pobity i skopany przez opraw-
ców mężczyzna trafił do szpitala.

Do zdarzenia doszło tuż przed północą. 
W sosnowieckiej dzielnicy Pogoń dwóch 
mężczyzn pobiło 42-letniego bezdomnego. 
Ich łupem padła gotówka w kwocie 18 zło-

tych. Pokrzywdzony mężczyzna z ogólny-
mi obrażeniami i złamaną kością nosa 
trafił do szpitala. Policjanci po podjętych 
natychmiast czynnościach zatrzymali 
sprawców jeszcze tej samej nocy. Okazali 
się nimi dwaj mieszkańcy Sosnowca: 29 i 
31-letni mężczyźni, karani w przeszłości 
za różne przestępstwa. Osadzeni w poli-
cyjnym areszcie usłyszeli zarzuty dokona-
nia rozboju. Prokurator zadecydował rów-
nież o objęciu ich policyjnym dozorem. 
Mogą trafić do więzienia na 12 lat.  

Mieszkańcy sosnowieckiej dzielnicy 
Zagórze wielokrotnie skarżyli się na 
bezdomnego mężczyznę, który w rejo-
nie jednego ze sklepów zaczepiał prze-
chodniów. Brudny, zaniedbany, często 
nietrzeźwy i niesympatyczny mężczy-
zna wzbudzał lęk. Do czasu, aż dzielni-
cowa wzięła sprawy w swoje ręce.

Sierż. szt. Aneta Trojanowska opiekuje 
się rejonem służbowym nr 29. Rejon ten 
w przeważającej większości położony jest 
w sosnowieckiej dzielnicy Zagórze. Od 
pewnego czasu mieszkańcy  zaczęli zgła-
szać swej dzielnicowej, że w pobliżu jedne-
go ze sklepów spożywczych regularnie po-
jawia się bezdomny, który zaczepia prze-
chodniów. Brudny, zaniedbany, często 
nietrzeźwy i niesympatyczny mężczyzna 
wzbudzał lęk. Policjantka postanowiła się 
z nim spotkać. Po kilku nieudanych pró-
bach, ostatecznie dzięki informacjom 
przekazanym przez mieszkańców, pewne-
go dnia wreszcie go spotkała. Po dłuższej 

rozmowie, mężczyzna przestał pojawiać 
się przed sklepem. Dzielnicowa zmotywo-
wała go bowiem do całkowitej zmiany try-
bu życia. Wsparła go w uzyskaniu pomo-
cy społecznej, tak finansowej, jak i pole-
gającej na skierowaniu i natychmiasto-
wym umieszczeniu go w odległej placówce 
na leczeniu odwykowym. Pomogła mu 
również uzyskać stałe zatrudnienie po za-
kończeniu leczenia. Cały czas dbała o to, 
by mężczyzna nie stracił wiary w to, że jest 
w stanie zmienić swój los. Sama zawiozła 
go do ośrodka odwykowego, tak, by w tym 
najtrudniejszym momencie, nie zrezygno-
wał z raz obranej, niełatwej drogi. Dzielni-
cowa ma nadzieję, że teraz, kiedy uwierzył 
on już w swoje siły, nie stanie się w jego 
życiu nic, co by tą na nowo zdobytą wiarą 
mogło zachwiać. Sama podkreśla, że to 
właśnie takie sprawy i sytuacje sprawiają, 
że pomimo napotykania w codziennej 
służbie różnego rodzaju trudności, czerpie 
ona wielką satysfakcję z wykonywania te-
go zawodu.

Zabójca zatrzymany po 17 latach

Sklep z dopalaczami 
zlikwidowany

Funkcjonariusze katowickiego CBŚP 
zatrzymali sprawcę zabójstwa przed-
siębiorcy, do którego doszło w 2000 
roku na Dolnym Śląsku. 54-letni Sła-
womir B., usłyszał zarzuty zabójstwa z 
użyciem broni palnej. Następnie został 
tymczasowo aresztowany na 3 miesią-
ce przez sąd.

W 2000 roku, w Oleśnicy na Dolnym 
Śląsku, w tajemniczych okolicznościach 
zaginął Radosław S., lokalny przedsię-
biorca, prowadzący drobne interesy. Ro-
dzina zaginionego od pierwszego dnia jego 
zniknięcia rozpoczęła poszukiwania. Nie-
stety,   zwłoki Radosława S. znaleziono 
kilka miesięcy później w sąsiedniej gmi-
nie. Mężczyzna został zamordowany przy 
użyciu broni palnej, a jego ciało zakopane 
w ziemi i przysypane wapnem. Na co 
dzień towarzyski, Radosław S. w spra-
wach swoich interesów pozostawał skryty 
i nieufny. Nawet członkowie najbliższej 
rodziny nie znali szczegółów związanych z 
prowadzoną przez niego działalnością, 
której jednym z elementów było udziela-
nie pożyczek na wysoki procent. Co zna-
mienne, Radosław S., tuż przed swoim za-
ginięciem zrealizował w banku czek na 
znaczną kwotę. Pieniędzy tych nigdy nie 
odnaleziono. Prokuratura Rejonowa w 

Oleśnicy w sprawie zabójstwa Radosława 
S. prowadziła śledztwo, które wobec nie-
wykrycia sprawcy przestępstwa umorzo-
no w 2002 roku.  

Sprawa ponownie wypłynęła w 2016 
roku, kiedy policjanci katowickiego   CB-
ŚP wraz z prokuratorem, weryfikując 
okoliczności ujawnione w toku śledztwa 
w innej sprawie, postanowił, po ponow-
nej analizie, podjąć umorzone postępo-
wanie. Przez następnych kilka miesięcy 
funkcjonariusze skrupulatnie zbierali 
dowody w tej sprawie, układając od po-
czątku przebieg zdarzeń. Pod uwagę 
wzięto również okoliczności, które poja-
wiły się już po umorzeniu pierwotnego 
śledztwa w tej sprawie. Dzięki tym usta-
leniom, rzucono nowe światło na zapo-
mnianą już zbrodnię a w oparciu o nowe 
fakty możliwe było wytypowanie spraw-
cy i przedstawienie mu zarzutu zabój-
stwa w związku z rozbojem.

Podejrzanym o zbrodnię jest mężczyzna 
z najbliższego otoczenia ofiary, pożyczają-
cy w przeszłości pieniądze od zamordowa-
nego Radosława S. Zatrzymany po 17 la-
tach od zbrodni, Sławomir B. ma obecnie 
54 lata i zajmował się drobnym handlem 
w   województwie dolnośląskim. Za zarzu-
cany czyn grozi mu surowa kara – łącznie 
z dożywotnim pozbawieniem wolności.         

Chorzowscy kryminalni, wspólnie z 
pracownikami sanepidu, doprowadzili 
do likwidacji sklepu, w którym sprze-
dawane były tzw. dopalacze. Podczas 
ostatnich działań przejęli ponad 300 
opakowań substancji psychoaktyw-
nych. Od wyników badań laboratoryj-
nych będzie zależało dalsze postępo-
wanie w tej sprawie.

Prawie dwa lata chorzowscy stróże pra-
wa walczyli o zamknięcie sklepu z dopala-
czami przy Mielęckiego. W tym czasie wie-
lokrotnie obiekt był kontrolowany i prak-
tycznie za każdym razem ujawniane były 

substancje zabronione, nie tylko dopala-
cze. Jednakże po każdej kontroli sklep 
wznawiał swoją działalność. Po ostatniej 
kontroli lokal przejął właściciel, który 
zmienił zamki w drzwiach uniemożliwia-
jąc dostęp do obiektu. Jednak dzięki de-
terminacji kryminalnych chorzowskiej 
komendy, oraz wsparciu sanepidu i władz 
miasta, skutecznie doprowadzono do li-
kwidacji tego punktu. 

Przejęte specyfiki zostaną poddane 
analizie w laboratorium, celem określenia 
ich dokładnego składu chemicznego. Od 
wyników analizy będzie zależało dalsze 
postępowanie w tej sprawie.

oprac. kg

5 lat w więzieniu może spędzić 24-let-
ni mieszkaniec powiatu żywieckiego. 
Mężczyzna nie zatrzymał się do policyj-
nej kontroli i zaczął uciekać, łamiąc 
przy tym szereg przepisów ruchu drogo-
wego. Po krótkim pościgu został zatrzy-
many. Na pytanie policjantów dlaczego 
nie zatrzymał się do kontroli, 24-latek 
stwierdził, że chciał się pościgać.

Do zdarzenia doszło kilka dni temu 
w Ujsołach. Około 23.00 w rejonie tym 
służbę pełnili policjanci z Rajczy. W pew-
nym momencie zauważyli volkswagena 
passata, którego postanowili skontrolo-
wać. Dali jego kierowcy sygnał do zatrzy-
mania się. Ten jednak zignorował go i za-
czął uciekać. Policjanci ruszyli za nim 

w pościg. Pomimo użycia przez munduro-
wych sygnałów dźwiękowych i świetlnych, 
kierowca kontynuował ucieczkę, łamiąc 
szereg przepisów ruchu drogowego. Po 
około 2 kilometrach został zatrzymany. Pi-
ratem drogowym okazał się 24-letni miesz-
kaniec powiatu żywieckiego. Mężczyzna 
był trzeźwy i posiadał uprawnienia do kie-
rowania. Zapytany przez policjantów, dla-
czego uciekał, stwierdził, że chciał się po-
ścigać. Zgodnie z nowelizacją przepisów, 
niezatrzymanie się do policyjnej kontroli 
traktowane jest jako przestępstwo, za któ-
re grozi kara nawet 5 lat więzienia oraz za-
kaz prowadzenia pojazdów. 24-latek do-
datkowo odpowie za wykroczenia w ruchu 
drogowym, które popełnił podczas uciecz-
ki przed policyjnym radiowozem.

Śmiertelny wypadek podczas 
pracy w wykopie

Policjanci z Bielska-Białej wraz pro-
kuratorem oraz pracownikami Pań-
stwowej Inspekcji Pracy, ustalają 
szczegółowe okoliczności wypadku na 
placu budowy. W wyniku osunięcia się 
ziemi, został przysypany w rowie 
49-letni pracownik. Niestety, pomimo 
wysiłku medyków, mężczyzny nie uda-
ło się uratować.

Do zdarzenia doszło na placu budowy 
w Bielsku-Białej przy ul. Wapienickiej.  Ze 

wstępnych ustaleń wynika, że do wypadku 
doszło w czasie prac ziemnych prowadzo-
nych przez operatora koparki. Jeden z pra-
cowników, który stał w pobliżu wykopu, 
wszedł do głębokiego rowu. Część ziemi 
osunęła się do środka, przysypując 49-lat-
ka. Na miejsce natychmiast wezwano straż 
pożarną, policję oraz pogotowie ratunko-
we. Strażacy przy pomocy specjalistyczne-
go sprzętu wydobyli mężczyznę z wykopu. 
Pomimo prób załogi pogotowia ratunkowe-
go, mężczyzny nie zdołano uratować.
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OGŁOSZENIA ABONAMENTOWE

BIURA

 

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
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 nowe siedzisko dla kotka lub 
psa – 58/44 cm i kilka akcesoriów dla tychże 
zwierzątek, np. szeleczki dla kotka itp. Cena 
do negocjacji. Tel. 50 45 63 612

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. 888 402 656 

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 

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 MUZ.—

n SPRZEDAM pianino Legnica do remontu.  
Tel.  506 722 324

— MASZYNY I URZĄDZENIA —

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 5 lipca 2017 r.

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  

CITROEN C3 1.4 E, 
rok prod. 2007 

 

13.900 zł  

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 C3 1.8 D, 
rok prod. 2008/09,
krajowy, I – wł.
 
 

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

49.900 zł

OPEL ASTRA 1.7 D, 
rok prod. 2003

 6.800 zł

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

 36.900 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

PEUGEOT PARTNER 
1.4 E, rok prod. 2002/03, 
krajowy, I – wł.

 6.700 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 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.

 
49.900 zł

n AUDI A3 1.9 TDI, rok prod. 2007

  24.700 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 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 CORSA 1.2 E,  
rok prod. 1997, krajowy 2.200 zł

n OPEL VECTRA 1.9 D,  
rok prod. 2007 16.900 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 LEON 1.9 D,  
rok prod. 2008 21.700 zł

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

n SKODA ROOMSTER 1.9 D,  
rok prod. 2006, krajowy 12.900 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
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Blue Blazer
5A 1160

Fabryka 
Twoich kolorów 

Żużel

Włókniarz nie dał rady Unii Leszno. 
Zawiedli wszyscy oprócz Holty

Nie było niespodzianki w zale-
głym meczu Włókniarza Vitroszlif 
CrossFit Częstochowa z Fogo Unią 
Leszno. Drużyna Lecha Kędziory 
przegrała w niedzielę, 9 lipca na wła-
snym torze 38:52.

– Wszystko zostało przygotowane, 
żeby stworzyć dobre widowisko. Przed 
meczem czuliśmy się bardzo dobrze 
i myśleliśmy, że jednak damy radę – 
twierdzi szkoleniowiec Włókniarza. –
Niestety w naszym zespole na dobrym 
poziomie pojechał tylko jeden zawodnik 
i niestety nie mogliśmy liczyć na pozo-
stałych żużlowców. Do tego zawiódł An-
dreas Jonsson, który miał nam pomóc, 
ale okazało się, że nie jest w stanie.  

W drużynie gospodarzy kapitalnie 
spisywał się Rune Holta, który pojawił 
się na torze sześciokrotnie i wywalczył 
17 punktów. Reszta pojechała dużo po-
niżej oczekiwań. Częstochowianie znów 
przegrywali starty i oprócz Holty nie po-
trafili odrabiać strat na dystansie. - Tor 
był przygotowany do ścigania - przeko-
nuje Kędziora. - Nikt z naszych zawod-
ników nie miał do niego zastrzeżeń.  

Częstochowianie prowadzili wyrów-
naną walkę z dream teamem z Leszna 
do siódmego wyścigu. Sześć biegów 
kończyło się podziałem punktów, jedną 
gonitwę Unia wygrała podwójnie. 

– Liczyliśmy na zwycięstwo w Czę-
stochowie, bo od jakiegoś czasu jeste-
śmy zgranym zespołem. W drużynie 

jest team spirit i wszystko to, czego po-
trzebujemy, żeby wygrywać.   Potwier-
dzamy to od kilku spotkań - zauważa 
Grzegorz Zengota.- W Częstochowie 
chcieliśmy po raz kolejny udowodnić, 
że trzeba się nas obawiać, gdziekolwiek 
byśmy nie jechali.

Kluczem do zwycięstwa gości była 
wyrównana jazda całego zespołu. - Za-
czynamy być jak prawdziwa drużyna. 
Początek sezonu był dla nas trudny, ale 
teraz pokazujemy z meczu na mecz, że 
jesteśmy odrobinę mocniejsi. To zespół 
bardzo wyrównany, każdy zdobywa 
punkty - mówi Piotr Baron, trener Unii 
Leszno.  

KR
Włókniarz Vitroszlif CrossFit 

Częstochowa - Fogo Unia Leszno 
38:52

Fogo Unia Leszno
1. Emil Sajfutdinow  - 10+1 (3,1*,3,3,-)
2. Peter Kildemand  - 4+1 (0,2,1,1*)
3. Piotr Pawlicki  - 11+1 (2*,2,3,2,2)
4. Grzegorz Zengota  - 9+2 (3,1,2*,2*,1)
5. Janusz Kołodziej  - 11 (2,3,0,3,3)
6. Dominik Kubera  - 1 (0,0,1)
7. Bartosz Smektała    - 6+1 (3,1*,2,0)

Włókniarz Vitroszlif CrossFit 
Częstochowa

9. Leon Madsen  - 5+1 (2,1*,1,1,t)
10. Karol Baran  - 3+1 (1*,2,0,0)
11. Matej Zagar  - 7 (0,3,1,2,0,1)
12. Andreas Jonsson  - 1 (1,0,-,0,-)

13. Rune Holta  - 17 (3,3,2,3,3,3)
14. Michał Gruchalski  - 2 (2,t,0)
15. Oskar Polis  - 3+1 (1*,d,0,2)

Wyścig po wyścigu:
1. Sajfutdinow, Madsen, Baran, 
Kildemand  3:3
2. Smektała, Gruchalski, Polis, 
Kubera 3:3 (6:6)
3. Zengota, Pawlicki, Jonsson, Zagar 

 1:5 (7:11)
4. Holta, Kołodziej, Smektała, Polis 

(d3)  3:3 (10:14)
5. Zagar, Kildemand, Sajfutdinow, 

Jonsson  3:3 (13:17)
6. Holta, Pawlicki, Zengota, Gruchal-

ski (t)  3:3 (16:20)
7. Kołodziej, Baran, Madsen, Kubera 

3:3  (19:23)
8. Sajfutdinow, Holta, Kildemand, 
Polis  2:4 (21:27)
9. Pawlicki, Zengota, Madsen, Holta  
 1:5 (22:32)
10. Holta, Smektała, Zagar, Kołodziej 
 4:2 (26:34)
11. Holta, Pawlicki, Kildemand, Baran 
 3:3 (29:37)
12. Sajfutdinow, Zagar, Kubera, 
Gruchalski  2:4 (31:41)
13. Kołodziej, Zengota, Madsen, 
Jonsson  1:5 (32:46)
14. Kołodziej, Polis, Zengota, 
Zagar  2:4 (34:50)
15. Holta, Pawlicki, Zagar, Smektała 
 4:2 (38:52)
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Piłka nożna

Raków pokonał 
w sparingu byłego 

rywala
W kolejnym spa-

ringu przed sezonem 
częstochowski Ra-
ków pokonał w sobo-
tę, 8 lipca w Ząbkach 
2:1 drugoligową Le-
gionovię Legionowo.

Częstochowianie już 
na początku meczu 
stworzyli sobie dogod-
ne sytuacje. Niecelnie 
uderzył jednak z dy-
stansu Jakub Łaboj-
ko, a chwilę później 
piłka po uderzeniu Ra-
fała Figla odbiła się od 
jednego z rywali. W 22.   
minucie były zawodnik 
Legionovii Krystian 
Wójcik minął bramka-
rza i otworzył wynik 
spotkania.  

Na drugą połowę 
trener Rakowa Marek 
Papszun wystawił cał-
kiem nową jedenastkę. 
W drużynie „czerwono-
niebieskich” zagrało 
pięciu zawodników te-
stowanych.

Legionovia rozpo-
częła drugą część spo-
tkania bardzo odważ-

nie i mogła doprowa-
dzić do wyrównania. 
Na szczęście dla Ra-
kowa piłka pod ude-
rzeniu jednego z za-
wodników rywali od-
biła się od poprzeczki. 
W 72. minucie dopięli 
swego. Długo jednak 
nie cieszyli się z remi-
su, bo niespełna dwie 
minuty później Da-
mian Warchoł wypro-
wadził częstochowian 
ponownie na prowa-
dzenie. Wynik spotka-
nia nie uległ już zmia-
nie.

KR
RKS Raków 

Częstochowa - 
Legionovia 

Legionowo 2:1 (1:0)

Raków: Lis, Duriska, 
Niewulis, Sołowiej, 
Łabojko, Figiel, Ozię-
bała, Tomalski, Wój-
cik, Wróbel, Czerkas 
oraz Kos, Góra, Me-
sjasz, Embalo, Mi-
zgała, Warchoł i sze-
ściu zawodników te-
stowanych.


