
Jeden z częstochow-
skich przedsiębiorców 
zajmujących się mechani-
ką samochodową posta-
nowił przed swoją posesją 
- w pasie drogowym - zo-
stawić jedenaście wra-
ków. Na nic zdały się proś-
by okolicznych mieszkań-
ców i apele zarządcy dro-
gi o usunięcie pojazdów. 
Na pomoc wezwani zosta-
li strażnicy miejscy.

Po interwencji strażni-
ków miejskich właściciel 
usunął osiem z jedenastu 
pojazdów. Trzech ostatnich 
ma się pozbyć z pasa drogo-
wego w najbliższym czasie. 
Jeśli właściciel nie usunie 
wraków to straż miejska 
zleci ich odholowanie na 
koszt właściciela.

Przy tej okazji przypomi-
namy, że straż miejska może 
zlecić odholowanie pojazdu, 
który spełnia wymogi pojaz-

du długotrwale nieużywane-
go tylko i wyłącznie na wnio-
sek zarządcy drogi. Miesz-
kańcy, którym przeszkadza-
ją tzw. „wraki” w pierwszej 
kolejności swoje uwagi po-
winny zgłosić do zarządcy 
drogi, który następnie powi-
nien powiadomić często-
chowskich funkcjonariuszy.

Od początku roku 2017 
częstochowska straż miej-
ska przeprowadziła 41 in-
terwencji wobec właścicieli 
pojazdów, których stan 
wskazywał, że auto jest dłu-
gotrwale nieużywane lub 
było bez tablic rejestracyj-
nych. W wyniku tych czyn-
ności 7 pojazdów odholo-
wano na parking strzeżony 
na koszt właściciela, 
a w pozostałych przypad-
kach właściciele - po po-
uczeniach udzielonych 
przez strażników miejskich 
- sami usunęli pojazdy.
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Miasto straciło 3 miliony zł
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Straż miejska

Osiem wraków 
zniknęło z pasa 

drogowego

Częstochowa

Wysyłał sąsiadce 
wulgarne listy 

i zdjęcia
Najbliższe dwa mie-

siące za kratkami spę-
dzi 61-latek podejrza-
ny o uporczywe nęka-
nie swojej sąsiadki. 
Mężczyzna między in-
nymi wysyłał jej wul-
garne listy i zdjęcia, 
a także zostawiał na 
wycieraczce niechcia-
ne prezenty. Osaczona 
kobieta zgłosiła spra-
wę na policję...

W ostatnim czasie do 
policjantów z komisa-
riatu VI w Częstocho-
wie zgłosiła się kobieta, 
która czuła się osaczo-
na przez swojego sąsia-
da. Jak ustalili śledczy, 
mężczyzna miał wysy-
łać jej wulgarne listy 
i zdjęcia, zostawiać na 
wycieraczce niechciane 
prezenty, pukać do 
drzwi, grozić, zniewa-
żać. Na tym jednak nie 

koniec. Jakiś czas te-
mu 61-latek poinfor-
mował stróżów prawa 
o rzekomej próbie sa-
mobójczej pokrzywdzo-
nej.  Sytuacje takie po-
wtarzały się notorycz-
nie. Zdesperowana ko-
bieta postanowiła 
o wszystkim opowie-
dzieć policji.

Zebrany w sprawie 
materiał dowodowy po-
zwolił na przedstawie-
nie zatrzymanemu 
61-latkowi zarzutu 
uporczywego nękania, 
a sąd zadecydował 
o umieszczeniu go na 
najbliższe 2 miesiące 
w tymczasowym aresz-
cie. Szczegóły i okolicz-
ności sprawy badają 
kryminalni z komisa-
riatu VI wspólnie z pro-
kuratorem z Prokura-
tury Rejonowej Często-
chowa-Południe. kg

Pięć osób usłyszało zarzuty 
popełnienia oszustw i prze-
stępstw korupcyjnych 
w związku z realizacją przebu-
dowy drogi DK-1 w Często-
chowie. Ze wstępnych ustaleń 
wynika, że miasto straciło 
przez nie 3 miliony złotych.

Od 2015 roku Prokuratura 
Okręgowa w Częstochowie nad-
zoruje prowadzone przez Cen-
tralne Biuro Antykorupcyjne 
śledztwo w sprawie oszustw 
i przestępstw korupcyjnych, po-
pełnionych w trakcie realizacji 
w latach 2012-2014 inwestycji 
dotyczącej przebudowy drogi 
DK-1 w Częstochowie.

Do tej pory prokurator przed-
stawił zarzuty pięciu osobom.  
Spośród nich trzy osoby były 
pracownikami firmy wykonują-
cej roboty budowlane, a dwie 
pracownikami firmy, pełniącej 
funkcję inspektora nadzoru in-
westorskiego. 

– Zarzuty dotyczą oszustwa 
na szkodę Miasta Częstochowa, 
poprzez zawyżanie przez wyko-
nawcę przysługującego mu wy-
nagrodzenia za roboty budowla-
ne – mówi prokurator Tomasz 

Ozimek, rzecznik Prokuratury 
Okręgowej w Częstochowie. – Ze 
wstępnych ustaleń wynika, że 
na skutek działania podejrza-
nych Miasto Częstochowa mogło 
ponieść szkodę w wysokości 

około 2.900.000 zł. Zawyżanie 
wynagrodzenia polegało na 
wprowadzaniu w błąd inwestora, 
poprzez podawanie ilości robót 
przekraczających faktyczne wy-
konanie oraz używanie materia-

łów gorszej jakości, niż określo-
na w umowie – wyjaśnił.

Prokurator przedstawił także 
podejrzanym zarzuty związane 
z wręczeniem korzyści majątko-
wej w kwocie około 250.000 zł 

inspektorowi nadzoru inwestor-
skiego. Korzyść ta miała być 
wręczona w zamian za akcepta-
cję przez inspektora zawyżonego 
wynagrodzenia wykonawcy.

Przesłuchani przez prokurato-
ra podejrzani nie przyznali się do 
zarzucanych im przestępstw 
i złożyli wyjaśnienia.

Prokurator wystąpił do Sądu 
Rejonowego w Częstochowie 
o zastosowanie wobec wszyst-
kich podejrzanych środka zapo-
biegawczego w postaci tymcza-
sowego aresztowania, motywu-
jąc wnioski obawą matactwa 
oraz surową karą grożącą podej-
rzanym.

Sąd jednak nie uwzględnił 
wniosków prokuratora. Stwier-
dził, że w sprawie zebrano ob-
szerny materiał dowodowy, 
wskazujący na wysokie prawdo-
podobieństwo popełnienia prze-
stępstw i w postępowaniu nie za-
chodzi obawa matactwa.

Prokuratura Okręgowa w Czę-
stochowie złoży do Sądu Okręgo-
wego w Częstochowie zażalenie 
na decyzję o odmowie zastoso-
wania tymczasowego aresztowa-
nia.
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Myszków

Z trzema promilami 
i bez prawka

Dzielnicowi z Myszko-
wa uniemożliwił dalszą 
jazdę nietrzeźwemu kie-
rowcy peugeota. 39-latek 
wpadł podczas kontroli 
drogowej. Miał w organi-
zmie 3 promile alkoholu. 
Jak się okazało... nie 
miał on prawka, bo stra-
cił je za jazdę po pijane-
mu.

Do zdarzenia doszło w 
środę około godziny 16.30 
w Ogorzelniku. Dzielnicowi 
podczas obchodu rejonu 
służbowego uzyskali infor-
mację, że 39-latek z Niego-
wy, jedzie peugeotem po-
mimo, że nie ma do tego 
uprawnień. Na dodatek 

może być pijany. Stróże 
prawa błyskawicznie zjawi-
li się we wskazanym miej-
scu i w Ogorzelniku zatrzy-
mali ten pojazd do kontro-
li. Za kierownicą osobówki 
siedział dobrze im znany 
39-latek. Jak się okazało, 
mężczyzna był upojony al-
koholem. Jego badanie wy-
kazało 3 promile w organi-
zmie. Na dodatek nie po-
siadał prawa jazdy, bo 
wcześniej stracił je za jazdę 
na podwójnym gazie. Nie-
odpowiedzialny mieszka-
niec Niegowy może trafić 
do więzienia na  2 lata.   O 
jego dalszym losie  zadecy-
duje sąd.
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Europejski Dzień Języków 

Znajomy język obcy
26 września będziemy obcho-

dzić święto promujące wieloję-
zyczność i naukę języków ob-
cych. W sali sesyjnej z młodymi 
ludźmi debatować będą tłuma-
cze, odbędą się konkursy dla 
uczniów, a przy okazji wręczenia 
nagród w sobotę, 30 września, 
zaśpiewa francuska pieśniarka 
Bévinda.   

Europejski Dzień Języków, ustano-
wiony przez Radę Europy w 2001 ro-
ku, jest świętem wielojęzyczności kon-
tynentu. Europa to ponad 200 języ-
ków europejskich, 24 języki urzędowe 
UE, około 60 języków regionalnych i 
języków mniejszości oraz wiele innych 
języków używanych przez osoby po-
chodzące z innych rejonów świata.

Z okazji tego święta, do 800 milio-
nów Europejczyków z 47 państw ma-
jących swoich przedstawicieli w Ra-
dzie Europy kierowany jest apel o po-
dejmowanie nauki języków – nieza-
leżnie od wieku uczących się oraz 
formy kształcenia. Różnorodność ję-
zykowa jest istotnym elementem 
wspólnego dziedzictwa kulturowego.

W tym roku – po raz pierwszy w 
Częstochowie – obchody Europej-
skiego Dnia Języków organizują 
Urząd Miasta oraz Komisja Europej-
ska Przedstawicielstwo w Polsce i 
Biuro Informacyjne Parlamentu Eu-
ropejskiego, we współpracy z Miej-
skim Domem Kultury, OPK ,,Gaude 
Mater” oraz Samorządowym Ośrod-
kiem Doskonalenia w Częstochowie.

We wtorek, 26 września, o godz. 
11.00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta 
odbędzie się debata pod hasłem  
,,Znajomy język obcy”. Uczniowie 
szkół średnich spotkają się z zawo-
dowymi tłumaczami języków angiel-
skiego, francuskiego, niemieckiego, 
włoskiego, hiszpańskiego oraz chiń-
skiego, specjalizujących się w rozma-
itych rodzajach przekładu.

Zorganizowane będą również kon-
kursy promujące naukę języków ob-
cych – konkurs tańca europejskiego 
dla przedszkolaków, konkurs pla-
styczny „Namaluj wielojęzyczność” 
dla uczniów szkół podstawowych 
oraz konkurs piosenki europejskiej 
dla gimnazjalistów. Regulaminy kon-
kursów dostępne są na stronie  ht-

tp://sod.edu.pl/europejski-dzien-je-
zykow/#more-4707

Rozstrzygnięcie konkursów i wrę-
czenie nagród laureatom przez pre-
zydenta Częstochowy Krzysztofa Ma-
tyjaszczyka odbędzie się 30 wrze-
śnia, o godz. 17.00, w Miejskim Do-
mu Kultury. Publiczność będzie mia-
ła wtedy okazję wysłuchać koncertu 
Bévindy – francuskiej wokalistki z 
portugalskimi korzeniami, śpiewają-
cej piosenki inspirowane fado, muzy-
ką francuską, argentyńską czy Wysp 
Zielonego Przylądka. Artystce akom-
paniować będą pianista Pierre-Mi-
chel Sivadier oraz wiolonczelistka 
Mimi Sunnerstam.

Udział we wszystkich wydarze-
niach jest bezpłatny. Wejściówki na 
koncert można odbierać od 20 wrze-
śnia w Urzędzie Miasta (ul. Śląska 
11/13, p. 114, w dni robocze od 
godz. 7.30 do 15.30), szatni Miejskie-
go Domu Kultury (ul. Łukasińskiego 
50/68, codziennie w godz. 8.00-
22.00) oraz OPK ,,Gaude Mater” (ul. 
Dąbrowskiego 1, w dni robocze w 
godz. 9.00 – 17.00). 
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Budżet Obywatelski

Nowy plac zabaw 
i siłownia

Dobiegła końca, trwająca 
od lipca rozbudowa liniowego 
placu zabaw dla dzieci w 
dzielnicy Wrzosowiak. Inwe-
stycję zrealizowano w ra-
mach inicjatywy lokalnej. Po-
za tym przy ul. Szamotowej, 
obok Szkoły Podstawowej nr 
46 w dzielnicy Gnaszyn – Ka-
wodrza, ze środków Budżetu 
Obywatelskiego powstał nie-
dawno nowy plac rekreacji 
ruchowej dla seniorów.

W ramach zadania „Rozbudo-
wa linowego placu zabaw dla 
dzieci okolice bloków ul. Wierzbo-
wa 14, 22, 24 i 26 – LIM” zainsta-
lowano huśtawki – potrójną i po-
dwójną typu ważka, sześć buja-
ków sprężynowych, karuzelę tar-
czową, ściankę wspinaczkową, 
domek dla dzieci oraz tablicę in-
formacyjną z regulaminem. Na 
placu wykonano także nawierzch-
nię utwardzoną z kruszywa łama-
nego oraz ok. 218 m2   bezpiecznej 

nawierzchni piaskowej.
Całkowity koszt rozbudowy pla-

cu zabaw to ponad 85 500 tys. zł z 
czego przekazane na ten cel środki 
społeczne - wpłata Spółdzielni 
Mieszkaniowej Metalurg - to 20 
tys. zł. Wykonawcą robót budow-
lanych była częstochowska firma 
TEL-BRUK Radosław Telenga.

W ramach zadania o nazwie 
„Plac rekreacji ruchowej dla se-
niorów ... i nie tylko w dzielnicy 
Gnaszyn-Kawodrza – budżet 
obywatelski” położono na-
wierzchnię utwardzoną z kru-
szywa, a teren wyposażono w 
cztery podwójne urządzenia do 
ćwiczeń (orbitrek, wioślarz/nar-
ty biegówki, biegacz, wahadło/
twister) oraz elementy małej ar-
chitektury – ławkę z oparciem, 
kosz na śmieci oraz tablicę infor-
macyjną z regulaminem korzy-
stania z placu.

Całkowity koszt inwestycji wy-
niósł nieco ponad 38 tys. zł. 
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22 września

75. rocznica likwidacji 
częstochowskiego getta
22 września minęło 

75 lat od likwidacji get-
ta w Częstochowie. 
Z tej okazji  przy po-
mniku Pamięci Żydów 
Częstochowian złożono 
symboliczne wiązanki 
kwiatów i zapalono zni-
cze.

W uroczystości uczest-
niczyli przedstawiciele 
władz miasta w asyście 
Straży Miejskiej, członko-
wie Towarzystwa Społecz-
no-Kulturalnego Oddział 
w Częstochowie oraz mło-
dzież I LO im. Luliusza 
Słowackiego.

Na mocy rozporządze-
nia wydanego przez stad-
thauptmanna Richarda 
Wendlera, 9 kwietnia 
1941 roku, w Częstocho-
wie utworzono getto (niem. Ghet-
to Tschenstochau; jidysz  
-Czen ;ָאטעג ר עווָאכָאטסנעשט
stochower geto). Jego obszar wy-
znaczały od północy ulice Kawia, 
Kiedrzyńska i Jaskrowska, od 
południa ulice Fabryczna (obec-

nie Mielczarskiego), Narutowicza 
(obecnie Krakowska) i Strażac-
ka, od wschodu rzeka Warta, 
a od zachodu tory kolejowe. Ob-
szar getta obejmował w dużej 
części terytorium przedwojennej 
żydowskiej dzielnicy.

Jego mieszkańcami byli Żydzi 

z Częstochowy i okolic. Likwida-
cję getta rozpoczęto 22 września 
1942, dzień po jednym z najważ-
niejszych żydowskich świąt - 
Jom Kippur. Ostatecznie zakoń-
czyła się ona w nocy z 7 na 8 
października.

kg, zdj. kg

PUP

Jest kasa dla 
bezrobotnych

Częstochowski PUP 
zaprasza pracodawców 
do składania wniosków 
o refundację kosztów 
wyposażenia lub dopo-
sażenia stanowiska 
pracy w ramach pro-
jektu „Aktywizacja 
osób bezrobotnych 
w wieku 30+ zareje-
strowanych w Powiato-
wym Urzędzie Pracy 
w Częstochowie (III)”.

Powiatowy Urząd Pra-
cy informuje, że nadal 
posiada środki finansowe 
na refundację kosztów 
wyposażenia lub doposa-
żenia stanowiska pracy 
dla skierowanego bezro-
botnego w ramach pro-
jektu   „Aktywizacja osób 
bezrobotnych w wieku 
30+ zarejestrowanych 
w Powiatowym Urzędzie 

Pracy w Częstochowie 
(III)” z Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Wo-
jewództwa Śląskiego na 
lata 2014 – 2020.   

PUP może pomóc 
w pozyskaniu odpowied-
nich pracowników wśród 
osób powyżej 50. roku 
życia, osób z niepełno-
sprawnościami, osób 
długotrwale bezrobot-
nych oraz osób o niskich 
kwalifikacjach.

Szczegółowe informa-
cje można uzyskać oso-
biście w PUP w Często-
chowie przy ul. Szyma-
nowskiego 15 (pokój nr 
10), telefonicznie pod 
numerem (34) 37 06 156 
lub na stronie interneto-
wej PUP Częstochowa  
http://www.pup.czesto-
chowa.pl
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Przebudują ulicę Jaskrowską 
w Wancerzowie

Po wielu latach oczekiwań miesz-
kańcy ul. Jaskrowskiej w Wancerzo-
wie doczekają się drogi z prawdziwe-
go zdarzenia. Zakres inwestycji obej-
muje odcinek od skrzyżowania z DW-
786 do połączenia z drogą dojazdową 
do pól.

Przedmiotem zamówienia jest  „Prze-
budowa ulicy Jaskrowskiej w Wancerzo-
wie”.

Zakres robót obejmuje  m.in.:
  - przebudowę drogi o pełnej konstrukcji 

z obudową krawężników na długości 
472,00 mb (bez skrzyżowania) o szer. 
zmiennej od 3,00 mb do 5,50 mb (z 
uwagi na istniejący wąski pas drogowy, 
zabudowę, ogrodzenia, słupy energe-
tyczne i podziemne kable telekomuni-
kacyjne) ,

- wykonanie obustronnych poboczy utwar-
dzonych kruszywem kamiennym o szer. 
2x0,50 mb na całej długości drogi ,

- wykonanie robót towarzyszących z zago-
spodarowaniem terenu przyległego.
Historia tej malowniczej drogi, biegną-

cej wzdłuż rzeki „Warty”, jest długa i …. 
zawiła. Od lat jej nawierzchnia pozosta-
wia wiele do życzenia. Dodatkowo, ze 
względu na wąski pas drogowy i „słyn-

ny” zakręt większe samochody (np. 
śmieciarki) nie mogą tam wjechać od 
strony drogi wojewódzkiej DW-786. W 
2009r. została wykonana modernizacja 
drogi dojazdowej do pól Wancerzów – 
Jaskrów, która połączyła ul. Jaskrowską 
w Wancerzowie z ul. Starowiejską w Ja-
skrowie. Zadanie to zostało dofinanso-
wane w 50% przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Śląskiego z Funduszu 
Ochrony Gruntów Rolnych. Niestety - z 
racji tego, że droga do pól nie mogła obej-
mować zakresem terenu zabudowanego, 
blisko 500-metrowy odcinek ul. Ja-
skrowskiej (na którym znajdują się do-
my mieszkalne) nadal do dnia dzisiejsze-
go nie został zmodernizowany. -  Bardzo 
się cieszę, że po wielu perturbacjach 
wreszcie uda się zamknąć temat ul. Ja-
skrowskiej, o który zabiegałem jeszcze 
jako radny Wancerzowa. Teraz moje ma-
rzenia i mieszkańców tej ulicy, dzięki 
zrozumieniu Rady Gminy Mstów, uda 
się „przekuć” w rzeczywistość – mówił 
wójt Tomasz Gęsiarz. - Starannie przy-
gotowaliśmy się do inwestycji, w między-
czasie m.in. wymieniając wadliwy odci-
nek wodociągu czy wykupując działkę w 
celu wyprofilowania niebezpiecznego za-
krętu – podsumował.

Gmina Rędziny po  raz drugi przy-
stąpiła do  grupy zakupowej energii 
elektrycznej, dla której  procedurę 
przetargową ponownie realizowała 
spółka Voltra z  Warszawy. Jest już 
rozstrzygnięcie. Przez  trzy i  pół ro-
ku, począwszy od  1 stycznia 2018, 
dostarczenie prądu do  obiektów pu-
blicznych w gminie znów będzie kosz-
towało znacznie mniej niż przed  
2015 rokiem.

Właśnie do  2015 roku gmina nie  ogła-
szała przetargów na  zakup energii elek-
trycznej, bazując na  bezterminowych 
umowach, często zawartych wiele lat 
wcześniej. Wójt Paweł Militowski doszedł 
do  wniosku, że  są one zbyt kosztowne. 
Uznał jednak, że  w  celu osiągnięcia ko-
rzystniejszych warunków i  cen, nie  wy-
starczy ogłosić przetargu na  własną rękę, 
ale  warto przystąpić do  większej grupy 
zakupowej. Rozpoczął więc  współpracę z  
warszawską spółką Voltra, która  dla ta-
kich grup realizuje procedury przetargo-
we. W  efekcie gmina zawarła na  dwa i  
pół roku umowę z  Energą S.A. z  Gdań-
ska. Koszty ponoszone na  oświetlenie 
uliczne opłacane przez  urząd – według 
danych za  2016 rok – spadły o  blisko 
100 tys. zł w  porównaniu z  rokiem 2014. 
Znaczne oszczędności w  tym elemencie 
odnotowały też m.in.  placówki oświato-
we, Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej i  
Komunalnej oraz  Gminny Zakład Komu-

nikacyjny. Ponieważ umowa kończy się 
31 grudnia, władze gminy postanowiły 
kontynuować współpracę z  Voltrą. War-
szawska spółka niedawno rozstrzygnęła 
następny przetarg na  zakup energii dla 
15 podmiotów – nie  tylko gmin, ale  też 
zakładów opieki zdrowotnej, przedsię-
biorstw komunalnych czy  instytutów. Je-
śli chodzi o  gminę Rędziny, chodziło o  za-
opatrzenie w  prąd: urzędu, ośrodka zdro-
wia, placówek oświatowych, strażnic OSP, 
budynków ośrodka kultury, a  także GZK 
oraz  ZGMiK w  Rędzinach wraz z  całym 
oświetleniem ulicznym. I  znów rozstrzy-
gnięcie okazało się korzystne. W  przypad-
ku oświetlenia ulicznego gmina będzie 
płacić stawkę 0,2015   zł/kWh, podczas 
gdy  na starych zasadach (jeszcze w  2014 
roku) płaciła 0,3443 zł. Dostarczenie 
energii do  pozostałych obiektów publicz-
nych będzie natomiast kosztowało 0,2260   
zł/kWh (do  2014 roku było również 
0,3443 zł). Nowa umowa, która  także zo-
stała zawarta z  gdańską Energą, potrwa 
od  1 stycznia 2018 roku do  30 czerwca 
2021 roku, czyli o  12 miesięcy dłużej niż 
obecna. Dłuższa perspektywa czasowa 
oznacza jeszcze większe oszczędności, 
które będzie można przeznaczyć na  inwe-
stycje i  zadania oczekiwane przez  miesz-
kańców. – Dzięki tym oszczędnościom 
możemy rozbudowywać sieć oświetlenia 
ulicznego w  gminie i  wymieniać oprawy 
na  nowocześniejsze i  zużywające mniej 
energii – podkreśla wójt Paweł Militowski.

Kolejne oszczędności  
na energii

MSTÓW

Małgorzata Musialik została no-
wym dyrektorem szkoły podstawowej 
w Jaworzniku. Co nowego w innych 
szkołach na terenie gminy Żarki? Dy-
rektorzy przygotowali specjalny ra-
port po pierwszych tygodniach nowe-
go roku szkolnego.

W szkole podstawowej w Żarkach  po-
malowano: cztery sale lekcyjne, drzwi na 
korytarzu głównym i górnym, a także ko-
rytarz główny oraz przy dużej sali gimna-
stycznej. Ponadto wykonano nową lampe-
rię z tynku mozaikowego na korytarzu 
górnym, a także remont podłóg w trzech 
pracowniach klas młodszych oraz w czy-
telni. - Powstała też nowa instalacja elek-
tryczna   na odcinku od sali gimnastycz-
nej do głównej rozdzielni. Za nami również 
remont łazienki dziewcząt, montaż 4 no-
wych umywalek – wyjaśnia dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Żarkach  Tadeusz 
Pakuła. - Zmieniono dostawcę Internetu, 
obecnie szkoła posiada szerokopasmowy 
Internet z prędkością 100 mb/s.   Szkoła 
zakupiła program e-dziennik i jest w trak-
cie wprowadzania tego rozwiązania – do-
daje dyrektor Tadeusz Pakuła.

W Szkole Podstawowej im. Integracji 
Europejskiej w Przybynowie  w związku 
z nowym rokiem szkolnym wykonano: 
malowanie ścian górnego korytarza, ada-
ptację sali lekcyjnej na potrzeby oddziału 
przedszkolnego, w tym zakresie pomalo-
wano i wyposażono salę.

W Szkole Podstawowej im. Jana Paw-

ła II w Jaworzniku  w okresie wakacji zo-
stały przygotowane zgodnie z zaleceniami 
reformy oświaty klasopracownie fizyczno-
-chemiczna i biologiczno-geograficzna. Do 
fizyczno-chemicznej zakupiono podsta-
wowe pomoce dydaktyczne, zamontowa-
no zlewozmywak kwasoodporny, stół do 
wykonywania doświadczeń. - W biologicz-
no-geograficznej wymieniono drzwi, wy-
malowano ściany, wycyklinowano podło-
gi, zakupiono nową meblościankę, wie-
szak na mapy, zakupiono tablicę interak-
tywną oraz nowe pomoce dydaktyczne 
wylicza  Małgorzata Musialik, dyrektor 
SP w Jaworzniku.

W Szkole Podstawowej w Zawadzie  
podczas wakacji wyremontowano jedną 
z sal oddziału przedszkolnego, odświeżo-
no lamperie, sufit, ściany. – W związku 
z reformą przygotowano pracownie fizycz-
no-chemiczną, zakupiono nowe meble, 
ławki, stoliki, pomoce dydaktyczne, zain-
stalowano odpływ – informuje  Anna Wy-
porska, dyrektor SP w Zawadzie - Wymie-
niono oświetlenie w pracowni matema-
tycznej oraz drzwi w dwóch pomieszcze-
niach szkolnych.

W przedszkolu w Żarkach pomalowano 
siedem pomieszczeń, wykonano naprawy 
na placu zabawa. – Ze względu na fakt, iż 
dwie grupy przedszkolne mają sale od te-
go roku w budynku gimnazjum przy ul. 
Ofiar Katynia zakupiliśmy meble, dywa-
ny, zabawki, pomoce dydaktyczne – pod-
sumowuje Lidia Szczepankiewicz, dyrek-
tor przedszkola w Żarkach.

Kadra, remonty, zakupy...

Gminne Centrum Kultury i Rekre-
acji w Konopiskach zaprasza wszyst-
kie chętnych w wieku 60+ do wzięcia 
udziału w bezpłatnych kursach kom-
puterowych dla seniorów!

Zajęcia wprowadzające w cyfrowy 
świat prowadzone będą przez kadrę 
z dużym doświadczeniem, w tym przez 
Trenerów Kompetencji Cyfrowych i Am-
basadorów Obrotu Bezgotówkowego 
NBP. Poziom zajęć komputerowych oraz 
poruszane w ich trakcie zagadnienia 
maksymalnie dostosowywane są do po-
trzeb i oczekiwań uczestników.

W trakcie zajęć komputerowych uczest-
nicy (w zależności od poziomu zaawanso-
wania grupy) będą poznawać stanowisko 
pracy, oswajać się z klawiaturą i myszą 
komputerową, ćwiczyć pisownię, pozna-
wać edytor tekstu, tworzyć pisma, wnio-
ski, podania, uczyć się prowadzenia kore-
spondencji urzędowej, przygotowywać 

prezentacje, poznawać, w jaki sposób ko-
rzystać z Internetu, uczyć się obsługi wy-
szukiwarek i przeglądarek internetowych, 
odwiedzać liczne strony i portale, uczyć 
się obsługi narzędzi internetowych, po-
znawać pocztę e-mail, uczyć się obsługi 
bankowości elektronicznej, poznawać 
czym są i jak korzystać z Biuletynów In-
formacji Publicznej, Elektronicznych Re-
jestrów, baz danych i wiele, wiele innych. 
Przewidywany termin realizacji projektu: 
listopad - grudzień 2017.

Zajęcia będą prowadzone w małych 7 
osobowych grupach w piątkowe popołu-
dnia lub soboty. Organizatorzy zapewnia-
ją sprzęt komputerowy.

Zapisy: Gminne Centrum Kultury 
i Rekreacji w Konopiskach ul. Sportowa 
60, 42-274 Konopiska (sekretariat) 
w godz. 8.00 – 16.00,   telefon (34)  344 
19 33.  Zapisy tylko i wyłącznie osobiście, 
bowiem wymagamy podpisania deklaracji 
pełnego uczestnictwa w projekcie.  

Bezpłatne kursy 
komputerowe dla seniorów

MYSZKÓW

RĘDZINY

KONOPISKA
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Nie może zbliżać się do partnerki

Policjanci zatrzymali 27-latka, który 
ukrywał się przed organami ścigania. 
Pomimo zastosowanych środków zapo-
biegawczych, stawał się on coraz bar-
dziej niebezpieczny, stwarzając zagro-
żenie dla życia i zdrowia swojej part-
nerki. Na wniosek prokuratora sąd 
tymczasowo aresztował mężczyznę.

Stróże prawa z siemianowickiej ko-
mendy zatrzymali 27-latka, który kiero-
wał groźby karalne i znęcał się nad swo-
ją 25-letnią partnerką. Mężczyzna igno-
rował dozór policyjny i złamał zakaz 
zbliżania się do kobiety. Mimo postano-
wienia prokuratury, w dalszym ciągu  
groził partnerce i ją nachodził. Dodatko-

wo straszył 27-latkę, że jeśli nie wycofa 
sprawy, to skrzywdzi ją i jej rodzinę. 
Z uwagi na to, że zachowanie agresora 
eskalowało i stwarzało zagrożenie dla 
życia i zdrowia pokrzywdzonej, prokura-
tor polecił mundurowym zatrzymać sie-
mianowiczanina. Ten z kolei z obawy 
przed odpowiedzialnością karną, ukry-
wał się przed policjantami. Ostatecznie 
27-latek został zatrzymany. Doprowa-
dzono go do prokuratury, gdzie usłyszał 
zarzuty między innymi znęcania się fi-
zycznego i psychicznego, groźby karalne 
i wpływanie na zeznania konkubiny. 
Sąd przychylił się do wniosku prokura-
tora i tymczasowo aresztował 27-latka 
na 3 miesiące.

Z pomocą w samą porę

Areszt dla nożownika

69-latek znęcał się nad byłą żoną

Mężczyzna, któremu zarzuca się kil-
kukrotne ugodzenie nożem swojego ko-
legi, został zatrzymany przez policjan-
tów chwilę po zgłoszeniu. Zadane przez 
niego ciosy stanowiły realne zagrożenie 
dla życia pokrzywdzonego. Zapadła już 
decyzja sądu o tymczasowym areszto-
waniu 65-letniego mieszkańca Pszczy-
ny. Grozi mu dożywotnie więzienie.

Do tragicznego w skutkach zdarzenia 
doszło w miniony czwartek. Z przekaza-
nej dyżurnemu informacji wynikało, że 
agresywny 65-latek kilkukrotnie zaata-
kował nożem swojego współlokatora 
i zaraz potem uciekł. Ranny mężczyzna 
zdołał na szczęście samodzielnie opuścić 

mieszkanie, zadzwonić do komendy 
i o wszystkim opowiedzieć policjantom. 
Do szpitala trafił w ciężkim stanie. Licz-
ne rany i to, że stracił bardzo dużo krwi, 
stanowiły realne zagrożenie dla jego ży-
cia. Po przeprowadzonej niezwłocznie 
operacji został umieszczony na oddziale 
intensywnej terapii. Wskazany przez po-
krzywdzonego sprawca wpadł natomiast 
w ręce policjantów kilka kwadransów po 
zgłoszeniu. W chwili badania miał 
w swoim organizmie prawie 3 promile al-
koholu. Podejrzany 65-latek usłyszał za-
rzut usiłowania zabójstwa. Po uwzględ-
nieniu wniosku śledczych, sąd tymcza-
sowo aresztował go na 3 miesiące. Grozi 
mu dożywotnie więzienie.

Najbliższe miesiące spędzi w aresz-
cie 69-letni mężczyzna podejrzany 
o znęcanie się nad byłą żoną. Sprawca 
naraził też kobietę na niebezpieczeń-
stwo utraty życia lub zdrowia, oddając 
w jej kierunku strzał z broni pneuma-
tycznej. Ofiara doznała niegroźnego 
urazu żeber. 

Policjanci zostali wezwani na interwen-
cję do jednego z prywatnych domów w gmi-
nie Jasienica, gdzie doszło do awantury 
pomiędzy nietrzeźwym mężczyzną, a jego 

byłą żoną. W czasie kłótni sprawca zaata-
kował kobietę, oddając w jej kierunku 
strzał z broni pneumatycznej. Pokrzywdzo-
na doznała urazu żeber. Jej życiu na szczę-
ście nie zagrażało niebezpieczeństwo.

Policjanci zatrzymali awanturnika. Ba-
danie alkomatem wykazało, że miał on 
w organizmie ponad 2 promile alkoholu. 
Po nocy spędzonej w policyjnej celi usły-
szał zarzuty i został doprowadzony do 
prokuratury i sądu. Bielski sąd, na wnio-
sek śledczych, podjął decyzję o jego tym-
czasowym aresztowaniu.

67-latek podejrzany 
o zgwałcenie dwóch młodych 

kobiet

Zatrzymany za kradzież 
rozbójniczą

Policjanci z wydziału kryminalnego 
w Bielsku-Białej zatrzymali 67-letniego 
mężczyznę podejrzanego o zgwałcenie 
dwóch młodych kobiet. Do zdarzenia 
doszło w jednym z mieszkań w cen-
trum miasta. Śledztwo w sprawie prze-
jęła Prokuratura Rejonowa Bielsko-Bia-
ła Północ. Na wniosek prokuratury, 
bielski sąd tymczasowo aresztował za-
trzymanego na okres 3 miesięcy.

Do zdarzenia doszło w jednym z miesz-
kań przy ul. Słowackiego w Bielsku-Bia-
łej. Mężczyzna zastraszył dwie kobiety, 
które przebywały w jego mieszkaniu. Prze-
mocą i groźbami pozbawienia życia, zmu-

sił 27-latkę i jej 34-letnią koleżankę do 
obcowania płciowego.

Wszczęte w sprawie śledztwo prowa-
dziła Prokuratura Rejonowa Bielsko-
-Biała Północ. W minioną środę poli-
cjanci z wydziału kryminalnego, wspól-
nie z prokuratorami zatrzymali 67-lat-
ka. W przeszłości zatrzymany był już ka-
rany za liczne rozboje, włamania i kra-
dzieże. Za murami zakładu karnego 
spędził ponad 40 lat swojego życia. 
Sprawca usłyszał już zarzuty. Za obecne 
przestępstwo grozi mu do 12 lat więzie-
nia. Bielski sąd, na wniosek śledczych, 
podjął decyzję o jego tymczasowym 
aresztowaniu.

Mogło dojść do tragedii, gdyby nie 
szybka reakcja policjantów i jednego 
z mieszkańców Tarnowskich Gór, któ-
rzy interweniowali podczas pożaru sa-
mochodu. Przy palącym się pojeździe 
znajdował się 84-letni właściciel samo-
chodu oraz jego żona. Policjanci i przy-
padkowy tarnogórzanin ugasili zarze-
wie ognia i powiadomili strażaków. 
Prawdopodobną przyczyną zaistnienia 
zdarzenia było zwarcie instalacji elek-
trycznej auta.

Policjanci ze Zbrosławic, w trakcie prze-
jazdu ze swojego komisariatu do tarnogór-
skiej komendy, na skrzyżowaniu ulic Wy-
szyńskiego z Bałkańską w Tarnowskich 
Górach, zauważyli wydobywające się pło-
mienie spod maski volkswagena. Obok sa-
mochodu znajdowały się dwie starsze oso-

by. Mundurowi natychmiast ruszyli na 
pomoc. Na zdarzenie zareagował również 
tarnogórzanin, który przejeżdżał obok 
swoim samochodem. Wraz z policjantami 
zaczął gasić palące się auto. Policjanci 
użyli gaśnicy samochodowej i udało im się 
ugasić zarzewie ognia. Następnie stróże 
prawa powiadomili straż pożarną, która 
po przyjeździe odcięła przewody elektrycz-
ne będące prawdopodobną przyczyną po-
żaru. Do zapalenia samochodu doszło 
w chwili, kiedy małżeństwo nim podróżo-
wało. Seniorzy byli zszokowani i sami nie 
poradziliby sobie z opanowaniem ognia. 
84-letni właściciel pojazdu oraz jego żona, 
za pomoc bardzo dziękowali policjantom 
oraz pomagającemu im tarnogórzaninowi. 
Gdyby nie ich szybka reakcja, pojazd mógł 
doszczętnie spłonąć. Na szczęście nikomu 
nic się nie stało.
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Najbliższe 10 lat może spędzić za 
kratami 20-letni jastrzębianin, który 
wkradł się do jednego z domów przy 
ulicy 11 Listopada, skradł dokumenty, 
pieniądze, kamerę oraz dwa zegarki, a 
następnie zaatakował właściciela 
mieszkania. W wyniku podjętych czyn-
ności jastrzębscy kryminalni jeszcze 
tego samego dnia zatrzymali sprawcę 
kradzieży rozbójniczej. Mężczyzna 
usłyszał już zarzuty. O jego dalszym 
losie zadecyduje prokurator i sąd.

Do zdarzenia doszło w środę, około go-
dziny 14.00. Do jednego z domów przy uli-
cy 11 Listopada wszedł przez drzwi piw-
niczne mężczyzna, który dostał się do wia-

trołapu, a następnie sypialni, skąd skradł 
dokumenty, pieniądze, 2 zegarki oraz ka-
merę. W pewnym momencie do pokoju ze-
szła właścicielka mieszkania, która na wi-
dok zuchwałego złodzieja zaczęła krzyczeć. 
Już po chwili z garażu wybiegł mąż kobie-
ty, który chciał zatrzymać rabusia. Złodziej 
nie dawał jednak za wygraną i zaatakował 
jastrzębianina, uderzając go w twarz, po 
czym uciekł. W wyniku podjętych czynno-
ści jastrzębscy kryminalni już po kilku go-
dzinach ustalili i zatrzymali rabusia. Oka-
zał się nim 20-letni mieszkaniec Jastrzę-
bia-Zdroju. Mężczyzna przyznał się do po-
pełnienia zarzucanego mu czynu. Nie po-
zostanie bezkarny. O jego dalszym losie za-
decyduje prokurator i sąd.

Czujni pracownicy banku
To już kolejny przypadek w Jastrzę-

biu, kiedy pracownica jednej z placó-
wek bankowych wykazała się niezwy-
kłą czujnością. Dzięki niej 79-latek nie 
padł ofiarą oszusta i uratował swoje 50 
tysięcy złotych. Łatwowierność emery-
ta chciał wykorzystać mężczyzna, po-
dający się za jego syna. Pracownica 
banku od razu zorientowała się, że ja-
strzębianin padł ofiarą oszusta i we-
zwała policję.

Ofiarą oszustów kolejny raz mogła paść 
starsza osoba. 79-letni mieszkaniec ulicy 
Pomorskiej odebrał telefon od mężczyzny 
podającego się za jego syna. Miał on rzeko-
mo spowodować wypadek i potrącić kobie-
tę. Łamiącym się głosem powiedział, że po-
trzebuje 100 tysięcy złotych, gdyż inaczej 
grozi mu kara 8 lat więzienia. 79-latek 
oświadczył, że ma tylko 50 tysięcy złotych i 

zaraz pójdzie po te pieniądze do banku. 
Wówczas jastrzębianin przekazał telefon 
swoje żonie, a on sam pobiegł do placówki 
bankowej. Nieświadomy podstępu, chciał 
wypłacić pieniądze i przekazać je oszustowi.

Pracownica banku, widząc zdenerwo-
wanie klienta, który chciał wypłacić go-
tówkę, wykazała się czujnością. Mężczy-
zna poprosił o wypłatę oszczędności swo-
jego życia zwierzając się, że syn miał wy-
padek. Pracownica banku od razu zorien-
towała się, że jest to oszustwo. Postanowi-
ła poinformować kierownictwo oddziału, 
które podjęło decyzję o wezwaniu poli-
cjantów. Stróże prawa potwierdzili, że se-
nior padłaby ofiarą oszusta, gdyby nie 
roztropna pracownica banku.

To już kolejny przypadek w Jastrzę-
biu, kiedy dzięki roztropności pracowni-
cy banku, senior nie stracił swoich 
oszczędności. 
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OGŁOSZENIA ABONAMENTOWE
 DOM

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

MOTORYZACJA

MEBLE

MEBLE / MOTORYZACJA

MEDYCYNA WAGI

POGRZEBY
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BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE
n SPRZEDAM wózek spacerowy mało 

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

n SPRZEDAM opony 185 x 70 x 13 – cena 35 
zł/szt., 4 szt.; rower młodzieżowy – 50 zł; 
ściski stolarskie 120 dł. – 30 zł/szt.; imadło 
do rur Pionier – 50 zł. Tel. 504 375 516

n SPRZEDAM wannę akrylową 120 x 120 cm 
do kąpania, 140 cm z siodełkiem. Cena 210 
zł. Tel. 725 205 960

n SPRZEDAM meble pokojowe + szafkę 
RTV + komodę. Wszystko w kolorze 
wiśniowym. Cena 300 zł, do uzgodnienia. 
Tel. 510 578 459

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, 
cyrkulacyjnych                                               
hydroforowych. 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

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 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 —

Przyjmę do pracy ślusarza  
601 50 55 20

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

— KUPIĘ MIESZKANIE —

n KUPIĘ mieszkanie, I p., do remontu, nie 
w wieżowcu, nie na Rakowie, 3 pokoje, z 
garażem. Tel. 660 872 932

— 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 

— KUPIĘ MIESZKANIE —

n KUPIĘ mieszkanie, I p., do remontu, nie 
w wieżowcu, nie na Rakowie, 3 pokoje, z 
garażem. Tel. 660 872 932

— SPRZEDAM DOM —

n SPRZEDAM domek murowany w Kuźnicy 
Lechowej 14 km od Częstochowy. Działka 
uzbrojona, ogrodzona 1100 m2. Pow. użytk. 
78 m2, w tym: pokój, sypialnia, kuchenka, 
łazienka, piwnica, garaż. Cena 168 tys. zł. 
Tel. 796 307 890 

— SPRZEDAM DOM —

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 —

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

NAUKA

n JĘZYK POLSKI – korepetycje, szkoła 
średnia, nauczyciel. Przygotowanie do 
matury, poziom podstawowy i rozszerzony, 
materiały.   www.matura.czest.pl   Centrum 
Tel. 796 635 001

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

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

— INSTRUMENTY MUZ.—

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

— MASZYNY I URZĄDZENIA —

n SPRZEDAM pompę wodną Grudziądz  
– III stopnia z gwarancją, pompę wodną 
Apollo – II stopnia. Tel. 669 245 082 

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 SKUP książek, płyt muzycznych. Dojazd. 
Gotówka. 508-245-450

n OKAZJA!!! Sprzedam płyty CD, książki i 
starocie. KUPIĘ natomiast płyty analogowe. 
Tel. 667 455 545

— ODZIEŻ —

n SPRZEDAM suknię ślubną kolekcji Papa 
Michel, model Liga, w kolorze ecru. materiał 
mikado. Rozmiar 14. Rozcięcie z przodu, 
dekolt karo. Tel. 34 362 60 46 

— RÓŻNE —

n SPRZEDAM BANER (mały). 
Tel. 517 805 795

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 kurs AGENTÓW 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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AUDI A4 1.6 E, 
rok prod. 1997, klima, 
alufelgi

 
5.900 zł

BMW 730 3.0 D, 
rok prod. 2000

 
 

16.900 zł

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 
 

109.500 zł netto  

FORD FIESTA 1.3 E, 
rok prod. 2007,  
krajowy, I – wł. 
 
 
 9.900 zł

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

MERCEDES CLK 2.0 
CDi, rok prod. 2001 

 
 12.900 zł

MERCEDES E220 rok 
prod. 2015r. Krajowy,  
I – wł., F. VAT

 
 129.900 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 1.6 E, 
essentia, rok prod. 2014, 
krajowy, I – wł., serwis, 
F. VAT

 36.900 zł

OPEL INSIGNIA  
2.0 CDTi, rok prod. 
2015, tempomat 

 73.900 zł

 OPEL INSIGNIA 1.8 E,  
rok prod. 2013, krajowy, 
I wł., serwisowany, F.VAT 

 49.900 zł

PEUGEOT 308 II 1.6 E, 
rok prod. 2014, krajowy, 
I – wł., serwisowany, 
F. VAT
 41.900 zł  

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

 6.700 zł

RENAULT CLIO    
0.9 E, rok prod. 2014

 
30.900 zł  

RENAULT CLIO III   
1.5 DCi, rok prod. 2013, 
krajowy, I – wł., F. VAT

 18.900 zł

RENAULT MEGANE III  
1.5 DCi,  rok prod. 2014, 
I – wł., serwis. ASO

 33.700 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 1.9 D, 
rok prod. 2006
 

 18.900 zł

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

45.900 zł

TOYOTA AYGO 1.0, 
rok prod. 2007, I – wł. 
 
 

 10.900 zł

TOYOTA YARIS 1.0 E, 
rok prod. 2012-13, 3 szt., 
krajowe, I – wł, serwis., 
F. VAT, c. zamek, el. 
szyby, ABS, klimatyzacja
 26.900  - 27.900 zł

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

 
29.900 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. 2012   55.900 zł
n BMW 320 2.0 D, rok prod. 2006   28.000 zł
n FIAT PUNTO 1.2 E,  

rok prod. 2001 2.500 zł
n FORD FIESTA 1.4 TDCI,  

rok prod. 2009 16.900 zł
n FORD FOCUS 1.6 E,  

rok prod. 2005, krajowy 13.900 zł
n FORD RANGER 2.2 TDCI,  

rok prod. 2013 59.900 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 MERCEDES S 350 3.5 E,  
rok prod. 2008 72.900 zł

n OPEL ASTRA 1.6 E,  
rok prod. 2015 39.900 zł

n OPEL ASTRA 1.9 D,  
rok prod. 2006 14.800 zł

n OPEL CORSA 1.2 E,  
rok prod. 1997, krajowy 2.900 zł

n OPEL INSIGNIA 2.0 D,  
rok prod. 2009 29.700 zł

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

n OPEL ZAFIRA 2.0 D,  
rok prod. 2014 47.900 zł

n PEUGEOT 206 SW 1.4 HDI,  
rok prod. 2002 5.800 zł

n PEUGEOT 208 1.0 E,  
rok prod. 2016 33.900 zł

n PEUGEOT 508 1.6 D,  
rok prod. 2011 39.800 zł

n RENAULT MEGANE 1.5 D,  
rok prod. 2008, krajowy 11.900 zł

n SEAT LEON 1.9 D,  
rok prod. 2008 19.900 zł

n SKODA FABIA 1.4 E,  
rok prod. 2001, krajowy, I – wł. 5.900 zł

n SKODA OCTAVIA 1.9 D,  
rok prod. 2004, krajowy 10.800 zł

n TOYOTA AURIS 2.0 D,  
rok prod. 2008 19.900 zł

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

n VW GOLF 1.9 D, rok prod. 2008/09,  
krajowy, I właściciel 20.900 zł

n VW GOLF 1.4 TSi,  
rok prod. 2009 29.900 zł

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

n VW PASSAT 1.8 E, rok prod. 1996 3.800 zł
n VW PASSAT 1.6 TDi, rok prod. 2014,  

krajowy, I – wł., serwis., F. VAT 53.900 zł
n VW T4 2.5 TDI, rok prod. 2001, 

7-osobowy 7.900 zł  
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Tenis stołowy
Częstochowianki rozpoczęły sezon od 

zwycięstwa w Białymstoku
Na inaugurację nowego se-

zonu żeńskiej ekstraklasy te-
nisistki Bebetto AZS AJD po-
konały w sobotę, 23 września 
na wyjeździe 3:0 beniaminka 
ATS Białystok.

– Bardzo cieszy udany debiut 
i pierwsze punkty zdobyte dla 
naszej drużyny przez Lin Gui 
i Darię Łuczakowską – mówi 
Wiesław Pięta, wiceprezes AZS 
AJD.

Pierwszy punkt w tym sezonie 
dla Bebetto AZS AJD wywalczyła 

Roksana Załomska, która poko-
nała brązową medalistę Mi-
strzostw Polski juniorek Julię 
Szymczak 3:1. W pozostałych 
grach Chinka z brazylijskim 
paszportem Lin Gin wygrała 
w trzech setach z Moniką Leono-
wicz, a doświadczona Daria Łu-
czakowska z Gabrielą Dyszkie-
wicz.

Kolejny mecz w ekstraklasie 
częstochowska drużyna rozegra 
w najbliższy piątek, 29 września 
przed własną publicznością 
z AZS-em Optima Lublin. 

Spotkanie rozpocznie się 
o godz. 18 w hali Akademickiego 
Centrum Sportowego AJD przy 
Zbierskiego 6.

KR
ATS Białystok – Bebetto 

AZS AJD Częstochowa 0:3

Wyniki gier: Julia Szymczak – 
Roksana Załomska 1:3 (14:12, 
8:11, 9:11, 6:11), Monika Le-
onowicz – Lin Gui 0:3 (9:11, 
8:11, 6:11), Gabriela Dyszkie-
wicz – Daria Łuczakowska 0:3 
(11:13, 9:11, 8:11)

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

Żużel

Nie było ścigania przy 
Olsztyńskiej

Nie doszedł do skutku za-
planowany na sobotę, 23 wrze-
śnia Memoriał im. Bronisława 
Idzikowskiego i Marka Czer-
nego. Turniej ponownie stor-
pedowała pogoda. 

Pierwotnie turniej miał odbyć 
się 1 września, ale na przeszko-
dzie stanęła pogoda. Zawody 
przełożone zostały na sobotę, 23 

września. Niestety opady desz-
czu, które od kilku dni występu-
ją w Częstochowie sprawiły, że 
tor przy Olsztyńskiej nie nada-
wał się do ścigania. Dlatego or-
ganizatorzy zdecydowali odwołać 
memoriał połączony z Otwartymi 
Mistrzostwami Śląska Juniorów. 
Na razie nie ustalono jeszcze no-
wego terminu.

KR

Piłka nożna

Jest pierwsze zwycięstwo Rakowa 
przed własną publicznością

Piłkarze częstochowskiego 
Rakowa pokonali w sobotę, 23 
września 3:1 wyżej notowaną 
Bytovię Bytów i odnieśli tym 
samym pierwsze zwycięstwo 
w Nice 1 Lidze przed własną 
publicznością.

W bramce Rakowa znów zoba-
czyliśmy Mateusza Lisa, Jakuba 
Łabojkę zastąpił Igor Sapała, w 
miejsce Krystiana Wójcika za-
grał Aghvan Papikyan. I to wła-
śnie Ormianin wykorzystał  po-
danie od Rafała Figla, minął 

bramkarza rywali i zdobył gola. 
Częstochowianie kontrolowali 

przebieg gry. W 69. minucie sędzia 
podyktował rzut karny. „Jedenast-
kę” wykorzystał Figiel. W 81. mi-
nucie gospodarze prowadzili już 
3:0. GOla strzelił Karola Mondek. 
Sześć minut przed końcem czasu 
gry Bytovia zdobyła gola. Lisa po-
konał Maksymilian Hebel. 

Częstochowianie mają obecnie 
11 punktów i zajmują 15. miejsce 
w tabeli. W środę, 27 września 
zmierzą się w zaległym meczu w 
Suwałkach z Wigrami.  KR

RKS Raków Częstochowa - 
MKS Drutex-Bytovia Bytów 

3:1 (1:0)

RKS Raków: Lis - Góra, Niewulis, 
Petrasek, Mondek, Tomalski 
(83. Oziębała), Figiel, Sapała, 
Malinowski, Papikyan (87. Me-
sjasz), Czerkas (73. Embalo).

Drutex-Bytovia Bytów: Oszma-
niec - Opałacz, Wróbel, Surdy-
kowski (70. Wilk), Poczobut, 
Wacławczyk, Wilczyński, Mu-
noz, Szewczyk (66. Biel), Wol-
ski (66. Hebel), Duda.

Słoweniec Matej Zagar 
z częstochowskiego Włóknia-
rza wygrał w sobotę, 23 wrze-
śnia Grand Prix Szwecji. To je-
go drugie z rzędu zwycięstwo 
w tym cyklu.

Turniej w Sztokholmie ułożył 
się szczęśliwie dla Mateja Zaga-
ra. W rundzie zasadniczej Słowe-
niec zgromadził siedem punktów 
i z ostatniego miejsca awansował 
do drugiego półfinału. Bieg z jego 
udziałem był powtarzany dwu-
krotnie. Najpierw wykluczony 
został z niego Emil Sajfutdinow, 
a potem Chris Holder. Ostatecz-
nie wyścig odbył się w dwuoso-
bowym składzie. Zagar dużo le-
piej wystartował spod taśmy od 
Petera Kildemanda i wygrał pół-

finałową gonitwę. W finale rów-
nież popisał się bardzo dobrym 
startem i pomknął do mety po 
zwycięstwo w szwedzkiej rundzie 
Grand Prix. Dla Słoweńca było 
to drugie z rzędu zwycięstwo 
w w cyklu.  KR

Wyniki:
1. Matej Zagar - 13; 2. Bartosz 
Zmarzlik - 12; 3. Jason Doyle - 
18; 4. Peter Kildemand - 10; 5. 
Emil Sajfutdinow - 12; 6. Chris 
Holder - 9; 7. Fredrik Lindgren - 9; 
8. Antonio Lindbaeck - 8; 9. Ma-
ciej Janowski - 7; 10. Piotr Pawlic-
ki - 6; 11. Max Fricke - 6; 12. Pa-
tryk Dudek - 6; 13. Tai Woffinden 
- 6; 14. Martin Vaculik - 5; 15. Ja-
cob Thorssell - 4; 16. Martin Smo-
linski - 4; 17. Kim Nilsson - 2; 18. 
Filip Hjelmland - 0

Blue Blazer
5A 1160

Fabryka 
Twoich kolorów 

Żużel
Grand Prix Szwecji dla Zagara!


