
Dużym roztargnieniem wy-
kazał się 28-latek, który wła-
mał się do jednego z domu na 
terenie Częstochowy. Mężczy-
zna na miejscu przestępstwa 
zostawił po sobie ślad – dwa 
mandaty karne...

Oficer dyżurny z komisariatu 
II w Częstochowie otrzymał zgło-
szenie włamania do jednego z 
domów jednorodzinnych w dziel-
nicy Stradom. Na miejsce udali 

się policjanci wspólnie z techni-
kiem kryminalistyki. Podczas 
oględzin miejsca zdarzenia śled-
czy znaleźli... dwa mandaty kar-
ne. Stróże prawa ustalili, że nie 
należą one jednak do właściciela 
domu. Mundurowi dotarli do 
mężczyzny, na którego nazwisko 
zostały wystawione. To właśnie 
on okazał się włamywaczem.

Mężczyzna w  chwili zatrzyma-
nia miał przeszło 2,5 promila al-
koholu w organizmie. Łupem 
28-latka padły drobne artykuły 
gospodarstwa domowego, w tym 
garnki, sztućce, kosmetyki i 
ubrania. Część rzeczy udało się 
odzyskać. Zatrzymany usłyszał 
już zarzuty dokonania kradzieży 
z włamaniem, za co grozi 10 lat 
więzienia.
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Włamał się i zostawił 
swoje mandaty...

Policja prosi o pomoc

Zaginął 35-letni częstochowianin
Częstochowscy policjan-

ci prowadzą poszukiwania 
zaginionego 35-letniego 
Krzysztofa Postrzycha. 
Mężczyzna 25 września 
około godziny 7.00 wy-
szedł z domu i dotychczas 
nie powrócił. Każdy, kto 
zna miejsce jego aktualne-
go pobytu lub w ostatnim 
czasie widział zaginionego, 
proszony jest o kontakt z 
policją.

Jak wynika z dotychcza-
sowych ustaleń, 35-letni 
Krzysztof Postrzych wyszedł 
z domu 25 września rano ok. 
7.00. Miał wrócić o 15.00. 
Do tej chwili nie powrócił 
jednak, nie nawiązał również 
kontaktu z rodziną. Mężczy-
zna ma problemy zdrowotne.

Rysopis zaginionego:  
wzrost ok 180cm, waga ok. 

90 kg, włosy krótkie ciemne, 
dobrze zbudowany,

Znaki szczególne:  blizna 
pod dolną wargą, duży pie-
przyk na prawej ręce.

Ubiór zaginionego: 
spodnie dżinsowe koloru 
niebieskiego; sweter z dłu-
gim rękawem koloru niebie-
skiego, buty sportowe, czar-
ne z seledynowymi wstawka-
mi, szara czapka z daszkiem.

Każdy, kto ma jakiekol-
wiek informacje na temat 
miejsca pobytu zaginionego 
proszony jest o kontakt z Ko-
mendą Miejską Policji w Czę-
stochowie - telefon 34 369 
1255, Komisariatem Policji II 
w Częstochowie – telefon 34 
369 1211 lub z najbliższą 
jednostką policji pod numer 
telefonu alarmowego 997 lub 
112.
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46 nowych murali, wykona-
nych różnymi technikami, 
wpisze się w miejski krajo-
braz. Dzieła autorstwa uczniów 
Zespołu Szkół Plastycznych 
powstaną w ramach akcji edu-
kacyjnej „Stop nielegalnemu 
graffiti”, prowadzonej przez 
Zakład Gospodarki Mieszka-
niowej w Częstochowie.

Obraźliwe napisy i rysunki na 
murach niszczą nie tylko pozy-
tywny wizerunek miasta, ale 
także są problemem natury ma-
terialnej, bo ogromne koszty na-
prawy zniszczonych elewacji bu-
dynków ponoszą mieszkańcy, w 
tym przypadku lokatorzy miej-
skich zasobów. Z uciążliwym 
zjawiskiem nielegalnego graffiti 
zmagają się zarządcy budynków 
i służby miejskie. Niestety, czę-
sto bezskutecznie. Stąd pomysł 
kolejnej akcji edukacyjnej dla lo-
katorów zasobów komunalnych 
i wszystkich mieszkańców mia-
sta. - Akcję „Stop nielegalnemu 
graffiti” prowadziliśmy już wcze-
śniej, jednak w tym roku przy-
biera ona nowe kształty – mówi 
Paweł Konieczny, prezes ZGM. 

Wkrótce w zasobach ZGM TBS 
pojawią się nowe murale, których 
autorami będą uczniowie „Plasty-
ka”. Wszystko w ramach specjal-
nego porozumienia o współpracy 
ZGM TBS i Zespołu Szkół Pla-

stycznych. - Od września wprowa-
dziliśmy nowy kierunek: mural – 
zaznacza Anna Maciejowska, dy-
rektor Zespołu Szkół Plastycz-
nych. - Wydawało nam się, że da-
jąc szansę uczniom na nowy, 
modny kierunek, wpiszemy się w 
nową tradycję miejską. Nie spo-
dziewaliśmy się, że na nasza in-
tencja tak szybko znajdzie odpo-
wiedź. Dla nas to doskonała oka-
zja, aby zajęcia warsztatowe i kie-
runkowe prowadzić w plenerze. 
Nie będziemy ćwiczyć na płaszczy-
znach imitujących mur tylko bę-
dziemy ćwiczyć w przestrzeni oży-
wionej. Zajęcia warsztatowe są 

częścią nowej podstawy progra-
mowej – podkreśla. Dzieła zostaną 
wykonane w różnych technikach, 
między innymi w klasycznej. Na 
murach zasobu ZGM TBS pojawi 
się także oryginalna ceramika. 
Opiekunem grupy, która wykona 
murale jest  Cezary  Stojek.

ZGM wytypował 46 budyn-
ków, które jego zdaniem w 
pierwszej kolejności powinny zo-
stać odrestaurowane. - Mimo że 
mają one nowe elewacje, stały 
się ofiarami wandali. To, co na 
nich powstało, nie ma żadnej 
wartości estetycznej – zauważa 
Paweł Konieczny. 

W ramach akcji powstał też 
spot filmowy.  Do udziału w nim 
zaangażowano Tomasza Sętow-
skiego, artystę znanego nie tyl-
ko w Polsce. Przekonuje on, że 
warto oddać mury artystom, nie 
wandalom. Sam Sętowski jest 
dziś autorem wielu murali. Tyl-
ko w Częstochowie na Placu 
Biegańskiego można podziwiać 
jego „Wieżę Babel”. Dzieło to zo-
stało również utrwalone w spo-
cie promocyjnym    kampanii. - 
Świetnie, że idea muralowa roz-
wija się w naszym mieście – mó-
wi artysta. - Kiedyś z zazdrością 
patrzyłem na inne miasta, że 

dzieje się u nich tak wiele w 
kwestii murali. Teraz widzę, że 
powoli im dorównujemy. Wierzę 
nawet, że niebawem je prześci-
gniemy. Idea, która została te-
raz stworzona spowoduje, że ar-
tyści wyszumią się i w Często-
chowie będzie kolorowo – pod-
sumowuje. 

Współpraca między ZGM, a 
„Plastykiem” ma przebiegać dłu-
gofalowo. -   ZGM nie jest prze-
ciwny graffiti tylko chce, żeby by-
ło ono robione w sposób cywili-
zowany, pod nadzorem  – twier-
dzi prezydent  Krzysztof Maty-
jaszczyk.    – Miasto jest otwarte 
dla różnych form sztuki. Liczy-
my, że takich momentów współ-
pracy różnych osób, grup, środo-
wisk będzie w mieście znacznie 
więcej – mówi. 

W miejscu, w którym będzie 
miał powstać mural, zostanie za-
montowany monitoring. - Naj-
pierw zostanie stworzony pro-
jekt. Musi on uzyskać akcepta-
cję estetyka miejskiego oraz 
mieszkańców. Ważne, aby był 
dostosowany do konkretnego 
miejsca – zaznacza Paweł Ko-
nieczny. Pierwsze murale mają 
powstać na Północy. Prace po-
winny rozpocząć się – jeśli pogo-
da na to pozwoli – jeszcze w tym 
roku. Kolejne mają ruszyć na 
wiosnę. 
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Obchody

Dzień Państwa 
Podziemnego

Astma i alergia

Konferencja edukacyjna
29 września, w sali sesyjnej 

Urzędu Miasta odbędzie się III 
Konferencja Edukacyjna pt. 
,,Profilaktyka i wczesna dia-
gnostyka astmy i chorób aler-
gicznych u dzieci’’.

Spotkanie jest skierowane do 
rodziców dzieci chorych na astmę i 
choroby alergiczne, pedagogów 
szkolnych, nauczycieli wychowa-
nia fizycznego oraz pielęgniarek 
szkolnych.

Podczas konferencji wstępne 
wnioski z analizy trzech edycji 
miejskiego Programu przedstawi 
jego koordynator lek. Leszek Ci-
choń. O aktywności fizycznej dzie-
ci chorych na astmę będzie mówił   
prof. dr hab. n. med. Radosław 
Gawlik z Katedry i Kliniki Chorób 
Wewnętrznych, Alergologii i Immu-
nologii Klinicznej Śląskiego Uni-
wersytetu Medycznego, a dr n. 
med. Małgorzata Rusek z Kliniki 
Ogólnopediatrycznej i Poradni 
Alergologicznej SPSK nr 1 w Za-
brzu poruszy tematykę przewlekłe-
go leczenia lekami wziewnymi.

Na zakończenie konferencji pla-
nowana jest debata nt. Koordyno-
wana opieka zdrowotna nad 
uczniem chorym na astmę i alergię 
– jak ma wyglądać współpraca ze-
społu: pielęgniarka szkolna, na-

uczyciele i rodzice.
Organizatorem spotkania jest 

Stowarzyszenie Promocji Zdrowia 
Dzieci i Młodzieży „Nasze Dzieci”.

Konferencja jest realizowana ja-
ko część edukacyjna Programu Po-

lityki Zdrowotnej Miasta Często-
chowy pt.: „Profilaktyka i wczesna 
diagnostyka astmy, chorób aler-
gicznych u dzieci mieszkańców 
Częstochowy na lata 2014-2018”.
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Wyróżnienia

Gala ekonomii społecznej
11 osób wyróżniono w tym 

roku za działalność w organi-
zacjach pozarządowych. Na-
grodę otrzymało również Sto-
warzyszenie Częstochowskie 
Amazonki.

Nagrody Prezydenta Miasta 
Częstochowy za działalność 
w organizacjach pozarządo-
wych są przyznawane osobom 
fizycznym, organizacjom poza-
rządowym oraz podmiotom wy-
mienionym  w ustawie o dzia-
łalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie z dnia 24 
kwietnia 2003 r.

Uroczystość związane z tym 
wydarzeniem odbyły się w Fil-
harmonii Częstochowskiej. 
Uświetnił je występ wokalny pt. 
„Muzyka małego ekranu” w wy-
konaniu Chóru Filharmonii 
Częstochowskiej „Collegium 
Cantorum”.

W kategorii „osoba fizyczna”, 
nagrody za 2017 rok otrzymali:

1. Magdalena Celeban – ini-
cjatorka wielu działań w dzie-
dzinie ochrony danych osobo-
wych; m.in. za podejmowane 
działania społeczne dla miesz-
kańców Częstochowy i działają-
cych tu organizacji pozarządo-
wych dotyczących, bezpieczne-
go poruszania się w internecie, 
koordynację ogólnopolskiego 
programu GIODO „Twoje dane 
- Twoja sprawa” (od 8 lat)

2. Jerzy Cichecki –  prezes 
Fundacji „Promyk Nadziei” po-
maga w ratowaniu i leczeniu 
dzieci, które zostały poszkodo-
wane  w wypadkach komunika-
cyjnych oraz niesie pomoc ma-
terialną ich rodzinom; m.in. za 

pomoc ludziom, a przede 
wszystkim dzieciom i noworod-
kom w 2017 roku po wichurach 
na Pomorzu.

3. Janusz Danek – działacz 
społeczno-sportowy, prezes 
Speedway Fan Club Częstocho-
wa;  m.in. za pomoc dla dzieci 
niepełnosprawnych, w tym im-
prezę „Gwiazdy Sportu i Estra-
dy Dzieciom Niepełnospraw-
nym”, sukcesy sportowe czę-
stochowian: drużynowe i paro-
we mistrzostwa Polski w Spe-
edrowerze

4. Anna Kliszewska – pre-
zes Polskiego Komitetu Pomocy 
Społecznej Zarządu Okręgowe-
go w Częstochowie (od 25 lat), 
m.in. za założenie i adaptację 3 
placówek opiekuńczo-wycho-
wawczych wsparcia dziennego 
dla dzieci i młodzieży, powsta-
nie Certyfikowanego Placu Za-
baw przy świetlicy środowisko-
wej Radosny Dom, utworzenie 
innowacyjnej formy Klubu Se-
niora, utworzenie punktu po-
rad prawnych, utworzenie, wy-
remontowanie i wyposażenie 
Dziennego Domu Seniora ,,Se-
nior Wigor’’ dla 30 osób star-
szych, prowadzenie akcji kier-
maszowej nowej odzieży, z któ-
rej środki przeznaczane były 
i są na pomoc osobom zagrożo-
nym wykluczeniem społecz-
nym.

5. Damian Koszczyk  – 
m.in.za prowadzenie zbiórki 
publicznej na rzecz dzieci nie-
pełnosprawnych, m.in. na za-
kup sprzętu ortopedycznego 
„Pomagam z Dejmianem”, 
kampanię społeczną „Zwykli 
niezwykli’’, zaangażowanie, kre-
atywność, akcję na rzecz bez-

domnych zwierząt ,,Zerwij łań-
cuch ograniczeń’’, szerzenie idei 
wolontariatu, zaangażowanie 
i empatię w codziennej pracy 
z dziećmi niepełnosprawnymi.

6. Anna Kwiatkowska – ini-
cjatorka i założycielka Fundacji 
Integracji Społecznej Feniks, 
m.in. za długoletnie działanie 
na rzecz osób zagrożonych mar-
ginalizacją i wykluczeniem spo-
łecznym, propagowanie ekono-
mii społecznej, założycielka 
spółdzielni socjalnych: „Jasne, 
że Bus”, „Jasne, że Manufaktu-
ra” oraz centrów (fundacji) inte-
gracji społecznej.

7. Anna Ogłaza –  prezes 
Stowarzyszenia Hospicjum Dar 
Serca, m.in. za szczególną tro-
skę i opiekę nad pacjentami 
z chorobą nowotworową, 
wszechstronną, wieloletnią, 
nieodpłatną pomoc pacjentom, 
utworzenie wielodyscyplinarne-
go zespołu specjalistów i wolon-
tariuszy wspierających osoby 
zmagające się z nowotworem, 
promowanie profilaktyki i edu-
kacji w zakresie chorób nowo-
tworowych, propagowanie idei 
wolontariatu-wychowanie i ak-
tywizowanie dużej liczby wolon-
tariuszy, którzy angażują się 
w niesienie pomocy i wsparcia 
chorym ludziom.

8. Ewa Powroźnik – prezes 
Częstochowskiego Stowarzysze-
nia Plastyków im. J. Dudy Gra-
cza, m.in. za poszukiwanie cen-
nych i skutecznych form i me-
tod upowszechniania sztuk pla-
stycznych, np. w klubokawiarni 
„Babie Lato” i „Duquesa”, Gale-
rii „Pod Kasztanem”, organiza-
cję  warsztatów  plastycznych 
dla dzieci; wspieranie działalno-

ści charytatywnej poprzez au-
kcję obrazów, dążenie do pod-
noszenia poziomu twórczości 
członków stowarzyszenia.

9. Angelika Radłowska – 
zaangażowana społecznie w pra-
ce Fundacji „Walczę z SM”, m.in. 
za działania integrujące dzieci 
z osobami niepełnosprawnymi 
(organizacja cyklu warsztatów 
plastycznych w ramach Tygo-
dnia z Niepełnosprawnością  
oraz w ramach Partnerstwa Czę-
stochowa – Niepełnosprawnym), 
organizację corocznych koncer-
tów charytatywnych ”Kolęda do-
brych ludzi woli”, utworzenie 
przedsiębiorstwa społecznego 
zatrudniającego osoby ze 
stwardnieniem rozsianym.

10. Jacek Tomczyk – pre-
zes Towarzystwa Genealogiczne-
go Ziemi Częstochowskiej, m.in. 
za stworzenie jednego z najbar-
dziej rozpoznawalnych w skali 
kraju towarzystwa skupiającego 
genealogów amatorów i kierowa-
nie nim przez 10 lat, integrację 
i aktywizacje środowiska gene-
alogów z terenu miasta i regionu 
zainteresowanych poszukiwa-
niami genealogicznymi w Czę-
stochowie i okolicach, populary-
zację dziedzictwa kulturowego 
Częstochowy.

11. Edyta Widawska – zało-
życielka Polskiego Instytutu Me-
diacji i Integracji Społecznej, m.
in. za opracowanie i realizacje 
projektów „Jasne, że konsulta-
cje”, ,,Jasne, że razem’’, których 
celem jest m.in. dalszy wzrost 
zaangażowania częstochowian 
w życie społeczne. Opracowanie 
i realizacja projektu „Obywatel-
ski katalizator zmiany”, którego 
celem jest zwiększenie zaangażo-

wania częstochowian z grupy 
wiekowej 60+ w proces partycy-
pacji obywatelskiej, inicjowanie 
przez PIMIS specjalnego przygo-
towania liderów i radnych dziel-
nic do budżetu obywatelskiego 
pod szyldem Akademii Lidera

W kategorii organizacje po-
zarządowe i inne, nagrodę 
otrzymało

Stowarzyszenie Często-
chowskie Amazonki.

Głównym celem Stowarzysze-
nia jest działalność na rzecz osób 
dotkniętych problemami chorób 
nowotworowych, w szczególno-
ści problemem nowotworu pier-
si. Stowarzyszenie wyróżniono  
za  poszerzenie działalności o re-
habilitację fizyczną i psycholo-
giczną, organizowanie spotkań 
integracyjnych dla członkiń Sto-
warzyszenia i ich rodzin , organi-
zowanie szkoleń na wolonta-
riuszkę-ochotniczkę, współpracę 
z organizacjami pozarządowymi 
w Częstochowie i całej Polsce, 
współpracę z częstochowskimi 
szpitalami, centrami senioralny-
mi w Polsce, organizowane kam-
panie prozdrowotne dla kobiet 
jak „Marsz Różowej Wstążki”, 
„Dni otwarte u Amazonek”, dzia-
łalność na rzecz seniorów, po-
moc niesioną potrzebującym.

Obecnie w Częstochowie za-
rejestrowanych jest 884 organi-
zacji pozarządowych, działają-
cych głównie w takich obsza-
rach jak sport, turystyka, re-
kreacja i hobby, rynek pracy 
i sprawy społeczne, kultura 
i sztuka, ochrona zdrowia, go-
spodarka oraz edukacja i wy-
chowanie.
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PROGRAM KONFERENCJI:
10:00 Otwarcie konferencji – Andrzej Szewiński, zastępca Prezydenta 

Miasta Częstochowy
10:10 Wystąpienia zaproszonych gości
10:20 „Wstępne wnioski z analizy trzech edycji Programu Polityki Zdro-

wotnej „Profilaktyka i wczesna diagnostyka astmy, chorób alergicz-
nych u dzieci mieszkańców Częstochowy na lata 2014-2018” - lek. 
Leszek Cichoń. Koordynator Programu, Stowarzyszenie Promocji 
Zdrowia Dzieci i Młodzieży „Nasze Dzieci”,

10:40 „Astma, problemem uczniów aktywnych fizycznie” - prof.dr 
hab.n.med. Radosław Gawlik, autor Programu „Profilaktyka i wcze-
sna diagnostyka astmy, chorób alergicznych u dzieci mieszkańców 
Częstochowy na lata 2014-2018”, Katedra i Klinika Chorób We-
wnętrznych, Alergologii i Immunologii Klinicznej ŚUM w Katowicach

11:10 „Terapia wziewna w wieku szkolnym” – dr n.med. Małgorzata 
Rusek, Klinika Ogólnopediatryczna i Poradnia Alergologiczna SPSK 
nr 1 w Zabrzu, ŚUM w Katowicach.

11:40 „Koordynowana opieka zdrowotna nad uczniem chorym na ast-
mę i alergię – jak ma wyglądać współpraca zespołu: pielęgniarka 
szkolna, nauczyciele i rodzice”- dyskusja i podsumowanie III Konfe-
rencji Edukacyjnej z udziałem wykładowców oraz mgr Grażyny 
Stramskiej- Świerczyńskiej Naczelnikiem Wydziału Zdrowia i mgr 
Magdaleny Dębskiej Naczelnikiem Wydziału Edukacji Urzędu Mia-
sta - prowadzenie dyskusji lek. Leszek Cichoń.

12:00 Zakończenie konferencji.

Sesja historyczna w czę-
stochowskim ratuszu zain-
auguruje 27 września ob-
chody Dnia Państwa Pod-
ziemnego. Na Placu Pamię-
ci Narodowej z okazji 78 
rocznicy powstania Sza-
rych Szeregów odbędzie 
się m.in. apel pamięci.       

Obchody zaczną się w Sali 
Reprezentacyjnej Ratusza, 
gdzie o godz. 11.00 rozpocznie 
się historyczna sesja popula-
ryzatorska ,,Hej, chłopcy, ba-
gnet na broń.” Jej organizato-
rami są Światowy Związek 
Żołnierzy AK Okręg Często-
chowa oraz Muzeum Często-
chowskie.

W programie sesji znajdą 
się m.in. wystąpienia prof. dr 
hab. Jana Wysockiego z Uni-
wersytetu Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego „Dziedzictwo 
Polskiego Państwa Podziem-
nego wczoraj i dziś”, prof. dr 
hab. Roberta Majznera z Aka-
demii Jana Długosza „Od 
Służby Zwycięstwu Polski do 
Armii Krajowej. Geneza utwo-
rzenia Sił Zbrojnych w Kraju” 

oraz Grzegorza Basińskiego z 
częstochowskiego okręgu 
Światowego Związku Żołnierzy 
AK „Częstochowskie życiorysy 
żołnierzy Armii Krajowej”.

Po południu uroczystości 
przeniosą się na pl. Biegań-
skiego oraz pl. Pamięci Naro-
dowej. O godz. 16.45 na pl. 
Biegańskiego uformowana zo-
stanie kolumna pocztów 
sztandarowych i uczestników, 
która o godz. 17.00 przema-
szeruje pod pomnik ,,Pole-
głym w obronie ojczyzny.” 
Tam, o godz. 17.20, rozpocz-
ną się główne uroczystości 
według ceremoniału harcer-
skiego. Po wystąpieniach za-
proszonych gości odbędzie się 
apel pamięci oraz złożenie 
kwiatów pod pomnikiem.

Częstochowskie obchody 
Dnia Polskiego Państwa Pod-
ziemnego oraz 78. Rocznicy 
Powstania Szarych Szeregów 
organizują Urząd Miasta Czę-
stochowy, Komenda Hufca 
ZHP Częstochowa oraz Świa-
towy Związek Żołnierzy Armii 
Krajowej. 

kg
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Złoto i srebro dla Lotki

Oskar Gwoździowski zdobył złoty 
medal w kategorii U9 A oraz srebny 
medal   w grze podwójnej podczas  
Międzynarodowego Turnieju VICTOR 
Polish International 2017.

Turniej odbywał się w Imielinie. W za-
wodach wystąpiło 190 badmintonistów. 
Gminę Olsztyn, w różnych kategoriach 
wiekowych, reprezentowało 15 zawodni-
ków ULKS ,,Lotka”.

  Reprezentanci olsztyńskiego klubu 
walczyli dzielnie. Niewiele zabrakło, by 
Oliwia Jagoda również stanęła na po-
dium, ostatecznie uplasowała się na 4. 
miejscu.  

Zmagania na boisku odbywały się do 
godziny 17-ej, po czym zawodnicy mogli 
odpocząć, zwiedzić firmę DANONE oraz 
zobaczyć największe badmintonowe 
gwiazdy Europy na Turnieju odbywają-
cym się w Bieruniu.

Wyniki wszystkich zawodników 
ULKS ,,Lotka”

U15
l Antoni Mofina, gra pojedyncza 25. miej-

sce i gra podwójna z Dominkiem Kłapu-
tem (UKS Unia Bieruń) 8. miejsce

l Dominik Tutaj, gra pojedyncza 18. 
miejsce i gra podwójna z Adamem Bo-
chenkiem (KS Wolant Jaworzno) 9. 
miejsce

l Agnieszka Krawczyk, gra pojedyncza 
21. miejsce

U13
l Mikołaj Kuziorowicz, gra pojedyncza 

30. miejsce i gra podwójna z Oleksem 
Khita (Sport school “Verkhovyna”) 9. 
miejsce

l Mateusz Czajkowski, gra pojedyncza 
31. miejsce i gra mieszana z Aleksandrą 
Krawczyk 9. miejsce

l Aleksandra Krawczyk, gra pojedyncza 
25. miejsce i gra mieszana z Mateuszem 
Czajkowskim 9.miejsce

U11 A
l Oliwia Kanik, gra pojedyncza 15. miej-

sce i gra podwójna z Karoliną Wieczorek 
9. miejsce

l Karolina Wieczorek, gra pojedyncza 12. 
miejsce i gra podwójna z Oliwią Kanik 
9. miejsce

l Marcel Dzięgielewski, gra pojedyncza 
13. miejsce i gra podwójna z Błażejem 
Furtokiem (UKS Plesbad Pszczyna) 7. 
miejsce

U9 A
l Marysia Klich, gra pojedyncza 10. miej-

sce i gra podwójna z Natalią Staniec 5. 
miejsce

l Natalia Staniec, gra pojedyncza 9. miej-
sce i gra podwójna z Marysią Klich 5. 
miejsce

l Oliwia Jagoda, gra pojedyncza 6. miej-
sce i gra podwójna z Wiktorią Kaletką 
(UKS Unia Bieruń) 4. Miejsce

l Oskar Gwoździowski, gra pojedyncza 1. 
miejsce i gra podwójna z Wojciechem 
Czapczyńskim (MKS Imielin) 2. miejsce

U9 B + A
l Szymon Kubicki, gra pojedyncza 9. 

miejsce   i gra podwójna z Błażejem Ga-
lem 9. miejsce

l Błażej Gal, gra pojedyncza 5., miejsce i 
gra podwójna z Szymonem Kubickim 9. 
miejsce

  Urząd gminy Rędziny pracuje nad  
zmianą studium oraz  planu zagospo-
darowania przestrzennego dla całego 
obszaru Rędzin, Marianki Rędzińskiej 
i  Konina. Procedura jest długa i  pra-
cochłonna dlatego jej finalizacji trze-
ba spodziewać się latem 2018 roku. 
Dzięki temu mieszkańcy będą mogli 
rozpocząć np.  budowę domów, a  
część terenów stanie się atrakcyjniej-
sza dla inwestorów.

Plany miejscowe gminie w  obecnej for-
mie liczą sobie już 11-12 lat. Przepisy pra-
wa nakazują robić ich analizę przynaj-
mniej raz na  4 lata. Władze gminy ją wy-
konały i  doszły do  wniosku, że  w  Rędzi-
nach, Mariance Rędzińskiej i  Koninie na-
leży wprowadzić zmiany, a  w  zasadzie to  
przygotować te dokumenty od  nowa. Wy-
nika to  m.in. z  zapotrzebowania na  roz-
szerzenie obszaru, na  którym można bu-
dować domy mieszkalne, choć nie  tylko.

– Podjęliśmy ten wysiłek dla dobra lo-
kalnej społeczności. Mało która  gmina się 
na  to decyduje, ponieważ sprawa wyma-

ga wypełnienia wielu procedur – mówi 
Krzysztof Popiel, sekretarz w  Urzędzie 
Gminy Rędziny.

– Tam gdzie będzie to  możliwe, uwol-
nione zostaną tereny pod  zabudowę 
mieszkalną. Chcemy w  ten sposób wyjść 
naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, 
którzy  złożyli wnioski o  zmianę przezna-
czenia swoich nieruchomości – podkreśla 
Marzena Taborek, która  w  urzędzie gmi-
ny zajmuje się planowaniem przestrzen-
nym.

W  trakcie przygotowywania jest także 
zmiana studium uwarunkowań i  kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego. 
Gmina szykuje ją w  obrębie Kamienioło-
mu Lipówka i  Lotniska Rudniki – żeby  
uczynić te tereny atrakcyjniejszymi dla in-
westorów.

Zarówno w  przypadku planów, jak i  
studium, na  finalizację procedur w  po-
staci stosownych uchwał rady gminy, 
trzeba poczekać do  lata 2018 roku. Urząd 
musi bowiem uzgodnić szczegóły z  wielo-
ma organami, które mogą wnosić sugestie 
lub poprawki.

– Wiosną przyszłego roku planujemy 
publiczne wyłożenie przygotowanych do-
kumentów. Każdy będzie mógł je zoba-

czyć, złożyć ewentualne wnioski czy  uwa-
gi, które będą podlegały rozpatrzeniu – in-
formuje Marzena Taborek.

Zmiany planistyczne w Rędzinach

OLSZTYN

RĘDZINY

Kiedy w Stanach Zjednoczonych 
wydana została książka pt. „The 
Dot” („Kropka”) napisana przez Pe-
ter’a H. Reynolds’a, autor nie spo-
dziewał się nawet jak bardzo popu-
larna stanie się ta krótka opowieść. 
Została ona przetłumaczona na kil-
kadziesiąt języków, napisana alfabe-
tem Braille’a i stała się inspiracją do 
obchodów Międzynarodowego Dnia 
Kropki. Uczcili go również ucznio-
wie ze Szkoły Podstawowej w Łaźcu.

Peter Reynolds przedstawił krótką 
historię dziewczynki - Vashti, która 
dzięki swojej nauczycielce uwierzyła we 
własne możliwości i zaczęła pięknie 
malować.

Dzień Kropki to stał się więc dniem 
kreatywności, rozwijania talentów oraz 
działań podjętych w celu rozwijania 
w uczniach potrzeby autoprezentacji 
własnych talentów. Od ośmiu lat ob-
chodzone jest to święto na całym świe-
cie. W obchody Dnia Kropki 2017 zaan-
gażowanych było ponad 8 milionów 
uczestników z 168 krajów - nauczycie-
li, bibliotekarzy, rodziców i dzieci.

W szkole w Łaźcu obchodzono go po 
raz pierwszy. Nauczycielki Agnieszka 
Chmielewska oraz Monika Wewiór - 
Mendrela przygotowały szereg działań 
w celu zapoznania uczniów z charakte-
rem celebrowania tego święta. Wśród 
uczniów oraz nauczycieli obowiązywał 
strój w kropki. Na początku uczniowie 
zapoznani zostali z historią Vashti. Film, 
który obejrzeli   stał się dla nich inspira-

cją do wykonania kropkowych plaka-
tów. Prace zostały wykonane z różnych 
przedmiotów w kształcie koła. Ucznio-
wie uruchomili swoją wyobraźnię i wy-
konali plakaty z nakrętek, guzików, ko-
lorowych kropek wyciętych z papieru, 
papierowych talerzyków i innych okrą-
głych przedmiotów. Każda klasa wyko-
nała swój własny plakat, który później 
stał się cześcią kropkowej dekoracji. Po-
nadto, uczniowie klasy III i V, zaśpiewa-
li piosenkę pt. „Kropka”, do której słowa 
napisały   Jolanta Okuniewska i Beata 
Skrzypiec, a muzykę Piotr Kaja.

Główną częścią programu w tym 
dniu był pokaz talentów. Julia Kowalik 
kl.3 zaśpiewała piosenkę pt. „Drewnia-
ne lalki”, Adrian Pyrkosz kl.3 wykonał 
taniec „Kazaczok”, Zuzia Czernik kl.3 
zaprezentowała swoją kolekcję postaci, 
które wykonała z modeliny, Nadia Ko-
walik „0” w duecie z siostrą Julią wyko-
nały piosenkę pt. „Miraculum”, Filip 
Zdrach kl.5 zagrał na klarnecie utwór 
pt. „Pojedziemy na łów”, Gabriela Dziu-
bińska pochwaliła się swoją kolekcją 
origami, a Marcelina Czernik zaprezen-
towała swoje prace również origami 
oraz uszyte własnoręcznie poduszeczki 
i etui. Pokaz talentów zakończono roz-
daniem dyplomów.

Podsumowaniem i jednocześnie uro-
czystym zakończeniem obchodów Dnia 
Kropki w szkole było wykonanie pio-
senki po angielsku pt. „The dot” autor-
stwa Emily Arrow. Była również foto-
budka, gdzie uczniowie mogli sobie zro-
bić pamiątkowe zdjęcia.

Świętowali... Międzynarodowy  
Dzień Kropki

KONOPISKA

oprac. kg



4. ŚRODA-CZWARTEK, 27-28 WRZEŚNIA 2017 Z POLICYJNEGO NOTATNIKA

Nie dopuścili do bójki kibiców
Policjanci zabezpie-

czający mecz piłki 
nożnej pomiędzy dru-
żynami Górnika Za-
brze II i BKS Stal Biel-
sko-Białej zapobiegli 
bójce stadionowej. 
Pseudokibice drużyny 
gospodarzy w trakcie 
meczu wtargnęli na 
murawę i próbowali 
doprowadzić do kon-
frontacji z przyjezdny-
mi. Natychmiastowa 
reakcja mundurowych 
uniemożliwiła zreali-
zowanie im tego za-
miaru i doprowadziła 
do zatrzymania 12 
osób. Trwa identyfika-
cja kolejnych osób.

Zabrzańscy policjanci wspierani przez 
swoich kolegów z katowickich oddziałów 
prewencji zabezpieczali mecz III ligi piłki 
nożnej. Na stadionie przy ulicy Mickiewi-
cza, drużyna Górnika Zabrze II podjęła ze-
spół BKS Stal Bielsko-Biała. W trakcie 
pierwszej połowy piłkarskiego spotkania, 
pseudokibice zabrzańskiej drużyny usiło-
wali doprowadzić do konfrontacji siłowej 
z kibicami rywali. W tym celu pokonali 
ogrodzenie i wtargnęli na murawę. Agre-
sorzy byli zamaskowani – mieli założone 
kominiarki i szaliki. Szybka reakcja mun-

durowych uniemożliwiła konfrontację 
z przyjezdnymi kibicami. Aby przywrócić 
ład i porządek, policjanci użyli środków 
przymusu bezpośredniego w postaci gazu 
i broni gładkolufowej. Zatrzymano 12 
osób, którym grożą teraz konsekwencje 
prawne w związku z niewłaściwym zacho-
waniem w trakcie piłkarskiego spotkania.  
Policjanci z zespołu do spraw zwalczania 
przestępczości stadionowej analizują na-
grania z monitoringu oraz policyjnych ka-
mer. Ma to na celu ustalenie i zatrzyma-
nie kolejnych osób, które brały udział 
w nielegalnym zbiegowisku.

Zatrzymany tuż przed wylotem

Posługiwał się dokumentem 
zmarłego kolegi

Ukradli alkomat strażnikom 
miejskim

Policjanci z Mysłowic na ul. Brzeziń-
skiej zatrzymali do kontroli kierujące-
go pojazdem dostawczym. Jak się oka-
zało, kierowca posługiwał się doku-
mentami swojego zmarłego kolegi, 
a ponadto miał cofnięte uprawnienia 
do kierowania pojazdami. O jego losie 
zadecyduje sąd.

Policjanci mysłowickiej drogówki peł-
niący służbę w godzinach rannych, zatrzy-

mali do kontroli drogowej na ul. Brzeziń-
skiej kierującego pojazdem dostawczym 
marki Renault. Jak się okazało mężczyzna   
wylegitymował się   policjantom dowodem 
osobistym i prawem jazdy...swojego zmar-
łego kolegi. Kierowca oświadczył, iż   
w przeszłości cofnięto jego uprawnienia 
i aby dalej kierować pojazdami posługiwał 
się   cudzymi dokumentami. 64- letni   
mieszkaniec Sosnowca został zatrzymany, 
a o jego dalszym losie zadecyduje sąd.

Wyjątkowym brakiem rozwagi wyka-
zało się dwóch mężczyzn w wieku 21 
i 22 lat. Mężczyźni postanowili okraść... 
straż miejską. Ich łupem padł alkomat. 
Na szczęście urządzenie warte 3,5 ty-
siąca złotych zostało odzyskane przez 
strażnika miejskiego, który ruszył 
w pościg za rabusiami, a jastrzębscy 
wywiadowcy, niedługo po zgłoszeniu, 
namierzyli i zatrzymali złodziei.

Do niecodziennego zdarzenia doszło 
w niedzielę, w samo południe. Z budynku 
straży miejskiej został skradziony alko-
mat. Do okienka dyżurnego podeszło 
dwóch mężczyzn, którzy chcieli sprawdzić 
swój stan trzeźwości. Żaden z mężczyzn 
nie posiadał przy sobie dowodu osobiste-
go. W pewnym momencie, jeden z męż-
czyzn stał się arogancki i na pytanie mun-
durowego o dane personalne odpowiedział 
kpiąco -„nazywam się szybki Bill”. Kiedy 
dyżurny zwrócił im uwagę, jeden z męż-

czyzn zabrał z okienka alkomat i zaczął 
uciekać. Strażnik natychmiast ruszył 
w pościg za złodziejami. Mężczyźni widząc, 
iż stróż prawa biegnie za nimi odrzucili al-
kosensor w rejonie ulicy Turystycznej. 
W międzyczasie o tej sytuacji strażnik po-
wiadomił oficera dyżurnego jastrzębskiej 
jednostki. W wyniku podjętych czynności 
wywiadowcy udali się do jednego z bloków 
przy ulicy Turystycznej, gdzie na jednym 
z pięter, na klatce schodowej zauważyli 
dwóch śpiących mężczyzn. Okazało się, że 
odpowiadali oni rysopisem sprawcom kra-
dzieży alkotestu. Wywiadowcy zatrzymali 
złodziei. Byli to mieszkańcy Jastrzębia w 
wieku 21 i 22 lat. Za popełnione przestęp-
stwo grozi im do 5 lat więzienia. Oprócz 
zuchwałej kradzieży 22-latek odpowie tak-
że za posiadanie narkotyków. Podczas 
przeszukania, stróże prawa znaleźli przy 
nim woreczek z białym proszkiem. Sub-
stancje przesłano do specjalistycznych ba-
dań laboratoryjnych.

Cmentarna hiena w akcji

Podmienił mamie pieniądze 
na fałszywe

Za kradzież posrebrzanego krzyża 
z nagrobka odpowie 37-letni mężczy-
zna, którego w weekend namierzyli 
żorscy kryminalni. Policjanci odzyska-
li też skradziony łup i zwrócili go żonie 
zmarłego. Cmentarny złodziej, krzyż 
warty 900 złotych sprzedał za przysło-
wiowe „grosze”.

W piątek przed południem mieszkanka 
Żor powiadomiła mundurowych o kra-
dzieży nagrobnego krzyża, do której do-
szło najprawdopodobniej w nocy dnia po-
przedniego. Kiedy przed południem przy-

szła odwiedzić grób swojego męża zauwa-
żyła, że „zniknął” z niego 80-centymetro-
wy wart 900 złotych element nagrobka.

Kryminalni natychmiast zajęli się spra-
wą bulwersującej kradzieży i już nieba-
wem wpadli na trop złodzieja. Ustalili, że 
jest nim 37-letni mężczyzna nieposiadają-
cy stałego miejsca zamieszkania. Tego sa-
mego dnia na złomie odzyskali skradziony 
krzyż, który jak się okazało rabuś sprze-
dał za 8 złotych!

37-latek został już zatrzymany i wkrót-
ce usłyszy zarzuty. Za kradzież grozi mu 
do 5 lat więzienia.

Mundurowi z chorzowskiej jedynki 
zatrzymali mieszkankę Katowic, która 
miała przy sobie fałszywą stuzłotówkę. 
Jak się okazało, wyprodukował ją... jej 
14-letni syn. Za podrabianie pieniędzy 
nastolatek odpowie przed sądem ro-
dzinnym.

W sobotę w jednym z chorzowskich 
sklepów została ujęta kobieta, która chcia-
ła zapłacić za zakupy fałszywym bankno-
tem 100-złotowym. Na miejsce wezwano 
policję. Mundurowi zatrzymali kobietę 
i przewieźli do komendy, aby wyjaśnić ca-
łą sprawę. Początkowo wszystko wskazy-
wało na to, że kobietę ktoś oszukał, gdy ro-
biła zakupy na targowisku i wydał jej fał-
szywą stuzłotówkę. Wtedy do akcji wkro-
czyli kryminalni z Komendy Miejskiej Poli-
cji w Chorzowie.  Jak się okazało, fałszywą 
stuzłotówkę podmienił kobiecie w portfe-
lu... jej 14-letni syn. Jak ustalili śledczy, 
nastolatek kilka tygodni wcześniej wypro-
dukował na domowym sprzęcie kompute-
rowym kilka banknotów, najpierw chciał 
wydrukować pięćdziesiątki, ale z uwagi na 
nienajlepszą ich jakość, postanowił wy-
produkować banknoty stuzłotowe. W su-

mie wyprodukował 6 podobnych bankno-
tów o nominałach 100 i 50 złotych. Poli-
cjanci zabezpieczyli sprzęt komputerowy 
służący do podrabiania pieniędzy, 4 bank-
noty, w tym 3 stuzłotowe i 1 pięćdziesięci-
złotowy  oraz nieudane wydruki. Za pod-
rabianie pieniędzy grozi kara 25 lat więzie-
nia, jednak z uwagi na wiek, sprawca od-
powie przed sądem dla nieletnich.
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Funkcjonariusze Straży Granicznej 
na lotnisku w Balicach zatrzymali 
22-letniego mężczyznę, który jest po-
dejrzewany o pobicie. Mężczyzna zo-
stał ujęty przez pograniczników tuż 
przed wylotem do Anglii, gdzie aktu-
alnie pracuje. Sprawca został już 
przekazany w ręce policjantów z ko-
misariatu w Szczyrku. Za pobicie gro-
zi mu do 5 lat za kratami.

Do zdarzenia doszło w miniony week-
end w jednym z pensjonatów w Szczyrku 
przy ul. Myśliwskiej. Pomiędzy napastni-
kiem, a 20-letnim bielszczaninem doszło 

do awantury. Mężczyźni pokłócili się 
o kobietę. 22-latek zaatakował pokrzyw-
dzonego nożem, powodując liczne rany 
cięte dłoni i przedramion. Groził mu 
śmiercią. Po zdarzeniu uciekł.

Policjanci poszukiwali sprawcy. 
Ustalili, że aktualnie pracuje on w An-
glii. Informacje te przekazane zostały 
funkcjonariuszom Straży Granicznej, 
którzy ujęli 22-latka na lotnisku w Ba-
licach, tuż przed jego wylotem za grani-
cę. Zatrzymany trafił do policyjnego 
aresztu. Wkrótce usłyszy zarzuty, 
a o jego dalszym losie rozstrzygnie pro-
kurator.   

Zaskoczył mundurowych trzy 
razy w ciągu pół godziny

Za pierwszym razem kompletnie pi-
jany zgłosił kradzież skutera, by w 
chwili przyjazdu czeladzkich stróżów 
prawa odnaleźć jednoślad zaparkowa-
ny w innym miejscu. Po raz kolejny 
45-letni czeladzianin zaskoczył poli-
cjantów, gdy po niespełna pół godzinie 
mknął na tym samym skuterze po uli-
cy Brzozowej. Mundurowi już wcze-
śniej wyczuli od mężczyzny woń alko-
holu, jednak jego prawie 3 promilowe 
stężenie w organizmie, po raz kolejny 
zadziwiło stróżów prawa.

W niedzielne przedpołudnie mężczyzna 
wybrał się do jednego z barów w centrum 
Czeladzi na swoim skuterze. Dłuższy po-
byt w lokalu i przede wszystkim spora 
ilość wypitego w nim alkoholu, najwidocz-
niej zaburzyły pamięć czeladzianina. Męż-

czyzna zapomniał, gdzie zaparkował swój 
jednoślad. Przekonany o kradzieży pojaz-
du zadzwonił do dyżurnego czeladzkiego 
komisariatu. Na miejscu już po chwili po-
jawili się policjanci. 45-latkowi udało się 
wówczas odnaleźć swój jednoślad, który 
był zaparkowany w pobliżu lokalu. Stróże 
prawa wyczuli od mężczyzny woń alkoho-
lu. Prawdziwie zaskoczeni byli jednak, 
gdy chwilę później zauważyli 45-latka ja-
dącego na swoim skuterze po ulicy Brzo-
zowej. Kompletnie pijany czeladzianin, 
mając 3 promile alkoholu w organizmie, 
nie zważając na skutki utraty równowagi, 
zdecydował się na podróż jednośladem. 
Dalszym losem amatora jazdy na „po-
dwójnym gazie” zajmie się sąd i prokura-
tor. Za jazdę w stanie nietrzeźwości, 
oprócz utraty uprawnień do kierowania, 
grożą mu 2 lata więzienia.
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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



ŚRODA-CZWARTEK, 27-28 WRZEŚNIA 2017 7.MOTORYZACJA

Wykaz samochodów na dzień 21 września 2017 r.

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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Czworo lekkoatletów CKS 
Budowlani zadebiutowało w 
minionym weekend w Mi-
strzostwach Polski Młodzi-
ków.

Przez dwa dni, 23 i 24 wrze-
śnia w Białej Podlaskiej trwała 
rywalizacja o medale mistrzostw 
Polski w lekkiej atletyce wśród 
zawodników 14- i 15-letnich. W 
gronie ponad 500 uczestników 
wystartowała czteroosobowa 
ekipa CKS Budowlani. Często-
chowscy lekkoatleci mimo że de-
biutowali w zawodach rangi mi-
strzowskiego, zaprezentowali się 
bardzo korzystnie. Najlepiej spi-
sał się Kacper Wojna, który wy-
walczył 4. miejsce w biegu na 
600 m.   Dystans ten pokonał w 
czasie 1:27,64, ustanawiając no-
wy rekord życiowy.   Oliwia Sła-
wik wystartowała w chodzie 
sportowym na dystansie 3000 
m. W rywalizacji tej zajęła 9. 
miejsce z wynikiem 17:38,22 
min. Kamil Nitecki zakwalifiko-
wał się na mistrzostwa w rzucie 
oszczepem. W finałowej rozgryw-
ce uzyskał 43,76 m (nowy rekord 
życiowy), co dało mu 15. lokatę.   
O pechu może mówić Natalia 
Kowalska. Zawodniczka Budow-
lanych startując w najsilniejszej 
serii w biegu na dystansie 600 

m, została zahaczona przez ry-
walkę kolcami, w wyniku czego 
straciła rytm biegu, spadając na 
dalszą pozycję. Ostatecznie zaję-
ła 22. miejsce z wynikiem 
1:43,13 min.

W najbliższą sobotę i niedzielę 
w Częstochowie lekkoatletów 
czekają ostatnie akordy sezonu 
letniego. W sobotę odbędzie się 

finał Śląskiej Ligi Młodzików 
oraz Mistrzostwa Śląska w wielo-
bojach w każdej kategorii wieko-
wej. Na niedzielę, 1 października 
zaplanowano drugi dzień wielo-
boju oraz Mistrzostwa Śląska w 
sztafetach olimpijskich i szwedz-
kich. Początek zawodów o godz. 
10.
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Tenis stołowy
Wyjazdowe zwycięstwo 

na początku sezonu

Lekka atletyka

Debiuty częstochowian w 
Mistrzostwach Polski Młodzików

Na inaugurację nowego se-
zonu w ekstraklasie tenisistki 
stołowe Bebetto AZS AJD po-
konały na wyjeździe 3:0  be-
niaminka ATS Białystok.

– Bardzo cieszy udany debiut 
i pierwsze punkty zdobyte dla 
naszej drużyny przez Lin Gui i 
Darię Łuczakowską – mówi Wie-
sław 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 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 Leono-
wicz – Lin Gui 0:3 (9:11, 8:11, 
6:11), Gabriela Dyszkiewicz – 
Daria Łuczakowska 0:3 (11:13, 
9:11, 8:11)

Mieszalnia
kolorów 

Kacper Wojna nr 238


