
Czternastu kibiców Rakowa 
Częstochowa zostało zatrzy-
manych i trafiło do policyjne-
go aresztu po wydarzeniach, 
do których doszło na stadio-
nie Ruchu Chorzów. Często-
chowianie połamali krzesełka 
na swoim sektorze, rzucali ni-
mi w ochronę oraz interwe-
niujących policjantów. Jak 
tłumaczą, mieli powód – kibi-
ce przeciwników spalili ich 
flagi...

Przypomnijmy, 13 październi-

ka w piątek, Raków Częstocho-
wa zmierzył się na wyjeździe z 
Ruchem Chorzów. Gospodarze 
pokonali „czerwono-niebie-
skich” zdobywając jedną bram-
kę. Niestety emocje związane z 
meczem udzieliły się kibicom 
obu drużyn. Co prawda pierwsza 
połowa przebiegała dość spokoj-
nie. W drugiej już nie było tak 
kolorowo – kibice częstochow-
skiego Rakowa połamali krzeseł-
ka na swoim sektorze i rzucali 
nimi w ochronę oraz interweniu-
jących policjantów. Kilkukrotnie 
próbowali również przedostać się 
na murawę. Powód? Częstocho-
wian rozwścieczył fakt, że cho-
rzowianie ukradli i spalili ich fla-
gi. Po meczu policjanci zatrzy-
mali czternastu kibiców Rako-
wa. Dziewięciu z nich usłyszało 
zarzuty. O ich dalszym losie zde-
cyduje sąd.

W związku z wydarzeniami, 
władze klubu wydał krótkie 
oświadczenie, w którym infor-
muje, że dąży do wyjaśnienia 
zaistniałej sytuacji. - W naszej 
opinii jest jeszcze zbyt wcze-
śnie, aby zająć oficjalne sta-
nowisko w tej sprawie, a oko-
liczności piątkowych wyda-
rzeń nie są jednoznaczne. 
Jednocześnie informujemy, że 
klub deklaruje chęć wyjaśnie-
nia zaistniałej sytuacji – czy-
tamy.

Jak podkreślają policjanci, 
sprawa ma charakter rozwo-
jowy. Śledczy analizują zapisy 
z kamer i trwa identyfikacja 
kolejnych osób, które dopu-
ściły się naruszenia prawa. 
Postępowanie prowadzone 
jest pod nadzorem Prokuratu-
ry Rejonowej w Chorzowie.
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Pożar na ulicy Krakowskiej. 
W pobliżu Galerii Jurajskiej 
zapalił się samochód osobowy. 
Na szczęście siedzącej za kie-
rownicą kobiecie nic się nie 
stało.

Najpierw pojawił się dym. Mło-
da kierująca natychmiast za-
trzymała pojazd i wysiadła z nie-
go. Chwilę później pojawił się 

ogień. Kobieta małą podręczną 
gaśnicą próbował ugasić ogień. 
Z pomocą ruszyli jej przechod-
nie. Na miejsce została wezwana 
straż pożarna. Co było przyczyną 
pożaru? Tego na razie nie wiado-
mo. Ogień prawdopodobnie po-
jawił się w silniku. Na szczęście 
został szybko ugaszony i nikomu 
nic się nie stało.
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Wkrótce głosowanie

Zdecyduj na co wydać miejską kasę
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Na ul. Krakowskiej

Samochód zapalił 
się w trakcie jazdy

Klub komentuje! 

Raków zostanie ukarany  
za kibiców? 

Wkrótce rozpocznie się 
głosowanie na zadania zgło-
szone do IV edycji budżetu 
obywatelskiego. Nowością w 
głosowaniu jest potwierdze-
nie oddanych przez internet 
głosów za pomocą weryfikacji 
SMS.

Głosowanie ruszy w sobotę, 
21 października. Tak, jak do tej 
pory swoje zdanie będzie można 
wyrazić na trzy sposoby: przez 
internet, w komisjach do głoso-
wania oraz za pośrednictwem 
poczty. Nowością jest forma po-
twierdzenia głosów oddanych 
przez internet - za pomocą ko-
du SMS.

W dotychczasowych trzech 
edycjach, osoby oddające swój 
głos przez internet były zobo-
wiązane podać adres mailowy, 
na który przychodził link akty-
wacyjny. Dopiero po jego klik-
nięciu można było kontynu-
ować wypełnianie elektronicz-
nego formularza i oddać głos na 
wybrane zadania.

Realizując jeden z postulatów 
mieszkańców zgłoszony pod-
czas ewaluacji budżetu obywa-
telskiego, dotyczący uproszcze-
nia procedury głosowania elek-
tronicznego, w tym roku po raz 
pierwszy zostanie wprowadzona 
weryfikacja za pomocą SMS-a.

Pierwszy krok w przypadku 
głosowania internetowego to 
podanie swojego numeru PE-
SEL oraz numeru telefonu ko-
mórkowego, na który zostanie 

bezpłatnie przysłany kod wery-
fikacyjny. Po jego wpisaniu w 
elektroniczny formularz, będzie 
można przejść do wypełnienia 
niezbędnych danych oraz odda-

nia głosu na wybrane projekty.
Co istotne, jeden kod weryfi-

kacyjny umożliwi potwierdzenie 
tożsamości 2 osób głosujących. 
Będzie to przydatne w przypad-

ku małżeństw, w których tylko 
jedna osoba posiada telefon ko-
mórkowy czy rodzin z dziećmi, 
które nie posiadają swojego te-
lefonu, a są już uprawnione do 
głosowania (czyli najpóźniej w 
dniu oddania głosu ukończyły 
13 lat).

W przypadku drugiego uży-
cia kodu, będzie należało wy-
brać inną zakładkę formularza, 
dedykowaną osobom, które ten 
kod już posiadają. Jedna osoba 
może zagłosować tylko raz. We-
ryfikacja głosujących następuje 
na podstawie numeru PESEL.

Zagłosowanie więcej niż raz 
(niezależnie od sposobu odda-
nia głosu) przez tę samą osobę, 
powoduje nieważność wszyst-
kich oddanych przez nią gło-
sów.

Na stronie internetowej  
www.konsultacje.czestocho-
wa.pl  w najbliższych dniach, 
jeszcze przed rozpoczęciem 
głosowania, zostanie zamiesz-
czony filmik instruktażowy, 
pokazujący krok po kroku w 
jaki sposób poprawnie zagło-
sować przez Internet.

Głosowanie przez internet i 
za pośrednictwem poczty po-
trwa do 5 listopada,   w komi-
sjach do głosowania - do 29 
października.
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Kłomnice
Zostawił telefon w skradzionym 

samochodzie...
Roztargniony 19-latek najpierw 

ukradł samochód, by później go 
porzucić zostawiając wewnątrz... 
swój telefon komórkowy. Młody 
mężczyzna został zatrzymany. 
Oprócz zarzutu kradzieży, usły-
szał również zarzut włamania.

W sobotę wieczorem oficer dyżur-
ny z komisariatu w Kłomnicach 
otrzymał zgłoszenie kradzieży pojaz-
du. Jak ustalili śledczy, właściciel 
bmw zostawił je przed jedną z pry-
watnych posesji w miejscowości Za-
wada. Gdy po chwili wrócił do auta, 
już go nie było.

Policjanci z wydziału kryminalne-
go częstochowskiej komendy odna-
leźli samochód w Kłomnicach. Był 
porzucony na skarpie piasku remon-

towanego odcinka drogi. W środku 
mundurowi znaleźli telefon komór-
kowy, jak się okazało, należący do 
podejrzanego o kradzież 19-latka.

Mężczyzna został zatrzymany, a w 
toku wykonywanych czynności śled-
czy zebrali dowody, które pozwoliły 
na przedstawienie mu nie tylko za-
rzutu kradzieży pojazdu, ale też wła-
mania na teren budowy, dokonane-
go pod koniec września w jednej z 
miejscowości w gminie Mstów. Czę-
ści skradzionych elektronarzędzi 
kryminalni odnaleźli podczas prze-
szukania posesji podejrzanego.

O jego dalszym losie 19-latka za-
decyduje prokurator z Prokuratury 
Rejonowej w Częstochowie, który 
wspólnie ze śledczymi z Kłomnic 
ustala szczegóły sprawy. kg

Absolwent TZN

Sukces 
częstochowskiego ucznia

Praca Adama Kaziora, te-
gorocznego absolwenta 
Technicznych Zakładów Na-
ukowych, a obecnie studen-
ta Politechniki Wrocław-
skiej zdobyła złoty medal z  
wyróżnieniem w  kategorii 
ekologia i ochrona środowi-
ska na XI Międzynarodowej 
Warszawskiej Wystawie Wy-
nalazków IWIS 2017.

– „Elektroniczne płuca” po-
wstawały w trakcie nauki Ada-
ma Kaziora w TZN, w tym cza-
sie projekt zajmował wysokie 
lokaty w konkursach i olim-
piadach ogólnopolskich – po-
informował z radością dyrek-
tor szkoły Karol Kaczmarek. 
Opiekunem wynalazcy i pro-
motorem jego pracy był mgr 
inż. Przemysław Błaszczyk.

Teraz „Elektroniczne płuca 
– ogólnodostępne urządzenie 
do monitorowania zanieczysz-
czeń pobieranych drogą 
wziewną z powietrza podczas 
poruszania się w terenie i  po-
mieszczeniach o złej jakości 
wentylacji” zdobyły złoty me-
dal z  wyróżnieniem w  kate-
gorii ekologia i ochrona środo-
wiska na XI Międzynarodowej 
Warszawskiej Wystawie Wy-
nalazków IWIS 2017.

Od 11 do 13 października, 
XI Międzynarodowa War-
szawska Wystawa Wynalaz-
ków IWIS 2017 zgromadziła 
wystawców z 32 krajów świa-
ta. Zaprezentowali ponad 300 
rozwiązań innowacyjnych, 
w 20 kategoriach rywalizowa-
li o brązowe, srebrne i  złote 
medale wystawy oraz nagrody 

specjalne i wyróżnienia. Oce-
ną przedstawionych do kon-
kursu rozwiązań zajęło się 
międzynarodowe jury, które 
przez pierwsze dwa dni oglą-
dało poszczególne prace, roz-
mawiało z ich twórcami, aby 
podczas obrad, po zakończe-
niu drugiego dnia wystawy, 
podjąć decyzje o  przyznaniu 
nagród.

Każdy uczestnik wystawy 
swoją pracę prezentował zain-
teresowanym. Odpowiadał na 
ich pytania, słuchał sugestii 
wdrożeniowych i rozwojo-
wych. Rozmowy te odbywały 

się często w  języku angiel-
skim. Czasem po ich zakoń-
czeniu autor dowiadywał się, 
że właśnie rozmawiał z juro-
rem oceniającym jego pracę 
konkursową.

Podczas IWIS 2017 urzą-
dzenie przygotowane przez 
Adama Kaziora spodobało się 
kilku instytucjom i organiza-
cjom. Na obecnym poziomie 
zostało ocenione jako warto-
ściowe, mogące zostać skiero-
wane do badań w  celu po-
twierdzenia jego skuteczno-
ści.
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Hala Sportowa Częstochowa

Seniorzy szaleli  
na Zawodziu

Częstochowscy senio-
rzy obchodzili swoje świę-
to. Podczas dwudniowej 
imprezy w Hali Sportowej 
Częstochowa śpiewali, 
tańczyli i bawili się pod-
czas koncertów muzycz-
nych gwiazd.

Częstochowskie Seniora-
lia rozpoczęły się w czwartek 
12 października od przejęcia 
przez seniorów kluczy do 
bram miasta. Tego samego 
dnia uczestnicy zabawy wy-
słuchali koncertu zespołu 
Ale! Babki, wzięli udział w 
zajęciach Zumby, ćwicze-
niach usprawniających krę-
gosłup oraz zajęciach ogól-

norozwojowych.
Drugi dzień święta senio-

rów upłynął pod znakiem 

koncertów. Dla tłumnie 
przybyłych do hali przy ulicy 
Żużlowej zaśpiewały takie 
gwiazdy, jak: Wojciech Gąs-
sowski, Kazimierz Kowalski 
i Małgorzata Kulińska, An-
drzej Niemierowicz i Agniesz-
ka Makówka, a także Rudi 
Schuberth i Big Silesian 
Band. Gościem specjalnym 
imprezy był Aleksander Do-
ba, który jako pierwszy czło-
wiek w historii samotnie 
przepłynął kajakiem Ocean 
Atlantycki. Senioralia 2017 
zakończyła zabawa tanecz-
na przy muzyce prezentowa-
nej przez DJ Jaro.
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Projekt dla bezrobotnych

Z nową pracą w lepszą 
przyszłość

Trwa   nabór uczestników i 
uczestniczek do udziału w  projek-
cie pn. „Z nową pracą w lepszą 
przyszłość”, współfinansowanym 
ze środków Unii Europejskiej, prze-
znaczonego dla osób bezrobotnych 
i biernych zawodowo.

Głównym celem projektu jest zwięk-
szenie możliwości zatrudnienia w Czę-
stochowie i powiecie częstochowskim.

Dla uczestników/uczestniczek pro-
jektu przewidziano m.in. szkolenia 
podnoszące kwalifikacje zawodowe, 
kursy IT, szkolenia przygotowujące do 
egzaminów certyfikowanych, treningi 
asertywności oraz aktywnego poszuki-
wania pracy, warsztaty, staże zawodo-
we. Rozpoczęcie realizacji przewidzia-
nych w projekcie form wsparcia plano-
wane jest jeszcze w tym   kwartale.

Nabór dotyczy 150 osób bezrobot-
nych oraz osób biernych zawodowo 
powyżej 30 roku życia (w tym 90 ko-
biet), które znajdują się w szczególnej 
sytuacji na rynku pracy.   Są to kobie-
ty, osoby o niskich kwalifikacjach, 
długotrwale bezrobotni, osoby z nie-
pełnosprawnościami, osoby powyżej 
50 roku życia. Celem projektu jest 
podniesienie lub uzupełnienie kwalifi-
kacji uczestników i uczestniczek oraz 
nabywanie lub uzupełnianie ich do-
świadczenia zawodowego a także 
praktycznych umiejętności w zakresie 
wykonywania danego zawodu, a tym 
samym wzrost ich konkurencyjności 
na lokalnym rynku pracy.

Udział w projekcie, który będzie re-
alizowany do 31 lipca 2019 roku jest 
bezpłatny.

kg

Mstów

Bił szklaną butelką po 
głowie

Brutalne pobicie w Mstowie. 
Mieszkaniec tej miejscowości za-
mykał bramę swojej posesji, gdy 
rzucił się na niego 23-latek. Agre-
sor zaatakował swoją ofiarę butel-
ką po piwie - rozbił mu ją na gło-
wie. Młody mężczyzna został za-
trzymany.

W miniony weekend policjanci z 
komisariatu w Kłomnicach otrzymali 
informację, z której wynikało, że jeden 
z mieszkańców gminy Mstów został 
dotkliwie pobity. Jak ustalili śledczy, 
pokrzywdzony zamykał bramę na 
swoją posesję i wtedy został zaatako-
wany przez mieszkańca tej samej 

miejscowości. Powodem były drobne 
nieporozumienia, do których doszło 
wcześniej między mężczyznami.

Zatrzymany 23-latek jest podej-
rzany o to, że bił swoją ofiarę szklaną 
butelką po głowie i wypowiadał przy 
tym groźby karalne. Na szczęście na 
miejsce szybko wezwane zostało po-
gotowie. Poszkodowany po opatrze-
niu ran wrócił do domu, a agresor 
trafił do policyjnej celi. Kryminalni z 
Kłomnic przedstawili mu zarzuty 
uszkodzenia ciała i gróźb karalnych. 
Wspólnie z prokuratorem z Prokura-
tury Rejonowej w Częstochowie usta-
lają szczegóły sprawy.
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Cmentarz Kule

Zdewastowali historyczny grób
Bulwersujące odkrycie na cmen-

tarzu Kule w Częstochowie. Zdewa-
stowany został grób por. Józefa 
Hunkiewicza, powstańca stycznio-
wego z 1863 roku.

- Dewastacji dokonano najprawdo-
podobniej w ostatni weekend - infor-
mują przedstawiciele Stowarzyszenia 

Historycznego Reduta Częstochowa, 
którzy powiadomili o tej skandalicznej 
sytuacji. Józef Hunkiewicz był zasłużo-
nym obywatelem miasta. Zmarł w wie-
ku 104 lat. Jego pogrzeb miał wyjątko-
wo patriotyczny charakter. W uroczy-
stościach uczestniczyły pododdziały 
wojskowe garnizonu częstochowskie-
go, w tym m.in. 27 Pułk Piechoty. kg
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Budują ścieżkę rowerową 
w rejonie Przeprośnej Górki

Trwają prace przy budowie ścieżki 
pieszo-rowerowej w rejonie Przepro-
śnej Górki w Siedlcu.

Inwestycja ma służyć wygodzie rowe-
rzystów i spacerowiczów, podniesieniu 
atrakcyjności turystycznej regionu oraz 
poprawie dostępu m.in. do sanktuarium 
św. Ojca Pio, a także ciekawych, juraj-
skich terenów w okolicach Mstowa i Czę-
stochowy.

Przypomnijmy, że w listopadzie 2015r. 
Prezydent Częstochowy, Krzysztof Maty-
jaszczyk oraz Wójt Gminy Mstów, Tomasz 
Gęsiarz podpisali na Przeprośnej Górce 
list intencyjny w sprawie budowy pieszo-
-rowerowej drogi, która połączy obie gmi-
ny.

W 2016r. powstał częstochowski odci-
nek ścieżki - od przedłużenia ulicy Mstow-
skiej do granicy miasta z gminą Mstów.

W ramach zawartego porozumienia 
gmina Mstów w 2016r. opracowała doku-
mentację projektową ścieżki rowerowej, 
która będzie biegła po jej stronie. W tym 
roku przyszedł czas na realizację inwesty-
cji. Przedmiot umowy obejmuje budowę:
- na odcinku od Hm 0+00 do Hm 2+16,00 

ścieżki rowerowej szerokość 2,5 m jako 
kontynuacja ścieżki zaprojektowanej 
na odcinku miasta Częstochowy, na-
wierzchnia z kruszywa kamiennego, z 
zastosowaniem ekostabilizacji podłoża 
gruntowego,

- na odcinku od Hm 2+16 do Hm 
14+42,03 ciągu pieszo-rowerowego w 
większości po śladzie istniejącej drogi 
gruntowej szerokości 3,0 z poszerzenia-
mi (mijankami) do 4,5m. Nawierzchnia 
ścieralna z asfaltobetonu na podbudo-
wie z kruszywa łamanego ograniczone-
go obrzeżem betonowym.

Jurajski Olsztyn i Sto-
warzyszenie Miasto Spor-
tu zapraszają na drugą 
edycję Halloween Run. 
Imprezę zaplanowano na 
29 października.

Organizatorzy zaplano-
wali sześć biegów na dy-
stansach: 15 km, 10 km, 5 
km oraz 1000 m, 600 m i 
300 m dla dzieci. Startujący 
będą rywalizować w kilku 
kategoriach biegowych. Tra-
sa obejmuje nawierzchnię 
gruntowo-piaszczystą i ob-
szary leśne.

W trakcie imprezy prze-
prowadzony będzie konkurs 
na najefektowniejsze prze-
branie.

Organizatorami wydarze-
nia jest Stowarzyszenie Mia-
sto Sportu przy współpracy 
z Gminą Olsztyn, Gminnym 
Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Olsztynie, CHRONO-
SPORTS Sp. z o.o. oraz Stre-
fy Fitness.

Celem imprezy jest m.in. 
popularyzacja biegania jako najprostszej 
formy czynnego wypoczynku i aktywności 
ruchowej, promocja Gminy Olsztyn - sa-
morządu dbającego o kulturę fizyczną 
swoich mieszkańców, upowszechnianie 
zdrowego stylu życia i aktywizacja lokal-
nej społeczności, wzrost atrakcyjności tu-
rystycznej obszarów wiejskich oraz kształ-
towanie i promowanie pozytywnych wzor-
ców zachowań wśród dzieci i młodzieży.

Program imprezy:
8:30 - 10.30  – Praca Biura Zawodów  
10.00  – Start Biegu dla dzieci na 0,3 km  
10.15  – Start Biegu dla dzieci na 0,6 km  

10.30  – Start Biegu dla dzieci na 1,0 km  
10.45  – Uroczyste otwarcie imprezy  
11.00  – Start Biegów na dystansie 5 / 10 

/ 15 km  
13.35  – Zamknięcie trasy Biegów.

Miejsce startu - parking - początek 
ścieżki rowerowo-rolkowej na końcu ulicy 
Bugajskiej w Częstochowie, GPS: 
50.759864, 19.197122 (dojazd DK 46 - 
kierunek Jędrzejów - Olsztyn, Janów).

Dekoracja zwycięzców poszczególnych 
kategorii odbędzie się bezpośrednio po za-
kończeniu danego dystansu.

Wszelkie informacje znajdują się na  
www.biurozawodow.pl

Halloween run

SIEDLEC

OLSZTYN

Podczas uroczystości z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej w Szkole Podsta-
wowej im. T. Kościuszki w Mstowie od-
było się wręczenie Odznak Honoro-
wych „Za zasługi dla Województwa 
Śląskiego”.

W mstowskiej hali sportowej bardzo 
licznie zgromadzili się uczniowie, rodzice, 
nauczyciele oraz zaproszeni goście. Waż-
nym punktem wydarzenia było wręczenie  
Odznak Honorowych „Za zasługi dla 
Województwa Śląskiego”. Odznaczenie 
to, ustanowione w 2000 roku uchwałą 
Sejmiku Województwa Śląskiego, przy-
znawane jest osobom, które całokształ-
tem działalności przyczyniły się do kultu-
ralnego i społecznego rozwoju wojewódz-
twa śląskiego.

Odznaka posiada dwa stopnie:

pierwszy – złota odznaka
drugi – srebrna odznaka

Na wniosek Wójta Gminy Mstów  
Złotą Odznaką  zostali odznaczeni:

* Jacek Syguła - Szkoła Podstawowa im. 
Tadeusza Kościuszki w Mstowie

* Tomasz Derda - Szkoła Podstawowa im. 
Tadeusza Kościuszki w Mstowie

Srebrną Odznaką  zostały 
odznaczone:

* Elżbieta Szczerba - Szkoła Podstawowa 
im. Kornela Makuszyńskiego w Brzy-
szowie

* Mariola Zgrzebna - Zespół Szkolno-
-Przedszkolny w Zawadzie

* Dorota Orłowska - Publiczne Przed-
szkole w Siedlcu

* Magdalena Całusińska - Szkoła Podsta-
wowa w Mokrzeszy

Odznaki honorowe za zasługi

Na ręce starosty częstochowskiego 
Krzysztofa Smeli oraz radnych powia-
towych wpłynęły podziękowania od 
mieszkańców i władz powiatu choj-
nickiego za pomoc finansową udzielo-
ną przez nasz powiat na usuwanie 
skutków nawałnicy, która przeszła 
nad Pomorzem i spustoszyła powiat 
chojnicki. 

Najtragiczniejszym skutkiem huraga-
nu była śmierć pięciu osób, w tym dwóch 
harcerek z Łodzi przebywających na obo-
zie w Suszku (gm. Chojnice). W wyniku 
kataklizmu w powiecie chojnickim ran-
nych zostało ponad 40 osób. Całkowite-
mu zniszczeniu uległo 50 proc. lasów w 
nadleśnictwie Rytel. Wichura zniszczyła 
także wiele budynków i infrastrukturę 

techniczną.
Samorządowcy powiatu częstochow-

skiego nie pozostali obojętni wobec nie-
szczęścia, które dotknęło mieszkańców 
Pomorza i podczas XXV sesji Rady Powia-
tu, jednogłośnie poparli pomysł wsparcia 
poszkodowanych w trakcie nawałnic kwo-
tą 10 tys. zł.

-  Rozmiar tragedii i strat jest ogrom-
ny, ale nie zostaliśmy z tym sami  – czy-
tamy w liście przesłanym przez starostę 
chojnickiego Stanisława Skaję. –  Odzew 
na nasz apel jest ogromny. Solidarność 
braci samorządowej jest wzruszająca i 
daje nam nadzieję na przyszłość. Nigdy 
nie zapomnimy dobra, jakiego doświad-
czyliśmy po tych trudnych wydarze-
niach i pomocy, jakiej Państwo nam 
udzielili.

Chojnice podziękowały za 
pomoc

MSTÓW

POWIAT CZĘSTOCHOWSKI

oprac. kg

Gmina Olsztyn gościła najmłodszą 
kadrę śląska w badmintona U-9 i 
U-11.

W zgrupowaniu wzięli udział zawodnicy 
z województwa śląskiego oraz podopieczni 
ULKS ,,Lotka” Olsztyn. Celem inicjatywy 
było rozwijanie umiejętności zawodni-
czych oraz integracja i możliwość spędze-
nia czasu na sportowo.

Pomiędzy treningami   organizatorzy 
zorganizowali spacer po Olsztynie oraz za-
jęcia taneczne „Street dance”, które po-
prowadziła Sylwia Tomalska z grupy „Full 
of Power”.

Dzieci wyjechały z Olsztyna uśmiech-
nięte i ze wspaniałymi wspomnieniami.

Zgrupowanie najmłodszych 
badmintonistów

OLSZTYN

http://www.biurozawodow.pl/
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Radiowóz to nie taksówka
O tym, że radiowóz to nie taksówka 

przekonał się 66-latek z Tych, który 
wymyślił interwencję tylko po to, aby 
mundurowi podwieźli go do domu. Po-
licjanci zweryfikowali fakty i potwier-
dzili bezzasadność wezwania ich.

Nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że 
wprowadzenie w błąd policjantów i wy-
wołanie niepotrzebnej interwencji podle-
ga karze. Przekonał się o tym 66-letni 
mężczyzna, który zadzwonił do dyżurne-
go tyskiej policji. Mężczyzna powiedział, 

że jest na ulicy Elfów, gdzie grupa agre-
sywnych mężczyzn go obserwuje, a on 
się ich obawia. Policjanci natychmiast 
pojechali we wskazany rejon, by pomóc 
mężczyźnie. Na miejscu, w rozmowie ze 
zgłaszającym, policjanci odczuli, że ten 
nie mówi całej prawdy. Zweryfikowali 
dokładnie fakty i prawda wyszła na jaw. 
Mężczyzna celowo wprowadził w błąd 
policjantów, licząc na darmowe podwie-
zienie do domu. Policjanci ukarali 66-lat-
ka 500 złotowym mandatem karnym za 
bezpodstawną interwencję.

Uciekał hondą. Został 
staranowany

Sfotografował złodziei  
na gorącym uczynku

Uchronili go przed upadkiem 
z balkonu, a później rozliczyli 

z przestępczej działalności

Przyłapał złodziei na gorącym uczyn-
ku, zrobił im zdjęcia i wezwał policję. 
Przypadkowy świadek tym samym 
przyczynił się do zatrzymania złomia-
rzy, którzy ukradli elementy infra-
struktury kolejowej. Zanim złodzieje 
trafili z łupem na złom, zostali zatrzy-
mani przez policjantów.

Jeden z mieszkańców Żor zaalarmował 
mundurowych o kradzieży, której chwilę 
wcześniej był świadkiem. Mężczyzna za-
uważył jak trzech złodziei przy remonto-
wanym odcinku Obwodnicy Północnej 
pakuje na wózek metalowe elementy in-
frastruktury kolejowej. Nie zastanawiając 
się ani chwili, uwiecznił ten moment swo-
im aparatem i natychmiast wezwał poli-

cyjny patrol.
Kiedy na miejsce przyjechali munduro-

wi, sprawcy zdążyli uciec, jednak, gdy tyl-
ko świadek zrelacjonował im przebieg 
zdarzenia i pokazał na zdjęciu trzech męż-
czyzn, natychmiast ruszyli za nimi w po-
ścig. Chwilę później, w pobliskich krza-
kach zatrzymali ukrywającą się trójkę 
oraz odzyskali wózek, wypełniony po brze-
gi łupem.

Dwóch 52-latków i ich 27-letni kolega 
trafili do policyjnego aresztu. Mężczyźni 
przyznali, że skradzione elementy chcieli 
sprzedać na złomowisku. Zanim jednak 
usłyszą zarzuty, śledczy ustalą m.in ile 
warte były dwie metalowe skrzynie i za-
bezpieczony mechanizm do opuszczania 
szlabanów.

Mundurowi z Żor zapobiegli nie-
szczęściu, jednak zamiast słów 
wdzięczności, zostali obrzuceni wyzwi-
skami. Zaatakował ich 21-latek, który 
okradł matkę i próbował wyskoczyć 
przez balkon. Jak się okazało, wyrod-
ny syn był też poszukiwany.

W miniony weekend policjanci otrzy-
mali zgłoszenie o kradzieży, której na 
szkodę swej matki miał dopuścić się jej 
21-letni syn. Kiedy tylko weszli do miesz-
kania okazało się, że złodziej zabrał prze-
nośny głośnik warty blisko 300 złotych i 
uciekł... przez balkon.

Mundurowi natychmiast ruszyli za nim 
i w ostatniej chwili złapali go, gdy wisiał 

już za barierką na II piętrze, wciągnęli z 
powrotem i zaprowadzili do pokoju. 21-la-
tek był agresywny, wyzywał policjantów, 
znieważał, a nawet kopał, gdy próbowali 
go uspokoić.

Pozostający bez stałego zamieszkania 
młody mężczyzna trafił do komendy. Tam 
okazało się, że jest poszukiwany za inne 
przestępstwa. Kiedy usłyszał zarzuty za 
znieważenie policjantów i naruszenie ich 
nietykalności cielesnej, zgodnie z decyzją 
sądu został doprowadzony do jednego ze 
śląskich zakładów karnych.

21-latek wkrótce odpowie za swe ostat-
nie przewinienie. Za atak na policjantów 
w więzieniu może spędzić dodatkowo 3 la-
ta.

Zarejestrowała go kamera

Wyłudził ponad milion złotych

Kryminalni z Rudy Śląskiej prowadzą postępo-
wanie w sprawie przestępstwa, do którego doszło 
18 września w warsztacie wulkanizacyjnym przy 
ul. Kokotek. Śledczy dążą do ustalenia tożsamo-
ści mężczyzny nagranego przez monitoring. 

Kryminalni z rudzkiej „jedynki” prowadzą postępo-
wanie w sprawie kradzieży kasetki z pieniędzmi 
z warsztatu wulkanizacyjnego. Do zdarzenia doszło 
18 września. W toku wykonywanych czynności usta-
lono wizerunek osoby, która podejrzana jest o to prze-
stępstwo. Moment kradzieży zarejestrowała kamera 
monitoringu. Mężczyzna po kradzieży odjechał for-
dem focusem MK1 z nadwoziem typu hatchback ko-
loru zielonego. Z sygnałów, jakie otrzymują policjanci 
wynika, że sprawca może zamieszkiwać poza Rudą 
Śląską.

Policjanci z Bielska-Białej zatrzyma-
li 36-letniego mieszkańca powiatu 
oświęcimskiego, który jest podejrzany 
o liczne oszustwa. Sprawca, w wyniku 
nielegalnego procederu, z którego 
uczynił sobie stałe źródło dochodu, 
wyłudził od pokrzywdzonych kwotę 
ponad 1,3 mln zł. Oszust trafił już do 
aresztu. Grozi mu do 15 lat więzienia.

Śledczy z komisariatu IV w Bielsku-Bia-
łej i prokuratorzy z Prokuratury Rejonowej 
Bielsko-Biała Północ pracowali nad spra-
wą licznych oszustw, których początek da-
tuje się na czerwiec 2015 roku. Były ma-
kler giełdowy nawiązał kontakt ze swoimi 
kontrahentami, których mamił obietnicą 
szybkiego zysku. Wystarczyło mu przeka-
zać najpierw niewielką kwotę – około 10 
tys. zł, którą inwestował w obligacje. Z in-
westorem zawierał umowę, po czym prze-
kazywał mu wypracowane w ten sposób 
spore odsetki. Pokrzywdzeni, zachęceni 
szybkim zyskiem, przekazywali oszustowi 
coraz wyższe kwoty - nawet kilkaset tysię-

cy złotych. Niektórzy zaciągali na ten cel 
wysokie pożyczki. Sprawca, po otrzyma-
niu większej ilości gotówki, urywał kon-
takt z pokrzywdzonymi. W ten sposób, po-
nad 11 ustalonych do tej pory pokrzyw-
dzonych, straciło przeszło 1,3 mln zł.

Kilka dni temu policjanci wkroczyli do 
mieszkania podejrzanego mężczyzny. Po 
zatrzymaniu 36-latka, stróże prawa w 
czasie przeszukania zabezpieczyli kom-
putery, laptopy i telefony komórkowe. 
Sprawca został doprowadzony do proku-
ratury i sądu. Bielski sąd podjął już decy-
zję o jego tymczasowym aresztowaniu. Za 
popełnione oszustwa, z których zatrzyma-
ny uczynił sobie stałe źródło dochodu, 
grozi mu nawet do 15 lat więzienia.

Sprawa ma charakter rozwojowy. Śled-
czy w dalszym ciągu ustalają kolejnych 
pokrzywdzonych. Osoby, które mogły 
paść ofiarą oszusta, proszone są o pilny 
kontakt z Komisariatem Policji IV w Biel-
sku-Białej przy ul. Komorowickiej 235, 
tel. 33 8270400, adres e-mail: kp4@biel-
sko.ka.policja.gov.pl. oprac. kg

Wczesnym przedpołudniem przy uli-
cy Myśliwskiej w Gliwicach policjanci 
prowadzili kontrolę prędkości. Kiedy 
dali sygnał do zatrzymania się kierują-
cemu hondą, ten zlekceważył go i pró-
bował uciec. Mundurowi ruszyli za nim 
w pościg. Historia dla młodego kierow-
cy nie zakończyła się dobrze – trafił 
do policyjnego aresztu.

Patrol drogówki z gliwickiej komendy 
prowadził pomiar prędkości pojazdów ja-
dących ulicą Myśliwską, na której obo-
wiązuje ograniczenie do 40 km/h. Nadjeż-
dżająca honda civic przekroczyła dozwo-
loną prędkość ponaddwukrotnie. Na zna-
ki policyjną tarczą (tzw. lizakiem) kierow-
ca nie zareagował, ominął policjantów i 
przyśpieszył.

Rozpoczął się pościg. Honda próbowała 
zgubić jadący na sygnale oznakowany ra-
diowóz, klucząc ulicami Toszecką, Har-
cerską i Sokoła. W końcu w rejonie ul. 
Bończyka policjanci podjęli decyzję o ko-
nieczności użycia swojego wozu jako środ-
ka przymusu bezpośredniego i starano-

waniu uciekiniera.
Manewr okazał się w stu procentach 

skuteczny. Zatrzymano, jak się okazało, 
nietrzeźwego 23-letniego gliwiczanina. Ni-
komu nic się nie stało. Młody człowiek 
stracił już uprawnienia do kierowania, 
które posiadał od trzech lat. Uciekając 
przed policją, świadomie naraził się na za-
rzuty popełnienia przestępstwa zagrożo-
nego karą do 5 lat pozbawienia wolności. 
Odpowie również za prowadzenie pod 
wpływem alkoholu.

Przy okazji przypominamy potencjal-
nym naśladowcom, że niezatrzymanie się 
do policyjnej kontroli to poważne prze-
stępstwo.

Wielu kierowców nie wie też, że od po-
łowy 2013 roku środkiem przymusu bez-
pośredniego jest radiowóz. Oznacza to, że 
w sytuacji, gdy ktoś nie zatrzyma się do 
kontroli, policjant może użyć wozu do sta-
ranowania, zatrzymania albo zepchnięcia 
ściganego auta. Jest to oczywiście środek 
ostateczny, wynikający zazwyczaj z ko-
nieczności zneutralizowania zagrożenia 
spowodowania wypadku przez desperata.  

Odpowie za zniszczenie 
radiowozu

Zarzut zniszczenia mienia 
o charakterze chuligańskim 
usłyszał 21-letni siemiano-
wiczanin. Mężczyzna wsko-
czył na zaparkowany przy 
chodniku oznakowany ra-
diowóz, nieopodal którego 
stali policjanci. Po krótkim 
pościgu wandal został za-
trzymany i trafił do policyj-
nego aresztu.

W piątkową noc ulicą Pia-
stowską szła grupa osób.  W 
pewnej chwili jedna z  nich 
odłączyła się od pozostałych i wskoczyła 
na maskę stojącego przy chodniku ozna-
kowanego radiowozu. Zauważyli to stoją-
cy nieopodal mundurowi, którzy w tym 
czasie przeprowadzali interwencję. Na ich 
widok sprawca zaczął uciekać. Stróże 
prawa natychmiast rozpoczęli pościg i już 
po chwili zatrzymali wandala. Okazało 

się, że jest nim znany doskonale siemia-
nowickim policjantom 21-latek. Mężczy-
zna był pijany, miał prawie dwa promile 
alkoholu. Dalszą część nocy 21-latek spę-
dził w policyjnym areszcie. Gdy wytrzeź-
wiał, usłyszał zarzut zniszczenia radiowo-
zu. Podczas przesłuchania przyznał się do 
popełnienia przestępstwa. Grozi mu 5 lat 
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
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. 
Tel. 578 210 640

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 —

SPRZEDAM – dwupokojowe mieszkanie 
48 m2 w dzielnicy Tysiąclecie. Czwarte 
piętro w wieżowcu, okna PCV południe-
zachód, balkon. Kuchnia z meblami na 

wymiar i sprzętem AGD. Duży salon 
po remoncie. Sypialnia z wyjściem na 
balkon. Łazienka w glazurze z wanną 
oraz przedpokój  z szafą. Mieszkanie 

czyste i zadbane. Na podłogach panele 
i płytki. W cenie sprzedaży wliczone całe 
wyposażenie mieszkania. Blisko uczelnie, 

sklepy, szkoła, komunikacja miejska.  
Bardzo atrakcyjna cena 149 000 zł. 

Tel. 661 117 931

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 ecru w 

stylu „Przeminęło w wiatrem” z 2007 r. 
Tel. 604 880 812

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 ZAKŁAD PRODUKCJI 

MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH.  
Podlesie koło Lelowa. Tel. 606 365 813

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

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

n SPRZEDAM 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

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

Firma WIELTON z siedzibą w Wieluniu 
w związku z silnym rozwojem oraz 
rozbudową zakładu produkcyjnego 

poszukuje pracowników na stanowiska: 

l Spawacz, l Operator wózka widłowego,  
l Montażysta, l Lakiernik, l Pomocnik lakiernika, 

l Operator maszyn.
Zapewniamy dofinansowanie do obiadów, transport 
pracowniczy, umowę o pracę oraz szkolenia i rozwój 

pracowniczy.
Zainteresowanych prosimy o kontakt z Działem Kadr  

przy ul. Fabrycznej 8 w Wieluniu lub przesłanie CV na adres 
praca@wielton.com.pl
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Wykaz samochodów na dzień 11 października 2017 r.

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

 
5.900 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 - 43.900 zł

HYUNDAI i20 1.1 CRDi,  
rok prod. 2013 – zakup, 
krajowy, I – wł., 
gwarancja produc. 
 17.900 zł

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

38.900 zł

KIA SPORTAGE 1.6 E, 
rok prod. 2013, krajowy, 
I – wł., gwarancja prod., 
serwis., przebieg  
18.500 km

 57.800 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,  
rok prod. 2015

 39.900 zł  

OPEL INSIGNIA  
2.0 CDTi, rok prod. 
2015, tempomat 

 73.900 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 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

 34.900 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 1.4 D, 
rok prod. 2005

 8.900 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 Q5 2.0 TFSi, rok prod. 2014, 
quattro  118.000 zł

n BMW 320 2.0 D, rok prod. 2012   55.900 zł
n CITROEN C4 1.6 E, rok prod. 2007,  

krajowy   8.900 zł
n CITROEN C5 2.0 D, rok prod. 2010  28.800 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 D, sedan,  

rok prod. 2013, krajowy, I – wł., 
serwisowany, F. VAT 30.900 zł

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

n FORD FOCUS sedan 1.6 D, rok prod. 2013, 
krajowy, I – wł., F. VAT, serwis., 30.900 zł  

n FORD RANGER 2.2 TDCI,  
rok prod. 2013 48.900 zł

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

n HONDA CIVIC 1.8 E, rok prod. 2007, 
automat   25.700 zł

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

n OPEL ASTRA 1.6 D, rok prod. 2015,  
sedan 36.900 zł

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

n OPEL CORSA 1.2 E, rok prod. 2014,  
krajowy, I – wł., F. VAT 27.900 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 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 CLIO 0.9 E,  
rok prod. 2014 30.900 zł

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

n RENAULT SCENIC 1.5 D,  
rok prod. 2006 8.800 zł

n SKODA FABIA 1.4 E,  
rok prod. 2003, krajowy 4.900 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  



19.11.2017 r., godz. 18.00 Filharmonia Częstochowska
Częstochowa, ul. Wilsona 16

Bilety: kasa Filharmonii, salony EMPIK
Online: www.kupbilecik.pl, www.biletyna.pl, www.ebilet.pl

Zamówienia – Informacje: tel. 737 567 014

8. ŚRODA-CZWARTEK, 18-19 PAŹDZIERNIKA 2017 REKLAMA







ŚRODA-CZWARTEK, 18-19 PAŹDZIERNIKA 2017 11.SPORT

Piłkarze Rakowa Często-
chowa w zaległym spotkaniu 
12. kolejki podejmą w środę, 
18 października sąsiadujące 
w tabeli Podbeskidzie Biel-
sko-Biała.

Po dwunastu rozegranych 
spotkaniach obie drużyny mają 
po 17 punktów. Raków zajmuje 
szóste miejsce, Podbeskidzie 
jest tuż za nim.  

Pierwotnie mecz między ty-
mi zespołami miał odbyć się 7 
października, ale został odwo-
łany z powodu   powołań piłka-
rzy obu ekip do reprezentacji 
narodowych.  

Miniona kolejka nie była 
udana dla Rakowa i Podbeski-
dzia. Po serii czterech z rzędu 
zwycięstwo częstochowianie 
przegrali na wyjeździe 0:1 z 
Ruchem Chorzów. Passę 

trzech wygranych meczów pod 
rząd przez Podbeskidzie prze-
rwał natomiast GKS Katowice, 
pokonując rywali na wyjeździe 
2:1.  

W środę jedni i drudzy z 
pewnością będą chcieli powe-
tować sobie ostatnie porażki. 
Mecz na stadionie przy Lima-
nowskiego zapowiada się nie-
zwykle ciekawie.  

KR

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

Siatkówka

Norwid i AZS grają 
u siebie

Drużyny Exact Systems 
Norwid oraz AZS Częstochowa 
będą w środę, 18 października 
gospodarzami spotkań w ra-
mach 4. kolejki I ligi.

Siatkarze częstochowskiego 
Norwida, którzy po serii trzech 
zwycięstw są wiceliderem, podej-
mą siódmy obecnie w tabeli AZS 
AGH Kraków. Rywal drużyny 
Radosława Panasa ma na koncie 
jedno zwycięstwo z SMS-em 
PZPS Spała oraz dwie porażki po 
tie-breakach z Aqua Zdrój Wał-
brzych oraz Krispolem Września.  

– W związku z obchodzonymi 
w naszym mieście w miniony 
weekend senioraliami, wszyscy 
seniorzy, którzy pojawią się na 

meczu z wnukami, mają zagwa-
rantowany wstęp gratis – infor-
muje Agnieszka Gabrysz z Exact 
Systems Norwid Częstochowa.  

Tego samego dnia siatkarze 
AZS Częstochowa podejmą ósmą 
w tabeli Stalę Nysę. Po trzech ko-
lejkach rywal akademików wy-
grał jedno spotkanie z Olimpią 
Sulęcin i doznał dwóch porażek, 
m.in. z drużyną Norwida.

Mecz Exact Systems Norwid 
zaplanowano na godz. 18 w hali 
sportowej przy ul. Jasnogórskiej. 
Godzinę później w Hali Sporto-
wej Częstochowa rozpocznie się 
pojedynek AZS-u Częstochowa 
z AZS-em Stal Nysa. 

KR
 zdj. Aneta Serrafin

Piłka nożna

Raków zagra w środę przy 
Limanowskiego z Podbeskidziem

Tenis stołowy

Trzecie z rzędu zwycięstwo 
Bebetto AZS AJD

Mieszalnia
kolorów 

Tenisistki stołowe Bebetto 
AZS AJD Częstochowa poko-
nały w niedzielę, 15 paździer-
nika na wyjeździe 3:0 Brono-
wiankę Kraków, odnosząc 
trzecie z rzędu zwycięstwo w 
żeńskiej ekstraklasie.  

W pierwszej grze   Roksana 
Załomska pokonała Chinkę Ziyi 
Zhao 3:1. W drugim pojedynku   
Lin Gui   wygrała z Martą Smę-
tek również 3:1. Ostatni punkt 
dla AZS-u zdobyła Daria Łucza-

kowska, która pokonała w pięciu 
setach Joannę Kiedrowską.

Po trzech kolejkach Bebetto 
AZS AJD   zajmuje drugie miej-
sce w tabeli z dorobkiem sześciu 
punkty. Liderem rozgrywek po-
zostaje KTS Siarka – Zot Tarno-
brzeg. Aktualne mistrzynie Pol-
ski mają już jednak za sobą czte-
ry spotkania.

Kolejny mecz akademiczki ro-
zegrają w najbliższą sobotę, 21 
października na własnym obiek-
cie o godz.16. Przeciwnikiem bę-

dzie Polmlek Lidzbark Warmiń-
ski.

KR
KS Bronowianka Kraków - 

Bebeto AZS AJD 
Częstochowa 0:3

Wyniki gier: Ziyi Zhao - Roksana 
Załomska 1:3 (4:11, 8:11, 11:9, 
6:11), Marta Smętek - Lin Gui 
1:3 (7:11, 8:11, 11:9, 7:11), Jo-
anna Kiedrowska - Daria Łucza-
kowska 2:3 (10:12, 6:11, 16:14, 
11:9, 5:11)


