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Budżet Obywatelski

Na co wydamy pieniądze z województwa?

Blisko 24 tysiące ważnych gło-
sowań zanotwano podczas I edycji 
Marszałkowskiego Budżetu Obywa-
telskiego. Na tej podstawie 
powstała lista zadań do realizacji w 
2020 roku. Część pieniędzy wydamy 
w naszym regionie.

W I edycji Marszałkowskiego Budżetu 
Obywatelskiego mieszkańcy regionu de-
cydowali o rozdysponowaniu 10 milionów 
złotych. W lipcu mogli składać propozycje 
zadań, natomiast w listopadzie wskazy-
wali te spośród zgłoszonych projektów, 
które w ich ocenie są najciekawsze i naj-
potrzebniejsze. Mieszkańcy mogli wybie-
rać wśród 85 zadań podzielonych na po-
szczególne pule – wojewódzką i 7 pul 
podregionalnych. Głosowano elektronicz-
nie za pośrednictwem strony eBO.slaskie.
pl. Między 12 a 30 listopada odnotowano 
23 683 ważne głosowania.

Zgodnie z regulaminem 
Marszałkowskiego Budżetu 
Obywatelskiego do realizacji 
są przeznaczane te zadania, 
które uzyskały największą 
liczbę głosów, do momentu 
wyczerpania puli środków fi-
nansowych przeznaczonych 
na budżet obywatelski w da-

nej puli. W sytuacji, gdy środki na realiza-
cję kolejnego zadania z listy nie będą wy-
starczające, uwzględniane zostanie 
pierwsze z następnych zadań na liście w 
ramach danej puli, którego koszt nie 
spowoduje przekroczenia dostępnych 
środków. Środki niewykorzystane w da-
nej puli nie będą przesuwane na zadania 
z innych pul.

Listę zadań do realizacji w ramach I 
edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywa-
telskiego  zatwierdził Zarząd Wojewódz-
twa Śląskiego. Znajdują się na niej 43 za-
dania na łączną kwotę ponad 9 milionów 
złotych. 

Do realizacji zostały zatwierdzone:
4 zadania w puli wojewódzkiej na łączną 

kwotę 2 443 580,00 zł
3 zadania w puli podregionalnej P1 na 

łączną kwotę 540 000,00 zł
7 zadań w puli podregionalnej P2 na łącz-

ną kwotę 1 073 720,00 zł
6 zadań w puli podregionalnej P3 na łącz-

ną kwotę 1 168 415,00 zł
2 zadania w puli podregionalnej P4 na 

łączną kwotę 1 118 000,00 zł
10 zadań w puli podregionalnej P5 na 

łączną kwotę 760 053,00 zł
6 zadań w puli podregionalnej P6 na łącz-

ną kwotę 820 232,92 zł (obejmował on 

powiaty: częstochowski, kłobucki, mysz-
kowski oraz miasto na prawach powia-
tu Częstochowa)

5 zadań w puli podregionalnej P7 na łącz-
ną kwotę 1 120 200,00 zł

Co zostanie zrealizowane w naszym 
regionie? 

Najwięcej głosów zdobył projekt zwią-
zany z urządzeń defibrylatorów wraz z 
osprzętem i montażem celem podniesie-
nia standardów w zakresie ochrony zdro-
wia mieszkańców powiatu kłobuckiego i 
częstochowskiego. Szacunkowy koszt to 
268 444,40 zł. 

Bardzo popularne było też zadanie 
związane z ratowaniem fabryki zapałek 
(69 500,00 zł). W jego ramach ma zostać 
wydany pierwszy album monograficzny 
ukazujący kompleksowo historię produk-
cji zapałek w Częstochowie od 1881 roku 
do współczesności. Ma on zawierać doku-
menty, zdjęcia, szkice, opinie oraz sylwet-
ki osób ważnych w historii Fabryki. Poza 
tym ma zostać przygotowana stała wysta-
wa. Będzie to 30 dwustronnych fotogra-
mów na stojakach. Będzie ona prezento-
wać w ciekawy sposób historię Fabryki. 

Na trzecim miejscu znalazł się pomysł 
związany z rozwijaniem pasji i zaintereso-
wań muzycznych dzieci i młodzieży w kie-

runku doskonalenia umiejętności gry na 
instrumentach dętych. Jego celem jest 
stworzenie grupy muzyków składającej 
się z przedstawicieli orkiestr dętych z po-
wiatu częstochowskiego. W ramach zada-
nia przeprowadzone zostaną warsztaty 
muzyczne, podczas których zostanie 
opracowany i wyćwiczony repertuar mu-
zyki rozrywkowej. Szacunkowy koszt to 
290 288,52 zł. 

Poza tym na liście projektów do realiza-
cji znalazły się też popularyzacja turystyki 
kajakowej na Liswarcie i Warcie (70 000,00 
zł), stała wystawa - historia, kultura, sport 
i gospodarka Kresów Wschodnich Rzecz-
pospolitej Polskiej (57 800,00 zł), a także 
Dzień Dziecka na granicy powiatów (64 
200,00 zł).

Wybrane i zatwierdzone do realizacji 
zadania zostaną zrealizowane przez Sa-
morząd Województwa w przyszłym roku.

Urząd wojewódzki już teraz zaprasza 
do  wzięcia udziału w II edycji, której po-
czątek planowany jest na przełom lutego 
i marca 2020 roku.

Katarzyna Gwara
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CH M1

Figury wykonane ze złomu

W częstochowskim centrum 
handlowym M1, na powierzchni 
tysiąca metrów kwadratowych, zo-
baczyć można nie tylko ulubione 
postacie z bajek, filmów, książek, 
ale także rzeczywistych rozmiarów 
samochody czy motory. A wszystko 
to w nowopowstałej Galerii Figur 
Stalowych. W sumie zobaczymy 
ponad 80 eksponatów wykona-
nych z recyklingu części złomu 
stalowego. 

Eksponaty powstały z - wydawać 
by się mogło - bezużytecznych śrub, 
części silników, kół zębatych, łańcu-
chów, przekładni i nakrętek. Jed-
nym słowem, z tego co trafiło na 
złomowisko stali, a co - dzięki lu-
dziom pełnym pasji, wyobraźni, ta-
lentu i cierpliwości - stało się praw-
dziwą sztuką i dostając swoją drugą 
szansę, powróciło by cieszyć oko. - 
Największe nasze rzeźby to ponad 
3 metrowe figury inspirowane ro-
botami z serii filmów o Transfor-
mersach. Są także ważące ponad 
dwie tony samochody znanych ma-
rek, budzące zachwyt u każdego fa-
na motoryzacji, czy pojazdy inspiro-
wane filmem „Mad Max” - informu-
je Magdalena Lipka. Żadna z figur 
nie jest tworzona z odlewu ani przy 
użyciu ciężkich maszyn, artyści nie 
korzystają z form, jest to w 100% 
praca ręczna, do której wykonania 
potrzebne są: spawarka, palnik, 
młotek i przecinarka.

Pomysł realizacji projektu po-
wstał na złomowisku  „Skup złomu 

przy czołgu” w Pruszkowie koło 
Warszawy. Inicjatorem i kreatorem 
projektu jest „Jose” Mariusz Olejnik 
– Polak, który od 2011 roku konse-
kwentnie realizuje swój niepowta-
rzalny w skali światowej pomysł. 
Właśnie w tym miejscu powstała 
pierwsza rzeźba - stolik ze szkla-
nym blatem, którego podstawą 
jest blok silnika samochodowego. 

120 rzemieślników międzynaro-
dowego zespołu wykonuje obecnie 
na całym świecie te wyjątkowe rzeź-

by, poświęcając nieraz tysiące go-
dzin, aby efekt końcowy zaskoczył 
wszystkich. Setki tysięcy elementów 
do budowy rzeźb artyści znajdują 
na lokalnych złomowiskach.

Łączna liczba figur kolekcji Gale-
rii Figur Stalowych to obecnie po-
nad 400 eksponatów, które podzi-
wiać można w Warszawie, Prusz-
kowie, czeskiej Pradze, Berlinie 
oraz w Częstochowie. Jak zapowia-
dają twórcy Galerii,  to dopiero po-
czątek i z pewnością będą one 
udostępniane w nowych lokaliza-
cjach w Polsce i  na świecie.

Częstochowa

Uciekał przed policjantami.  
W ruch poszła broń

Popów

Była pijana. Wsiadła za kierownicę

„Czewuś”

Świąteczny tramwaj ruszył w miasto

Sceny rodem z filmu na czę-
stochowskich ulicach. 
Policjanci chcieli skontrolować 
27-latka siedzącego w zaparko-
wanym na uboczu samochodzie. 
Gdy mężczyzna ich zobaczył, 
błyskawicznie odjechał. Stróże 
prawa ruszyli za nim w pościg. 
Przed jednym z przejazdów ko-
lejowych zmuszeni byli oddać 
strzały, bo 27-latek próbował 
ich potrącić. Po zatrzymaniu, 
okazało się, że kula trafiła go w 
plecy. W szpitalu został pod-
dany zabiegowi. Zdaniem 
lekarzy jego życiu nie zagraża 
niebezpieczeństwo.

W piątkowy wieczór policjanci z 
Komisariatu II Policji w Częstocho-
wie patrolowali miasto. Po godzi-
nie 19.00 stróże prawa zauważyli 
młodego mężczyznę, siedzącego w 
zaparkowanym na uboczu samo-

chodzie. Mundurowi podeszli do 
mazdy, by wylegitymować kierow-
cę. Na widok policjantów 27-latek 
zaczął jednak uciekać samocho-
dem. Policjanci rozpoczęli pościg. 
Gdy mazda zatrzymała się przed 
zamkniętym przejazdem kolejo-
wym, policjanci wybiegli z radiowo-
zu, by zatrzymać kierowcę. Wtedy 
też młody mężczyzna ruszył w ich 
kierunku, próbując potrącić inter-
weniujących stróżów prawa. Poli-
cjanci użyli broni służbowej. Padło 
kilka strzałów w opony samocho-
du, jednak 27-latek kontynuował 
ucieczkę, zatrzymując się dopiero 
kilka ulic dalej. Wtedy też okazało 
się, że 27-latek został ranny w ple-
cy. Mężczyzna trafił do szpitala, 
gdzie został poddany zabiegowi. 
Zdaniem lekarzy jego życiu nie za-
graża niebezpieczeństwo. Pobrano 
od niego próbki krwi na zawartość 
alkoholu i substancji psychoaktyw-

nych. Mężczyzna był wcześniej ka-
rany między innymi za kradzieże. 
Śledztwo w tej sprawie prowadzi 
Prokuratura Rejonowa w Często-
chowie.

Zdecydowana reakcja 28-let-
niej mieszkanki gminy Popów 
prawdopodobnie pozwolił 
uniknąć kolejnej drogowej tra-
gedii. Na ul. Pajęczańskiej w 
Popowie kobieta uniemożliwiła 
dalszą jazdę 36-letniej miesz-
kance powiatu pajęczańskiego, 
która wsiadła za kierownicę, 
mimo że miała blisko trzy pro-
mile alkoholu w organizmie!

Dyżurny kłobuckiej komendy 
otrzymał zgłoszenie dotyczące uję-

cia nietrzeźwego kierowcy. Do zda-
rzenia doszło na ul. Pajęczańskiej 
w Popowie.

Na miejsce skierowani zostali 
dzielnicowi. 28-latka jechała ulicą 
Pajęczańską. Jak relacjonowała, sa-
mochód jadący przed nią nie po-
trafił utrzymać toru jazdy. To wzbu-
dziło jej podejrzenia.  28-latka wy-
przedziła audi, po czym uniemożli-
wiła mu dalszą jazdę. Podeszła do 
samochodu i zauważyła, że za kie-
rownicą siedzi kompletnie pijana 
kierująca. Mieszkanka gminy Po-
pów wyciągnęła kluczyki z audi i 

wezwała policję.
Po chwili na miejsce przyjechali 

mundurowi, którzy sprawdzili stan 
trzeźwości kierującej audi. Okazało 
się, że w organizmie 36-letniej 
mieszkanki powiatu pajęczańskie-
go było 2,94 promila alkoholu.

Nieodpowiedzialną kobietę cze-
ka policyjne dochodzenie oraz su-
rowe konsekwencje. Grozi jej wy-
soka grzywna, kilkuletni zakaz pro-
wadzenia pojazdów mechanicz-
nych albo kara więzienia. O jej dal-
szym losie zadecyduje prokurator i 
sąd.

W poniedziałek 23 grudnia na częstochowskie 
tory wyjechał świątecznie udekorowany tramwaj. 
Bożonarodzeniowy „Czewuś” będzie kursował do 
6 stycznia.

Świąteczny Twist, oprócz „śnieżnej” dekoracji (ze-
wnętrznej i wewnętrznej), ma również specjalną ilumi-
nację, a nawet świetlnego renifera. Podróżującym, 
dzięki systemowi nagłośnienia, czas podróży umilają 
płynące z głośników kolędy. Bożonarodzeniowy skład 
będzie kursował na normalnych liniach przez cały 
okres świąteczno-noworoczny, aż do poniedziałku 6 
stycznia.

W poniedziałek 23 grudnia, podczas inauguracyjne-
go przejazdu, bożonarodzeniowym tramwajem po-
dróżował prezydent Krzysztof Matyjaszczyk. Składał 
pasażerom świąteczne życzenia oraz wręczał drobne 
upominki.

Kolumnę opracowała Katarzyna Gwara



Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w 
Bielsku-Białej na polecenie Prokuratury 
Okręgowej w Bielsku-Białej zatrzymali trzy 
osoby w związku ze śledztwem dotyczącym 
zdarzenia, które miało miejsce 4 grudnia w 
Szczyrku. Zatrzymani usłyszą zarzuty popeł-
nienia czynu z art. 163 kk, polegającego na 
sprowadzeniu pożaru i zawaleniu się bu-
dynku w wyniku czego śmierć poniosło 8 
osób. Grozi im kara do 12 lat pozbawienia 
wolności.

Policjanci z wydziału kryminalnego i z wy-
działu dw. z przestępczością gospodarczą biel-
skiej komendy miejskiej oraz mundurowi z Ko-
misariatu Policji w Szczyrku zatrzymali trzech 
mężczyzn. To prezes firmy budowlanej, która 
zleciła przewiert pod ul. Leszczynową oraz 
dwaj pracownicy firmy specjalizującej się w 
przewiertach podziemnych, którzy wykonywali 
to zlecenie.

W sprawie katastrofy, do której doszło 4 

grudnia w Szczyrku prowadzone jest śledztwo 
z art. 163 kodeksu karnego, polegającego na 
sprowadzeniu pożaru i zawaleniu się budynku, 
w wyniku czego śmierć poniosło 8 osób, a tym 
4 dzieci. Przestępstwo to zagrożone jest karą 
do 12 lat więzienia.

Sosnowieccy kryminalni zatrzymali ko-
bietę, która prowadząc punkt jubilerski 
przyjmowała od klientów złote wyroby pod 
pozorem dokonania ich naprawy, po czym 
nie wykonując zleconej usługi, nie zamie-
rzała również oddawać biżuterii swoim 
klientom. Łączna suma strat pokrzywdzo-
nych wyniosła blisko 4500 zł. Śledczy 
odzyskali znaczną część utraconych przez 
nich precjozów.

47-letnia mieszkanka Sosnowca prowadziła 
punkt jubilerski w dzielnicy Zagórze. Pod pozo-
rem wykonywania napraw przyjmowała od 
klientów uszkodzone precjoza, których nie za-
mierzała zwrócić ani tym bardziej naprawić. 
Kiedy policjanci otrzymali pierwsze zgłoszenie 
o tak dokonanym oszustwie, podjęli intensyw-
ne czynności, dzięki którym szybko ustalili, że 

zgłaszająca nie jest jedyną pokrzywdzoną 
przez nieuczciwą właścicielkę punktu jubiler-
skiego. Śledczy ustalili łącznie 12 osób, od któ-
rych sprawczyni wyłudziła biżuterię o łącznej 
wartości blisko 4500 zł. Odzyskali też więk-
szość utraconych przez nich przedmiotów. 
47-latka usłyszała już zarzuty dokonania oszu-
stwa.
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Zatrzymani w związku  
z tragedią w Szczyrku

Jubilerka znikała ze złotem

Okradła 93-letnią podopieczną

Ukradli elektronarzędzia

Tragiczny wypadek na 
drodze na wojewódzkiej

Składowali niebezpieczne 
odpady. Usłyszeli zarzuty

Sosnowieccy policjanci zatrzymali 58-letnią 
opiekunkę, która ukradła swojej 93-letniej 
podopiecznej blisko 8 tysięcy złotych. Sędziwy 
wiek seniorki nie odebrał jednak zdolności 
obserwacji i kojarzenia faktów. 58-latka nie 
spodziewała się także, że zarówno pracownicy 
MOPS, jak i policjanci, otrzymawszy zgło-
szenie, błyskawicznie podejmą czynności, w 
konsekwencji czego odpowie za swój czyn.

93-letnia mieszkanka Sosnowca była objęta 
opieką MOPS. Do realizacji tego zadania wyzna-
czony został pracownik zewnętrznej firmy, która 

świadczy usługi opiekuńcze. Seniorką zajmowała 
się 58-letnia mieszkanka Będzina, która pewnego 
dnia okradła swoją podopieczną. Jej łupem padło 
7800 zł. Starsza pani, choć nie do końca sprawna 
ruchowo, zachowała jednak pełną spostrzegaw-
czość i zdolność kojarzenia faktów. Zorientowaw-
szy się, że została okradziona, powiadomiła so-
snowiecki MOPS, którego pracownicy błyskawicz-
nie przekazali tę informację policjantom. Mundu-
rowi zatrzymali złodziejkę i odzyskali część skra-
dzionych pieniędzy. 58-latka odpowie za kra-
dzież, za którą może trafić do więzienia na 5 lat.

Elektronarzędzia o łącznej wartości blisko 
11 tysięcy złotych padły łupem mieszkańców 
Rudy Śląskiej. Sprzęt wynoszony był sukce-
sywnie przez cały miniony weekend. Jeden 
ze sprawców został zauważony przez pra-
cownika ochrony, a następnie zatrzymany 
przez dzielnicowego. Obaj mężczyźni usły-
szeli już zarzuty kradzieży.

Zatrzymane przez mikołowskich policjantów 
osoby to mieszkańcy Rudy Śląskiej w wieku 24 
i 28 lat. Mężczyźni kradli elektronarzędzia z 
jednego ze sklepów znajdujących się w Mikoło-
wie. Jak ustalili śledczy, jeden ze sprawców pa-
kował sprzęt do sklepowego wózka, a następ-
nie wyjeżdżając nim na teren sklepowego 
ogrodu, przerzucał łup poza jego ogrodzenie. 

Tam czekał już jego kompan, który pomagał 
pakować narzędzia do torby. Obaj wracali do 
domu autobusem komunikacji miejskiej. Łącz-
na wartość skradzionego towaru to blisko 11 
tysięcy złotych.

W ubiegły poniedziałek 28-latek znów wrócił 
do sklepu, by zabrać kolejny sprzęt. Wtedy zo-
stał zauważony przez pracownika ochrony i 
spłoszony zaczął uciekać. Biegnącego mężczy-
znę, a tuż za nim pracownika sklepu, zauważył 
będący w służbie dzielnicowy, który natych-
miast podjął interwencję i zatrzymał rudziani-
na. Działania policjantów oraz doskonałe roz-
poznanie dzielnicowego doprowadziły do usta-
lenia tożsamości drugiego ze sprawców.

Obaj mężczyźni wczoraj usłyszeli zarzuty 
kradzieży. Grozi im do 5 lat więzienia.

Raciborscy poli-
cjanci wyjaśniają 
przyczyny i okolicz-
ności tragicznego 
wypadku drogowego. 
Doszło do niego na 
DW 425 na odcinku 
pomiędzy Kuźnią Ra-
ciborską a Rudą 
Kozielską. W wyniku 
odniesionych obrażeń 
84-letnia pasażerka 
opla poniosła śmierć 
na miejscu.

W wypadku uczestni-
czył osobowy hyundai, 
który jechał od strony Rudy Koziel-
skiej w kierunku Kuźni Raciborskiej 
oraz jadący z przeciwnego kierunku 
osobowy opel. Ze wstępnych ustaleń 
mundurowych z drogówki wynika, że 
kierujący hyundaiem z niewyjaśnio-
nego powodu zjechał na lewy 
pas jezdni, zderzając się z jadącym z 
przeciwka oplem. W wyniku odnie-

sionych obrażeń 84-letnia pasażerka 
opla poniosła śmierć na miejscu. Do 
szpitala trafiła 58-letnia kierująca 
oplem i jej 61-letnia pasażerka. Rów-
nież do szpitala został zabrany 72-let-
ni kierujący samochodem hyundai. 
Droga wojewódzka była zablokowa-
na przez kilka godzin, policjanci wy-
znaczyli objazdy. Raciborscy śledczy 
wyjaśniają dokładne przyczyny i oko-
liczności tego tragicznego wypadku.

Policjanci z Wy-
działu do Walki z 
Przestępczością Go-
spodarczą katowickiej 
komendy wojewódz-
kiej zatrzymali kolejne 
2 osoby zamieszane w 
proceder nielegalnego 
składowania niebez-
piecznych odpadów. 
Zatrzymani usłyszeli 
w Prokuraturze Regio-
nalnej w Katowicach 
zarzuty udziału w zor-
ganizowanej grupie 
przestępczej, która 
wbrew przepisom 
ustawy składowała i porzucała 
ogromne ilości odpadów chemicz-
nych, co stanowiło zagrożenie dla 
życia i zdrowia ludzi oraz środowiska. 
Przestępcy pozbyli się w ten sposób 
blisko 1000 ton odpadów. Ich utyli-
zacja może kosztować kilka mln 
złotych. Wcześniej zatrzymano już 16 
osób wchodzących w skład grupy prze-
stępczej.

Sprawę zorganizowanej grupy 
przestępczej, która na terenie Śląska 
oraz innych województw nielegalnie 
składowała niebezpieczne odpady, 
od maja 2018 roku prowadzą poli-
cjanci z Komendy Wojewódzkiej Poli-
cji w Katowicach zajmujący się zwal-
czaniem przestępczości gospodar-
czej. Wcześniej w toku śledztwa  za-
rzuty postawiono już 22 osobom, 
spośród których 16 osób zostało za-
trzymanych i doprowadzonych do 
prokuratury, a także tymczasowo 
aresztowanych. Pozostali podejrzani 
zostali objęci środkami zapobiegaw-
czymi w postaci policyjnych dozorów 
oraz poręczeń majątkowych.

Śledczy z Wydziału do Walki z Prze-
stępczością Gospodarczą zatrzymali 
kolejne 2 podejrzane osoby. Zebrany 
w sprawie materiał dowodowy po-
zwolił na zatrzymanie 29-letniego 
mieszkańca Katowic oraz 26-letniej 
mieszkanki Czeladzi. Jak ustalili śled-
czy, podejrzani wchodzili w skład zor-
ganizowanej grupy przestępczej, któ-

ra w wynajmowanych halach maga-
zynowych składowała wbrew przepi-
som płynne odpady niebezpieczne, 
przechowywane w 1000-litrowych 
zbiornikach tzw. mauzerach oraz w 
200-litrowych beczkach. Po zapełnie-
niu wynajętych hal magazynowych 
odpadami sprawcy porzucali je w wa-
runkach mogących stanowić zagro-
żenie dla życia lub zdrowia człowieka, 
lub powodować skażenie środowiska 
i sami znikali, pozostawiając właści-
cieli magazynów z niemałym kłopo-
tem. Nielegalny proceder prowadzo-
ny był na terenie województwa ślą-
skiego, a także w innych regionach 
kraju. Tym sposobem przestępcy po-
rzucili blisko 1000 ton odpadów. 
Koszt ich utylizacji może wynieść na-
wet kilka mln złotych. Podejrzani zo-
stali doprowadzeni do Prokuratury 
Regionalnej w Katowicach, gdzie 
usłyszeli zarzuty udziału w zorganizo-
wanej grupie przestępczej oraz skła-
dowania i porzucenia odpadów 
wbrew przepisom. Zarzuty objęły po-
nadto podrabianie dokumentacji fi-
nansowo-księgowej prowadzonych 
przez siebie podmiotów gospodar-
czych oraz pranie brudnych pienię-
dzy pochodzących z nielegalnego 
procederu. Wobec 26-letniej kobiety 
sąd zastosował środek zapobiegaw-
czy w postaci tymczasowego areszto-
wania. Mężczyzna został objęty poli-
cyjnym dozorem i poręczeniem ma-
jątkowym, a także zakazem opusz-
czania kraju.

Kolumnę opracowała Katarzyna Gwara
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Zadzwoñ!!!
– przyjazd
– pomiar
– wycena
GRATIS!!!

LOMBARD 
DELTA

n SKUP n SPRZEDAŻ 
n ZAMIANA

złota, gsm, rtv, komputerów.
l Cz-wa, al. NMP 3, 
tel. 34 365 53 14
l Cz-wa, pl. Daszyńskiego 4,  

tel. 34 368 19 45
l Cz-wa, ul. Jagiellońska 3/9
tel. 506 107 375

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

n SPRZEDAM ANTYKI – francuski 
komplet z 1896 r.: biblioteczka  
+ komoda z marmurowym blatem. 
Sygnowany, perfekcyjna renowacja.  
Tel. 34 – 367 65 56

n SPRZEDAM toaletę kompakt. –  
używaną w b. dobrym stanie 
 Tel. 501 109 822

n SPRZEDAM drzwi wejściowe  
Tel. 501 109 822

n SPRZEDAM drzwi pokojowe  
 prawe i lewe - białe z szybami 
miodowymi.  Tel. 501 109 822

n SPRZEDAM lustro łazienkowe –  
o wym. 70 x 90 cm. Tel. 501 109 822

n SPRZEDAM lodówkę ARDO –  
wys. 141 cm, sprawna, cena: 190 zł. 
Tel. 798 - 649 - 665

n SPRZEDAM ława rozsuwna  
115 cm, po rozsunięciu: 165 cm, 
wysokość regulowana, kolor 
ciemny brąz, cena 35 zł  
Tel. 798 - 649 - 665

n SPRZEDAM NISSAN JUKE ACENTA  
2013 r. , 1.6 - 117 KM, I właściciel, 
salon, udokum. przebieg 35.600 
km, światła dzienne, koła zimowe, 
garażowany, stan techniczny b.dobry, 
ważny przegląd i OC.  
Tel. 608 260 449

n SPRZEDAM futrówka skóra 
(świnia) – tel. 790 819 855 

n SPRZEDAM programator do 
pralki typ 770  nowy  
– tel. 790 819 855 

n SPRZEDAM pilarka poprzeczno 
-wzdłużna DMPA-40 
– mało używana! tel. 790 819 855 

n SPRZEDAM umywalkę z KOŁA –  
z baterią o wym. 65 x 47 cm.  
Tel. 501 109 822

n SPRZEDAM wannę metalową –  
używaną w b. dobrym stanie,  
o wym. 170 x 75 cm. Tel. 501 109 822

n SPRZEDAM drzwi harmonijkowe 
– używaną w b. dobrym stanie,  
o wym. 170 x 75 cm. Tel. 501 109 822

n SPRZEDAM  4 skórki królicze  
2 nieduże obrazy ( widok: 
Wyspy Kanaryjskie oraz motyw 
kwiatowy)  Tel. 34 323 24 70

n SPRZEDAM
Drewno kominkowe - opałowe
Worki: 8-15 zł rozpałkowe
brzoza - dąb - sosna
tel. 665 863 191

SPRZEDAM
MATRYMONIALNE

MATRYMONIALNE

SPRZEDAM

BEZPŁATNE 
OGŁOSZENIA DROBNE n PRZYJMĘ stare telefony 

komórkowe, stare klucze, krzyżyki i 
medaliki, stare monety, eurocenty. 
Tel. 667 499 164

 KUPIĘ  płytki podłogowe  
z Opoczna: 
wzór HERWES  
 brązowe - 35x35 cm 
10 sztuk. Tel.: 509901250

KUPIĘ motocykl , samochód z PRL  
- zadbany z dokumentami  
np. Fiat 125p, 126p , syrena , mikrus, 
moskwicz , wołga WSK , WFM , JUNAK , 
OSA i inne ciekawe   
tel. 608 097 274 

KUPIĘ motocykl , motorower  
z PRL-u 
kompletny, np. WSK, WFM, 
JUNAK, SHL, IŻ, OSA, motorynka, 
Jawa, Wierchowina, inne.  
Tel:  608 097 274 

KUPIĘ motocykl , samochód, motoro-
wer  z lat 50-tych, 60-tych, 70-tych  
zapomniany, zastały w garażu 
Tel:  608 097 274 

n PRZYJMĘ srebro, może być 
złom. Tel. 667 499 164

n WOLNY, lat 55, wzrost 1,79 m, 
własne mieszkanie, niezależny, 
pozna kobietę. Tel. 579 152 835

n ATRAKCYJNY 40-LATEK 
umili samotnym paniom 
czas i wieczór. 

Tel. 534 599 568

n PRZYJMĘ stare bilony - nominał 
obojętny -tel. 663 626 576

PRZYJMĘ

KUPIĘ

n SPRZEDAM dom w Cz-wie, ul. św. 
Rocha. Dojazd z dwóch stron. Idealny 
na działalność. Tel. 606 875 401

n SPRZEDAM GRUNTY ROLNE  0,8911 ha 
w Wysoka Lelowska / gmina Żarki 
cena: 30 000 - do negocjacji 
tel. 508 719 237 lub 506 797 760

n SPRZEDAM DOM w szeregowej 
zabudowie : Cz-wa / Lisiniec. 
40% do wykończenia. 
Tel. kontaktowy 34 317 27 48

n SPRZEDAM działkę budowlaną na 
ul. Limanowskiego 5. Tel. 34 363 91 34

n SPRZEDAM pensjonat w Cz-wie pod 
działalność. Ul. Gronowa 37.Długi 
29 m, szer. 9 m – 2 kondygnacje, z 
przybudówką. Tel. 502 636 143

n SPRZEDAM pole o pow. 8134 
m2, dł. 250 m, szer. 40 – 45 m w 
Częstochowie, ul. Juranda 40/44. 
Tel. 887 627 682

n KUPIĘ mieszkanie M-2 pokój z kuchnią 
na I lub II piętrze w centrum lub śród-
mieściu Częstochowy. Tel. 413 880 040 
(prosić Adama Klimasa)

n WYNAJMĘ pawilon piętrowy 85 
m2 z użytkową piwnicą. Kościuszki. 
Tel. 695 654 373, 667 860 288

n SPRZEDAM mieszkanie M-3 64 m2 
w kamienicy oraz lokal użytkowy 
16 m2 w centrum Częstochowy. 
Tel. 662 014 102

NIERUCHOMOŚCI

KURSY

n PRACA opieka w Niemczech, 
WYSOKIE zarobki – do 1650 €, tel. 
61 666 2993

n  TRENING ZDOLNOŚCI  
POZNAWCZYCH  
od juniora do seniora,  
tel. 668 814 587

PRACA

ZGUBIONO
Zgubiono prawo wykonywania 
zawodu lekarza ‚ wydaną przez 

Okregową Izbę Lekarską  
na Pana Rafała Garncarka

Seria AC 059040

USŁUGI

USŁUGI
n POLEROWANIE reflektorów, blachar-

stwo, lakiernictwo, tłumiki. Automat 
Trojanowski. Częstochowa, ul. Wazów 
62A. Tel. 509 876 249

n FLASH GSM– profesjonalny serwis 
telefonów komórkowych oraz nawi-
gacji GPS. Częstochowa, al. Wolności 
10 (w bramie). Tel. 888 14 99 69

ODKUPIĘ 
nowy  

lub sprawny 
przyrząd  

do badania 
witamin 

Vitastiq2 

tel. 508 157 381

KUPON na bezpłatne ogłoszenie
 – MOTORYZACJA          – NIERUCHOMOŚCI             – SPRZEDAM   

 – KUPIĘ           – MATRYMONIALNE         –  INNE      – PRACA

Treść ogłoszenia: 

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

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

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

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

WYPEŁNIONY KUPON NALEŻY DOSTARCZYĆ DO REDAKCJI:  
AL. NMP 51 (I piętro)
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n  BMW 3 2.0 D, rok prod. 2001, 3 drzwi 5.500 zł
n BMW X6 2.0 D, rok prod. 2009, F. VAT,  

automat, skóra, navi, czujniki 99.000 zł

n RENAULT MEGANE 1.2 E, rok prod. 2016, F. 
VAT, serwis, I - wł. 39.900 zł

n OPEL INSIGNIA 2.0 D, rok prod. 2018, F. VAT, 
serwis, I - wł. 89.900 zł

n FORD FOCUS 1.6 D, rok prod. 2014, kraj.,  
serwis, F-ra VAT 29.900 zł

n FORD MONDEO 1.6 E, rok prod. 2014, kraj., 
I – wł. 37.900 zł

n FORD MONDEO V 2,0 TDCI, rok prod. 2015, 
     kraj., I – wł., serwis.,F. VAT 45.900 zł

n HYUNDAI i30 1.6 D, rok prod. 2012, kraj., I – wł., 
serwis, F. VAT 31.900 zł

n RANGE ROVER EVOQUE 2.0 E, rok prod. 2014,  
kraj., I – wł., serwis 107.900 zł

n MAZDA CX5  2.2 D, rok prod. 2013, 67.900 zł

n FORD C-MAX 1.6 D, rok prod. 2009 14.800 zł

n FORD FOCUS 1.6 D, rok prod. 2008 16.800 zł

n HYUNDAI SONATA 2.4 E+LPG, rok prod. 2006 10.400 zł

n PEUGEOT 308 1.6 E, automat, rok prod. 2009 16.900 zł
n CHEVROLET CRUZE 1.6 E, rok prod. 2009 19.900 zł

n MAZDA 3 1.6 E, rok prod. 2010 25.900 zł
n TOYOTA AVENSIS 2.2 D, rok prod. 2010, kraj. 21.900 zł

n DODGE CALIBER 2.0 D, rok prod. 2007 16.200 zł

n VW SHARAN 1.8 E+gaz, rok prod. 2001, automat 9.900 zł

n TOYOTA C-HR 1.8 hybryda, rok prod. 2017, kraj., 
I-wł., serwis, gwarancja 89.900 zł

n SKODA OCTAVIA  1.4 E, 2010, przebieg 62 tys. 
kraj., I – wł., serwis 22.900 zł

n VW TOURAN 2.0 TDI, rok prod. 2013, 170 KM 49.900 zł
n VW POLO 1.4 E + LPG, rok prod. 2009 19.900 zł

n RENAULT CLIO 1.5 D, zakup 2017, kraj., I-wł., F-VAT 29.900 zł

n VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2008 16.800 zł
n VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2009 19.900 zł

n VW JETTA 1.6 E, rok prod. 2007 17.900 zł

n SUZUKI SX4 1.9 D, rok prod. 2006  16.900 zł

n SKODA FABIA 1.6 TDI, rok prod. 2010/2011, kraj. 12.900

n SEAT ALHAMBRA 2.0 D, rok prod. 2010 19.900 zł
n SEAT TOLEDO 1.2 E, rok prod. 2016,  

kraj., I – wł., serwis, F. VAT 30.900 zł

n OPEL VECTRA 2.2 D, rok prod. 2003 8.800 zł

n MERCEDES C200 2.0 E, rok prod. 2010, kraj., F-VAT 35.800 zł

n OPEL ASTRA 1.9 D, rok prod. 2006 12.800 zł
n OPEL ASTRA 1.4 E, rok prod. 2007, kraj. 7.900 zł

n FORD FOCUS 1.6 E+LPG, rok prod. 2017 39.900 zł

n OPEL MERIVA 1.7 D, rok prod. 2005 9.200 zł

n OPEL VIVARO 2.5 D, rok prod. 2008 23.900 zł

n NISSAN JUKE 1.5 D, rok prod. 2014 39.900 zł

n MERCEDES A150 1.5 E, rok prod. 2005 10.900 zł

n NISSAN PRIMERA 2.2 D, rok prod. 2002 8.800 zł

n RENAULT SCENIC 1.5 E, rok 2014, nawigacja 29.900 zł

OPEL CORSA  
1.4 E + LPG  
rok prod. 2017, kraj.,  
I – wł., serwis

32.900 zł

HYUNDAI i30 
1.4 E, rok prod. 2016
kraj., I-wł., serwis
gwarancja, FV

41.900 zł

RENAULT CLIO  
1.2 E+LPG,  
rok prod. 2017,  
kraj., I - wł. 
F-VAT, serwis

37.900 zł

OPEL ASTRA V 1.4 E, 
rok prod. 2018, kraj.,  
I – wł.,serwis., f-ra VAT

54.900 zł

TOYOTA COROLLA  
1,6 E, rok prod. 2015  
kraj., I – wł., serwis, 
132 KM

47.900 zł

OPEL ASTRA IV 1.7 D, 
rok prod. 2014, kraj.,  
I – wł., serwis.,  
F. VAT

29.900 zł

KIA VENGA 1.4 E,  
zakup 2013,  
kraj.,  I - wł. 

29.800 zł

FORD FIESTA 1.25 E, 
rok prod. 2016 

32.900 zł

49.900 złn AUDI Q5 3.0 D, rok prod. 2008, kraj

16.900 złn FORD MONDEO 2.0 D, rok prod. 2007

24.600 złn RENAULT MEGANE 1.6 D, rok prod. 2013

57.900 złn HYUNDAI GENESIS 2.0 E + LPG, rok prod. 2013
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