
Sąd Okręgowy w Częstochowie orzekł, 
że Ryszard Raczek nie złamał prawa 
przeklinając i przechodząc w miejscu 
niedozwolonym. To policja domagała 
się ukarania seniora, który brał udział 
w proteście kobiet.

Najpierw senior został ukarany wyro-
kiem nakazowym przez Sąd Rejonowy 
w grudniu 2020 roku. SR uznał go winnym 

dwóch zarzutów i  ukarał 
grzywną w wysokości 300 zło-
tych oraz obciążył kosztami 
sądowymi w  wysokości 100 
złotych. Raczek dostał karę za 
przechodzenie przez ulicę 
w  miejscu niedozwolonym 
w  dniu 23 października 2020 

roku oraz za używanie wulgarnych słów. 
23 października Raczek brał udział w mar-
szu kobiet w  Częstochowie. Protestował 
wraz z innymi przeciwko wyrokowi Trybu-
nału Konstytucyjnego w  sprawie ograni-
czenia prawa aborcyjnego. Ok. tysiąc osób 
zgromadziło się wtedy na Placu Biegań-
skiego, potem tłum przeszedł przed Ka-
mienicę Kupiecką, gdzie swoją siedzibę 
mają parlamentarzyści PiS. Policja prote-
stującego emeryta nie spisała. Pod koniec 
listopada 2020 roku Raczek dostał wezwa-
nie na policję, gdzie postawiono mu za-
rzuty z  Kodeksu wykroczeń. Emeryt od-
mówił składania wyjaśnień i wniósł o umo-
rzenie postępowania. Policja tymczasem 
złożyła do sądu wniosek o ukaranie męż-
czyzny. Ryszard Raczek złożył sprzeciw 

i  czekał na wyznaczenie terminu rozpra-
wy. Sąd Rejonowy uznał, że emeryt nie 
złamał prawa krzycząc razem z  tłumem 
„wy...ć”. Raczek nie został jednak uwolnio-
ny od zarzutu przechodzenia przez jezd-
nię poza pasami. Sąd odstąpił od wymie-
rzenia kary uznając, że ryzyko wypadku 
było znikome i  zobowiązał podsądnego, 
by w przyszłości korzystał z pasów. Raczek 
ma ponieść koszty procesu 30 zł opłaty 
i 100 zł wydatków. Od tego wyroku odwo-
łał się oskarżyciel posiłkowy – komenda 
miejska policji w Częstochowie. Policja do-
magała się uchylenia wyroku i ponowne-
go rozpatrzenia sprawy. Teraz Sąd Okręgo-
wy odrzucił apelację i uniewinnił Raczka od 
drugiego zarzutu – przechodzenia przez 
jezdnię w  miejscu niedozwolonym. Uchylił 
także orzeczenie o  zobowiązaniu do prze-
strzegania zasad ruchu drogowego.

Ryszard Raczek wyjaśniał przed sądem - 
Przepisy ruchu drogowego mówią o tym, że 
jeżeli do przejścia jest dalej niż sto metrów, 
to uczestnik może przejść w miejscu niedo-
zwolonym w szczególnych przypadkach.
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Aleje

Zniknął  
z dwójką dzieci. 
Odnaleziono go 
w Częstochowie

Myszków

Potrącił pieszą. 
68-latka nie 
przeżyła

CZĘSTOCHOWA

Przechodził w miejscu niedozwolonym 
i przeklinał - nie złamał prawa

Częstochowscy strażnicy miejscy - dzię-
ki informacjom od operatorów miej-
skiego monitoringu - odnaleźli poszuki-
wanego mieszkańca województwa 
świętokrzyskiego. Mężczyzna trzy dni 
temu zniknął z dwójką dzieci. Został 
rozpoznany w Al. NMP w Częstochowie.

Kilka dni temu całą Polskę obiegła infor-
macja o zaginięciu mieszkańca wojewódz-
twa świętokrzyskiego. Mężczyzna wyszedł 
ze swoimi pociechami z  domu w  gminie 
Bodzechów i oddalił się w nieznanym kie-
runku. Towarzyszyła mu dziewczynka 
w wieku 4 i chłopiec w wieku 8 lat. Nikomu 
powiedzieli, dokąd idą. Cała trójka ostatni 
raz widziana była we wtorek. W piątek, 21 
maja, częstochowscy strażnicy miejscy od-
naleźli zaginionego w alei NMP w Często-
chowie, niedaleko Jasnej Góry. O sprawie 
zostali powiadomieni policjanci. Cała trój-
ka - ojciec razem z dziećmi - została prze-
wieziona na I Komisariat Policji w Często-
chowie.

Tragiczny wypadek w Osieku na ulicy 
Myszkowskiej. 58-letni kierowca se-
icento potrącił 68-letnią pieszą. Kobie-
ta zginęła na miejscu.

Na miejscu wypadku natychmiast poja-
wili się ratownicy medyczni oraz policjanci. 
Ze wstępnych ustaleń drogówki wynika, że 
kierowca seicento jechał ulicą Myszkow-
ską w Osieku w kierunku Postępu. W pew-
nym momencie zjechał na przeciwległy 
pas ruchu i potrącił prawidłowo idącą pie-
szą. Na skutek doznanych obrażeń 68-let-
nia mieszkanka Mysłowa poniosła śmierć 
na miejscu.

58-latek został zatrzymany. Badanie al-
komatem wykazało, że był trzeźwy. Na 
miejscu przez kilka godzin pracowała gru-
pa dochodzeniowo-śledcza, pod nadzo-
rem prokuratora, a  technik kryminalistyki 
zabezpieczał wszystkie ślady. Policjanci 
oraz prokuratura wyjaśniają przyczyny 
i okoliczności tragicznego wypadku.

W centrum Częstochowy - tuż przy ma-
gistracie - zostało zasiane... pole sło-
neczników. Inicjatywa odbyła się w ra-
mach projektu „Często-zielona”.

Firma JAWO dołączyła do innych biorą-
cych udział w inicjatywie „Często-zielona”, 
realizowanej przez Urząd Miasta, Cen-
trum Usług Komunalnych w Częstochowie 
oraz Bussines Center Club - Loża Często-
chowska.

Wykupiła dla miasta usługę wykonania łą-
ki kwiatowej o powierzchni 650 m2 przy ul. 
Jagiellońskiej (blisko skrzyżowania z  ul. 
Równoległą) oraz pola słoneczników (o po-
wierzchni 80 m2) na skwerze Solidarności, 
w sąsiedztwie Urzędu Miasta Częstochowy.

- Stawiamy w  firmie na działania ekolo-
giczne, a udział w projekcie, który zmienia 

Częstochowę na bardziej zielone miasto, 
wpisuje się w  naszą strategię zrównowa-
żonego rozwoju – mówi Renata Kasprzyc-
ka prezes zarządu JAWO. - Projektem 
współtworzonym przez Urząd Miasta Czę-
stochowy oraz Fundację Łąka zachwycili-
śmy się od samego początku. Po prostu 
nie mogło nas zabraknąć przy realizacji te-
go przedsięwzięcia. Już sobie wyobrażam 
te wszystkie miejskie skwerki pełne łąk 
i  kwiatów. Wszystkim nam będzie milej, 
weselej, a  na dodatek dostaniemy czyst-
sze powietrze i miejsce przyjazne pszczo-
łom oraz motylom. To projekt pełen ko-
rzyści dla mieszkańców.

Ze strony miasta w  zasiewie pola sło-
neczników na skwerze od strony ul. Ślą-
skiej  uczestniczyli prezydent Krzysztof 
Matyjaszczyk oraz wiceprzewodniczący 

Rady Miasta Łukasz Kot, ze strony JAWO - 
członkowie zarządu firmy Magda Petersen 
i  Adolf Czerwiński. Przygotowanie terenu 
i materiału siewnego należało do Fundacji 
„Łąka”, będącej realizatorem i partnerem 
„zielonych” inicjatyw w  różnych miastach 
na terenie kraju. W Częstochowie zarów-
no akcją zakładania łąk kwietnych, jak i za-
siewem słoneczników kierował - z  ramie-
nia Fundacji - Grzegorz Walkiewicz. Przy-
pominał on o korzyściach z zakładania an-
tysmogowych łąk i instruował jak siać sło-
neczniki (w rzędzie co 20 cm, z odstępem 
między rzędami ok. 60 cm). Pomocą służył 
zresztą specjalistyczny siewnik…

Dotychczas w ramach inicjatywy „Często-
-zielona” oprócz firmy JAWO, na współpra-
cę z miastem, zdecydowały się firmy: Brem-
bo, Wkręt-Met oraz Huta Szkła Stoelzle.

Częstochowa

Na skwerze 
Solidarności 
zakwitną... 
słoneczniki!
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Częstochowscy radni udzielili prezydentowi  
Krzysztofowi Matyjaszczykowi wotum zaufania 
oraz absolutorium za 2020 r. Zatwierdziła też 
sprawozdanie finansowe Częstochowy za rok 
ubiegły.

Za udzieleniem wotum zaufania prezydentowi 
Częstochowy w czasie sesji 20 maja zagłosowało 19 
radnych, 8 było przeciw. Taki sam wynik został od-
notowany w głosowaniu nad absolutorium i przyję-
ciem sprawozdania finansowego za 2020 r.

Wcześniej opinię dotyczącą prawidłowości wyko-
nania budżetu za 2020 rok wydała Regionalna Izba 
Obrachunkowa (RIO). Skład Orzekający RIO po do-
konaniu analizy formalno-prawnej i merytorycznej 
wydał pozytywną opinię o sprawozdaniu z wykona-
nia budżetu Miasta Częstochowy za 2020 rok wraz 
z informacją o stanie mienia komunalnego.

Przy tej okazji przypominamy, że w 2020 roku re-
alizowano 144 zadań inwestycyjnych, z czego za-
kończono 100.

 ODo najważniejszych zadań inwestycyjnych 
realizowanych w 2020 roku należały:

- budowa węzłów przesiadkowych na terenie mia-
sta Częstochowy – 33 mln 219 tys. zł

- przebudowa i rozbudowa budynku Ratusza Starej 
Częstochowy wraz z zagospodarowaniem terenu 
– 15 mln 426 tys.  zł

- budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego – 
Park wodny – 14 mln 594 tys. zł

- program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lo-
kalnych – 11 mln 35  tys.  zł

- odwodnienie dzielnicy Północ – 9 mln 331 tys. zł
- rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 

47 – 5 mln 575 tys.  zł

- rozbudowa ul. Artyleryjskiej i ul. Kościelnej na od-
cinku od ul. Matejki do przedłużenia ul. Jagielloń-
skiej do ul. Kościelnej – 4 mln 843 tys. zł

- przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1   
– 4 mln 757 tys. zł

- termomodernizacja obiektów użyteczności  
publicznej I i II etap – 4 mln 232 tys. zł.

- Centrum Piłki Nożnej  - przebudowa i rozbudowa 
obiektu sportowego przy ul. Limanowskiego  
– 3 mln 393 tys. zł.

- budowa Zielonej Promenady Śródmiejskiej  
– 3 mln  79 tys. zł

- budowa odwodnienia ul. Kucelińskiej  
– 2 mln 389 tys. zł.

Należy zwrócić uwagę, że realizacja budżetu od-
bywała się w ciężkiej sytuacji wywołanej epidemią, 
w tym również ubytkami dochodów wynikających 
m.in. z wprowadzonych w latach poprzednich przez 
stronę rządową ulg i zwolnień w podatku PIT.

Miasto musiało dofinansować subwencjonowane 
zadania oświatowe kwotą 108 mln zł, a rządowe za-
dania zlecone w wysokości 6 mln 939 tys. zł.

Dodatkowo miasto musiało pokryć ujemny wynik 
finansowy Miejskiego Szpitala Zespolonego  w 
związku z niedofinansowaniem tej placówki przez 
Narodowy Fundusz Zdrowia, a także zapłacić opłatę 
za odprowadzenie wód opadowych na rzecz Pań-
stwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

W celu prawidłowej realizacji budżetu trzeba było 
podjąć wiele działań oszczędnościowych i ograni-
czać wydatki bieżące w niemal każdej dziedzinie. 
Zaoszczędzone środki kierowane były przede 
wszystkim na zabezpieczenie zadań oświatowych 
oraz z zakresu zdrowia i pomocy społecznej.

- Biorąc pod uwagę te uwarunkowania, budżet ro-
ku 2020 zamknął się – z punktu widzenia wskaźni-
ków budżetowych - niezłymi wynikami - podkreśla 
Włodzimierz Tutaj, rzecznik prasowy magistratu. - 
Wypracowana  nadwyżka operacyjna w kwocie 54 
mln 216 tys. zł,  pokryła spłatę i obsługę długu w 
łącznej kwocie 47 mln 561 tys. zł. Pozostała kwota 
6 mln 655 tys. zł przeznaczona została na wydatki 
majątkowe. Deficyt budżetu za rok 2020 wyniósł  
35 mln 373 tys. zł - podsumowuje. Zadłużenie mia-
sta kształtowało się na poziomie 41,9 % rocznych 
dochodów ogółem.
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AKTUALNOŚCI

Na cześć powstańców

Przedszkolaki sadzą drzewa

Coraz mniej pacjentów z COVID-19

Szpital tymczasowy w naszym 
województwie wkrótce zostanie zamknięty

Decyzja radnych

Prezydent 
z absolutoriumTrwa akcja sadzenia dębów w miej-

skich przedszkolach. Upamiętniają 
w ten sposób częstochowian - 
uczestników Powstań Śląskich, 
tych, którzy włączyli się w walkę o 
przynależność terytorialną Śląska 
do Rzeczpospolitej w latach 1919-
1921.

Przypomnijmy, że uchwała Sena-
tu Rzeczypospolitej Polskiej usta-
nowiła rok 2021 Rokiem Powstań 
Śląskich.

Z inicjatywy zastępcy prezydenta 
Ryszarda Stefaniaka jeszcze w 
kwietniu do przedszkoli miejskich 
przekazano młode dęby, które są 
sadzone w ogródkach przedszkol-
nych. Każde drzewko otrzymało 
certyfikat zaświadczający, że jest 
ono uhonorowaniem pamięci czę-
stochowianina zaangażowanego 
w działania powstańcze.
Opieka nad „Dębem Pamięci” ma 
być istotnym elementem wycho-
wania patriotycznego najmłod-
szych oraz służyć edukacji regio-
nalnej i patriotycznej dzieci przed-
szkolnych.

POSADŹMY DRZEWO  
W CZĘSTOCHOWIE

Przy okazji warto dodać, że do 
końca maja można jeszcze zasa-
dzić swoje drzewo w ramach „Po-
sadźmy drzewo w Częstocho-
wie”. Akcja była odpowiedzią na 
masowe wycinki drzew na dział-
kach prywatnych, na które po-
zwoliła liberalizacja ustawy o 
ochronie przyrody.

Mieszkanki i mieszkańcy kupują 
drzewa. Miejsca do ich posadze-
nia są każdorazowo wyznaczane 
przez ogrodnika miejskiego. Aby 
umożliwić oznaczenie miejsca 
nasadzeń w terenie, o zamia-
rze przystąpienia do akcji należy 
informować telefonicznie pod 
numerem tel. 533 338 578 lub 
elektronicznie, pisząc na adres: 
amakuch@cuk.czestochowa.pl.

Tereny miejskie do nasadzeń 
można zlokalizować w miejskim 
geoportalu na stronie: 

http://e.czestochowa.pl
Gatunki drzew preferowane do 

posadzenia to jarząb, klon, dąb, 
lipa, jesion, grab (drzewa liścia-
ste) oraz sosna i modrzew (drze-
wa iglaste).

Sadzonki powinny spełniać 

następujące wymogi:
- dla drzew liściastych wymagany 

jest obwód pnia (na wysokości 
100 cm) min. 8 cm oraz wyso-
kość 220-250 cm; sadzonki 
muszą być wyprodukowane w 
profesjonalnej szkółce drzew i 
krzewów oraz sprzedawane z 
zakrytym systemem korzenio-
wym (najlepiej w pojemni-
kach), gdyż jedynie takie gwa-
rantują przyjęcie się drzewka. 
Sadzonki powinny posiadać 
koronę złożoną przynajmniej z 
5 pędów.

- dla drzew iglastych wymagana 
jest wysokość min. 100 cm, a 
drzewka powinny być właści-
wie rozgałęzione i koniecznie z 
bryłą korzeniową, która nie 
może rozpaść się podczas sa-
dzenia (pozostałe uwagi - jak 
dla drzew liściastych).

Zasady sadzenia drzew
Dołki dla sadzonych drzew nale-

ży wypełnić żyzną ziemią, którą 
podczas sadzenia należy częścio-
wo usunąć z dołka i odłożyć obok 
niego tak, aby można było w za-
głębieniu umieścić bryłę korzenio-
wą drzewa i zasypać pozostałą ży-
zną ziemią.

Ważne jest, aby umieszczone w 
dołku drzewo znalazło się na od-
powiedniej głębokości - tj. by gór-
na powierzchnia bryły korzenio-
wej znalazła się na poziomie grun-
tu rodzimego. Drzewa sadzone za 
płytko lub za głęboko źle rosną i 
często stopniowo zamierają. Istot-
ne jest również, aby dołek był o 
ok. 20 cm szerszy od bryły korze-
niowej drzewka (jeśli taki nie jest - 
należy go powiększyć).

Ziemię wsypaną wokół drzewka 
ugnieść (lekko udeptać), z pozo-
stałej jej części uformować dooko-
ła, w odległości ok. 30 cm od pnia, 
„wałek ziemny”, a następnie pod-
lać roślinę.

Pozostaje jeszcze zabezpiecze-
nie drzewka palikiem, przywiąza-
nie pnia do palika w tzw. ósemkę i 
uporządkowanie otoczenia. Dal-
szą pielęgnacją nasadzeń będą 
zajmowały się służby miejskie.

W razie potrzeby, dodatkowych 
wyjaśnień udziela ogrodnik miej-
ski działający w ramach Centrum 
Usług Komunalnych w Częstocho-
wie pod nr telefonu: 

533 338 578.

- Szpital tymczasowy dla chorych na COVID-19, 
uruchomiony 1 grudnia w Międzynarodowym Cen-
trum Kongresowym w Katowicach, zakończy dzia-
łalność z końcem maja – poinformował w piątek 
wojewoda śląski Jarosław Wieczorek.

- Zapadła decyzja, że będziemy wygaszać szpital 
tymczasowy w MCK. Chcemy, żeby ten obiekt, jak 
cała gospodarka, całe życie społeczne, kulturalne, 
mogło wracać również do normalności, by ten 
obiekt miał szansę powrócić do swojej pierwotnej 
roli – powiedział wojewoda podczas konferencji 
prasowej w Katowicach, podkreślając, że sytuacja 
epidemiczna w woj. śląskim systematycznie się po-
prawia.

Placówka w MCK przyjęła dotąd 1316 pacjentów, 
w tym 1030 leczono na oddziale internistycznym, a 
286 na respiratorowym. Średni czas pobytu chore-
go w tej placówce to 12 dni. Najstarszy jej pacjent 
miał 100 lat, najmłodszy 19. W piątek leczonych 
tam było ponad 20 chorych. - Proszę zobaczyć, jaką 
ogromną rolę ten szpital spełnił w systemie ochro-
ny zdrowia. Oczywiście ta największa fala pacjen-
tów była w okresie marca – kwietnia. Był w stanie 
przyjąć ogromną liczbę osób, które potrzebowały 
pomocy. Przez ok. 3-4 tygodnie to był największy 
szpital covidowy w woj. śląskim. Wiemy doskonale, 
ile istnień ludzkich uratował – podkreślił Jarosław 
Wieczorek.

Na przełomie maja i czerwca tę placówkę ma opu-
ścić ostatni pacjent, w czerwcu zaplanowano pro-
ces rozbiórkowy, a w lipcu możliwy ma być powrót 
do działalności kongresowej i targowej. Sprzęt tego 
szpitala – według deklaracji wojewody – ma pozo-
stać w regionie, zasilając przede wszystkim jego 
placówkę patronacką - Szpital MSWiA w Katowi-
cach.

W rezerwie pozostanie liczący 144 miejsca drugi 

ze szpitali tymczasowych w woj. śląskim – w Pyrzo-
wicach, stworzony jesienią ubiegłego roku przez 
spółkę Węglokoks, a uruchomiony 29 marca. Do-
tychczas leczono tam 402 pacjentów, w tym 297 na 
oddziale internistycznym, a 105 na respiratoro-
wym. - Na razie pozostanie aktywnym szpitalem 
tymczasowym. Zależnie od tego, ilu pacjentów bę-
dzie potrzebowało hospitalizacji w okresie wakacyj-
nym zapadnie decyzja, czy nadal będzie aktywny 
do końca roku, pozostając w gotowości - powie-
dział wojewoda.

Według ostatnich danych w woj. śląskim do dys-
pozycji chorych na COVID-19 wymagających hospi-
talizacji jest 3296 łóżek w szpitalach I, II i III pozio-
mu, w tym 2020 wolnych, oraz 331 miejsc respira-
torowych, w tym 173 wolne. Zajęte jest więc 40 
proc. zwykłych łóżek tlenowych oraz 49 proc. respi-
ratorowych.

Wojewoda poinformował w piątek, że na potrzeby 
osób cierpiących na inne choroby niż COVID-19 
„odmrożono” już w województwie ponad 2 tys. łó-
żek, kolejne tysiąc jest w uzgodnieniach z dyrekto-
rami placówek i samorządowcami.  - Przywracamy 
podstawowe zakresy medyczne, to interna, neuro-
logia, chirurgia ogólna, tak by ci pacjenci mogli jak 
najszybciej znaleźć miejsce wsparcie i pomoc – 
podkreślił.

Dodał, że do końca maja powstanie tzw. mapa 
drogowa dla systemu ochrony zdrowia w regionie, 
aby zabezpieczyć wszystkie grupy pacjentów. Jak 
oszacował, w okresie wakacyjnym i powakacyjnym 
miejsc covidowych w regionie na drugim i trzecim 
poziomie zabezpieczenia będzie między 600 a 
1000.

Mieszkańcom województwa śląskiego podano do-
tąd ponad 2 mln dawek szczepionki, a w pełni za-
szczepionych jest ponad 0,5 mln osób.

Lubliniec

Poszukują właściciela skutera

Lublinieccy policjanci poszukują 
właściciela skutera. Pojazd został 
znaleziony 16 maja. O kontakt z 
funkcjonariuszami Komendy Po-
wiatowej Policji w Lublińcu pod nr 
tel. 47 85 832 55 proszone są rów-
nież osoby, które rozpoznają 
przedstawiony na zdjęciu moto-
rower lub posiadają informacje 

na temat jego właściciela.

16 maja w rejonie ulicy Dębowej 
w Lublińcu odnaleziono przedsta-
wiony na zdjęciu poniżej motoro-
wer. - Właściciela prosimy o kon-
takt w celu odebrania swojej wła-
sności. Osoba, która zgłosi się po 
odbiór, powinna posiadać doku-
menty potwierdzające prawo wła-
sności lub fakt nabycia prezento-
wanego na zdjęciu pojazdu - apelu-
ją funkcjonariusze. Policjanci pro-
wadzący sprawę proszą również o 
kontakt wszystkie osoby posiadają-
ce informacje, które mogą pomóc 
w ustaleniu właściciela odnalezio-
nego motoroweru pod nr tel.  
47 85 832 55.
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Z POLICYJNEGO NOTATNIKA

 Nie może brać udziału 
w meczach

Oszukały bank na około 
15 milionów!

Policjanci zajmujący się zwalczaniem 
przestępczości stadionowej z  chorzow-
skiej komendy zatrzymali pseudokibica 
miejscowej drużyny, który w  trakcie 
ostatniego meczu wbiegł na murawę. 
Mężczyzna usłyszał już zarzuty. Decyzją 
sądu otrzymał on m.in. zakaz wstępu na 
wszelkie mecze swojego klubu przez naj-
bliższe trzy lata.

Na stadionie przy Cichej odbył się mecz 
pomiędzy Ruchem Chorzów a  ROW-em 
Rybnik. Był to pierwszy mecz od momen-
tu wprowadzenia obostrzeń w  związku 
z pandemią covid-19 z udziałem publicz-
ności miejscowej drużyny, z  określonym 
limitem 25 % udostępnionych miejsc na 
widowni. Nad bezpieczeństwem uczest-
ników czuwali chorzowscy policjanci, 
wspierani przez mundurowych z katowic-

kiego oddziału prewencji i  częstochow-
skiego samodzielnego pododdziału pre-
wencji. Choć w  trakcie meczu było spo-
kojnie, to niestety nie obyło się bez incy-
dentów. Jeden z  miejscowych kibiców 
przeskoczył przez ogrodzenie i wbiegł na 
murawę. Natychmiastowa interwencja 
służby ochrony doprowadziła do zatrzy-
mania nieodpowiedzialnego kibica. Męż-
czyzna następnie został przekazany mun-
durowym z  chorzowskiej komendy, zaj-
mujących się zwalczaniem przestępczości 
stadionowej. 34-latek usłyszał już zarzuty. 
Oprócz wysokiej grzywny, otrzymał on za-
kaz wstępu na wszelkie mecze Ruchu 
Chorzów przez najbliższe trzy lata. Po-
nadto w trakcie tych meczów, w ramach 
dozoru policyjnego, ma przebywać we 
wskazanej jednostce policji.

Policjanci z Wydziału do walki z Przestęp-
czością Gospodarczą wodzisławskiej 
komendy zatrzymali trzy kobiety, podej-
rzane o narażenie na straty w wysokości 
około 15 milionów złotych banku, w  za-
rządzie którego zasiadały. Śledczy 
zabezpieczyli część majątku należącego 
do zatrzymanych. Podejrzanym za te prze-
stępstwa grozi kara do 10 lat więzienia.

Od 2019 roku w Komendzie Powiatowej 
Policji w Wodzisławiu Śląskim trwało śledz-
two w  sprawie nieprawidłowości, do któ-
rych miało dochodzić w jednym z banków 
na terenie powiatu wodzisławskiego. 
W  trakcie działań śledczy z  Wydziału do 
walki z Przestępczością Gospodarczą usta-
lili, że w proceder zamieszane były trzy ko-
biety - dwie mieszkanki powiatu wodzi-
sławskiego i  jedna z  powiatu raciborskie-
go - które były członkami zarządu. Jak 

wskazują zgromadzone dowody, kobiety 
w  okresie od 2014 roku do 2017 roku 
przekazywały nieprawdziwe informacje 
o  sytuacji finansowej banku do organu 
nadzorczego, prowadziły w  sposób nie-
prawidłowy księgi finansowe banku oraz 
udzielały kredytów podmiotom oraz oso-
bom fizycznym nieposiadającym zdolno-
ści kredytowej i których wnioski były nega-
tywnie opiniowane przez analityków kre-
dytowych. Działania kobiet doprowadziły 
bank do straty finansowej sięgającej bli-
sko 15 milionów złotych. Podczas wykony-
wanych czynności z  zatrzymanymi, poli-
cjanci zabezpieczyli cześć ich majątku 
w  postaci gotówki oraz ruchomości. Pro-
kuratura Okręgowa w  Gliwicach zastoso-
wała wobec kobiet środek zapobiegawczy 
w  postaci dozoru policyjnego. Podejrza-
nym za te przestępstwa grozi kara do 10 
lat więzienia.

Miał cofnięty licznik...

Z bronią na sąsiada

Kłótnia doprowadziła go 
do aresztu

Na pasach potrącił 12-latka

Policjanci z  drogówki, w  trakcie kontroli 
samochodu hyundai, sprawdzili także 
stan licznika pojazdu. Po sprawdzeniu 
w  systemie informatycznym okazało się, 
że odczyt nie zgadza się ze wpisem 
z ostatniego badania technicznego. Przy-
pominamy, że zgodnie z prawem, zmiana 
wskazania drogomierza pojazdu mecha-
nicznego jest przestępstwem.

Na ulicy Bytomskiej w  Wieszowie poli-
cjanci z  drogówki zatrzymali do kontroli 
drogowej samochód marki Hyundai. Kie-
rowcą samochodu był 52-letni mieszka-
niec Zabrza, który przekroczył dopuszczal-
ną prędkość jazdy, za co został ukarany 
mandatem. W ramach swoich uprawnień 

stróże prawa sprawdzili aktualny stan licz-
nika pojazdu. Odczyt zweryfikowali w sys-
temie informatycznym. Okazało się, że ist-
niała rozbieżność co do stanu faktycznie 
przebytych kilometrów. W  chwili kontroli 
drogomierz wskazywał ponad 193 tysięcy 
kilometrów, natomiast ostatni odczyt, wy-
konany w  grudniu ubiegłego roku infor-
mował, że pojazd miał już wtedy przeje-
chane blisko 197 tysięcy kilometrów. Poli-
cjanci ze Zbrosławic wyjaśniają, jak doszło 
do takiej rozbieżności wskazań licznika 
i kto jest za to odpowiedzialny. Za zmianę 
wskazania drogomierza lub ingerencję 
w prawidłowość jego pomiaru, grozi kara 
do 5 lat więzienia.

Policjanci z  Jastrzębia-Zdroju zatrzymali 
mężczyznę, który „uzbrojony” w  przed-
miot łudząco podobny do broni palnej, 
napadł na sąsiada. Dalszym losem na-
pastnika zajmą się prokurator i  sąd. 
39-latkowi grozi kara do 2 lat więzienia.

Do zdarzenia doszło w  Jastrzębiu-Zdro-
ju, gdzie w jednym z bloków pijany męż-
czyzna zaatakował swojego 58-letniego 
sąsiada. Uderzył go w głowę i szyję, a na-
stępnie groził, przykładając do czoła broń, 

jak się później okazało, hukową. Agresor 
słysząc, jak świadek dzwoni na policję, 
uciekł. Zaalarmowani o  zdarzeniu poli-
cjanci przyjechali na miejsce, gdzie zatrzy-
mali napastnika. Po nocy spędzonej w po-
licyjnym areszcie, usłyszał on zarzuty 
gróźb oraz naruszenia nietykalności ciele-
snej. Prokurator objął 39-latka policyjnym 
dozorem oraz zakazał zbliżania się i kon-
taktowania z pokrzywdzonym. Zatrzyma-
nemu grozi kara do 2 lat więzienia.

Tyscy policjanci zatrzymali 43-letniego 
kierowcę, który nie dość, że wsiadł za 
kierownicę pod wpływem alkoholu, to 
jeszcze miał sądowy zakaz jazdy. Po-
nadto okazało się, że mężczyzna ukrywa 
się przed wymiarem sprawiedliwości. 
Wszystko zaczęło się od nieporozumienia 
pomiędzy kierowcami...

Interwencja policji rozpoczęła się po 
konflikcie pomiędzy kierującymi, którzy 
zaparkowali przed jednym z  lokali przy 
alei Bielskiej w  Tychach. Dyżurny otrzy-
mał informację, że awanturujący się męż-
czyzna odjechał samochodem daewoo 
w  kierunku ulicy Stoczniowców. Z  infor-
macji przekazanej przez zgłaszającego 

wynikało, że może on być nietrzeźwy. Po-
licjanci Wydziału Ruchu Drogowego roz-
poczęli jego poszukiwania. Po chwili na 
ulicy Rolnej zatrzymali do kontroli wska-
zany pojazd. Kierującym okazał się 43-la-
tek, którego badanie na zawartość alko-
holu w  organizmie wykazało ponad 1,5 
promila. Po sprawdzeniu w  policyjnych 
systemach okazało się także, że mężczy-
zna ma sądowy zakaz prowadzenia po-
jazdów, który obowiązuj go do 2026 roku. 
Ponadto 43-latek był poszukiwany przez 
Sąd Rejonowy w  Tychach celem dopro-
wadzenia do aresztu śledczego i odbycia 
kary pozbawienia wolności za wcześniej-
sze złamania prawa.

Policjanci wyjaśniają szczegółowe oko-
liczności wypadku drogowego, do którego 
doszło na żorskim odcinku DK-81. Kieru-
jący fordem potrącił na przejściu dla 
pieszych 12-latka. Chłopiec w poważnym 
stanie został przetransportowany śmi-
głowcem do szpitala.

Do zdarzenia doszło na żorskim odcinku 
„Wiślanki”, na wysokości skrzyżowania 
w  ulicą Zamkową. Dwóch chłopców, pro-
wadząc hulajnogi, przechodziło przez 
przejście dla pieszych. Dzieci weszły na pa-
sy od strony ulicy Zamkowej i  kierowały 
się w stronę ulicy Owocowej. Gdy 25-letnia 

rybniczanka zatrzymała swój pojazd, by 
ustąpić im pierwszeństwa, 38-latek jadący 
fordem pasem obok, wjechał na przejście 
i potrącił 12-latka.

Dziecko doznało poważnych obrażeń 
i  śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ra-
tunkowego zostało przetransportowane 
do szpitala. Drugiemu z  chłopców nic się 
nie stało.

Badanie alkomatem wykazało, że spraw-
ca wypadku był trzeźwy. Policjanci zatrzy-
mali mu prawo jazdy i  teraz wyjaśniają 
szczegółowe okoliczności wypadku. Za je-
go spowodowanie 38-latkowi grozi do 3 
lat więzienia.
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SPRZEDAM
 OALFA ROMEO 1.9 jtdm 150 km, 
2007r. stan bardzo dobry,  
full opcja, cena 17 500 PLN  
tel. 788 635667

 OAudi Q2  1.4 TFSI 150 KM S Tro-
nic Salon PL 2016,  89 744 km,  
1 395 cm3, benzyna - cena: 81 
900 PLN - tel. 601 383 710

 OAudi A2 1.4,  1.4 16V 75KM,   
2001, 185 000km, 1390 cm3, 
benzyna - cena: 8500 PLN,  
tel. 501 847 709

 OAudi A6 III (C6) 3.0 Diesel, 2007 
rok, automat, stan bdb, bezwy-
padkowy, cena; 25 900 do nego-
cjacji, Tel. 602 739 463

 OAudi Q3 Quattro 2.0 TDI 140 KM 
6 G, Salon PL 2012, 127 700 km,   
1 968 cm3, diesel - cena: 57 900 
PLN - tel. 601 383 710

 OAudi A3 1.5 Sportback 1.5 TFSI 
150 KM S Tronic Salon PL 2017 , 
48 521 km , 1 498 cm3,  benzyna  
- 79 900 PLN - tel. 601 383 710

 OAudi Q5 2.0 quattro 2.0 TFSI 180 
KM S Tronic Salon PL 2016, 60 
869 km, 1 984 cm3, benzyna  
- 99 900 PLN

 OAudi Q5 2.0 quattro 2.0 TDI 190 
KM S Tronic Salon PL 2016 ,59 
683 km, 1 968 cm3, diesel  
- cena: 112 900 PLN  
- tel. 601 383 710

 OAudi Q5 2.0 quattro 2.0 TDI 190 
KM S Tronic Salon PL 2016 ,53 
269 km, 1 968 cm3, diesel -cena: 
149 900 PLN - tel. 601 383 710

 OAudi A6 1.8 Limuzyna 1.8 TFSI 
190 KM S Tronic Salon PL 2016 
,87 935 km, 1 798 cm3, benzyna - 
cena: 99 900 PLN - tel. 601 383 
710

 OBMW 1 2008r. Cabrio, czarny,  
pełne wyposażenie,  
cena 38.800 PLN,  
tel. 603 448 548

 OCitroën C4 Picasso 1.6 , 1.6 HDi 
110KM, SX Pack, 2010, 120 105 
km,  1560 cm3,  diesel -  
cena: 19 900 PLN,  
tel. 501 847 709

 OCitroen C4 Picasso I, 2007 rok, 
benzyna, automat, radio z CD,  
13 999 do negocjacji  
Tel. 602 739 463

 OCHEVROLET AVEO 1.2 benzyna+ 
LPG, 2005r., sedan czarny, 5-d,  
tel. 721 049 100

 OCHEVROLET AVEO 0.4l, 05r. 
1,4E srebrny, DTK, CZ, cena 5 800 
PLN, tel. 512744858

 OChevrolet Kalos 1.4 16v 2005r 
146tyś.km sprowadzony , opłaco-
ny , KLIMATYZACJA, WEBASTO 
5400 zł, tel. 600 208 039

 OChevrolet Spark 796 cm3, prze-
bieg: 42 tys., 2007, biały, garażo-
wany, cena: 4 500,  
tel.511 113 637

 OCHRYSLER VOYAGER 1999 r,  
2,5 turbo diesel, 7 osobowy,  
opłaty na rok, stan bdb., -  
cena 1990 PLN. Tel. 503 002 462

 ODacia Duster I, 2014 rok, benzy-
na, serwisowany, stan bdb, 
cena: 28 900 zł do negocjacji  
Tel. 602 739 463

 ODacia Sandero 2009r 1.4-8v  
200 tyś. km Niebieski Metalik ,  
Klimatyzacja , sprowadzony opła-
cony, cena: 10 900 zł,  
tel. 600 208 039

 ODAEWOO LANOS 1999 r, 1,5 
gaz, 5- cio drzwiowy, - cena 1400 
PLN.  Tel. 503 002 462

 OFiat Bravo 1.4 T Jet Benzyna 120 
KM 6 G Salon PL 2010, 150 817 
km, 1 368 cm3, benzyna  
- cena: 18 900 PLN  
- tel. 601 383 710

 OFiat Panda 1,1E, 2003, niebieski  
- cena 3800 PLN  
- tel. 603 448 548

 OFiat Punto 2FL 2005r 163tyś.km 
1.2 8v 3drzwi sprowadzony , 
opłacony, Klimatyzacja, cena: 
4900 zł,  
tel. 600 208 039

 OFord Galaxy Titanium 2.0 TDCi  
180 KM Powerhift 7 osobowy, Sa-
lon PL 2018,  36 931 km, 1997 
cm3, diesel - 104 900 PLN - tel. 
601 383 710

 OFORD FOKUS 2009/10 r, 1,8 
combi, pełne wyposażenie, srebr-
ny, - cena 15900 PLN.  
Tel. 503 002 462

 OFORD FUSION 2005/6 r, 1,4 R,  
5 - cio drzwiowy, kraj, -  
cena 5900 PLN. Tel. 503 002 462

 OHonda Civic 1.6i , 1.6 16V 
110KM, Sport, 2005, 187 200 km,   
1590 cm3, benzyna  
- cena: 10900 PLN,  

tel. 501 847 709

 OHyundai Tucson 2.0 STYLE 2.0 
CRDi 185 KM AUTOMAT 4WD 
Salon PL 2016, 84 786 km,  
1 995 cm3, Diesel - cena: 79 900 PLN  
- tel. 601 383 710

 OKIA K - 2700 1999 r,  
wywrotka do poprawek,  
- cena 5000 PLN.  
Tel. 503 002 462

 OLexus NX , rok prod. 2015,  
hybryda, automat, SUV,  
bezwypadkowy, I właściciel,  
cena: 114 999 zł,  
tel. 602 739 463

 OMazda 5  1.8 16V 116KM, MZR, 
2005, 134500 km, 1800 cm3, 
benzyna - cena 10900 PLN,  
tel. 501 847 709

 OMazda 5 2006r 2.0-16v 7osobo-
wy srebrny metalik , sprowadzony 
opłacony 168tyś.km  
cena: 14 300 zł, 
tel. 600 208 039

 OMercedes-Benz Klasa B 1.8 CDI 
109 KM 6 G 2013 Rok 2013 , 
107 183 km, 1 796 cm3, diesel -  
44 900 PLN - tel. 601 383 710

 ONissan Juke 1.6 , 1.6 Turbo 
200KM, Nismo ,4x4, 2013, 55 
150 km, 1618 cm3, benzyna  
-cena 39 900 PLN,  
tel. 501 847 709

 OOpel Astra Kombi 1.4 Turbo  
150 KM automat, 2016, 70 348 
km, 1 399 cm3, benzyna  
-cena: 42 900 PLN  
- tel. 601 383 710

 OOpel Astra F 1999, 212 000 km,  
1 400 cm3, benzyna  
- cena: 1450 zł  
- tel. 533 210 534

 OOpel Astra IV 1.4 16V 100KM,  
Essentia, 2009, 75 600 km,  
1398 cm3, benzyna - 23 500 PLN,  
tel. 501 847 709

 OOpel Astra IV , 1.6 CDTi 110KM  
z polskiego salonu VAT 23 %, 
2015, 143 400 km,  1598 cm3, 
diesel -  28 500 PLN,  
tel. 501 847 709

 OOpel Astra Cabrio 1,8E 2001  
pełne wyposażenie, skóra, srebr-
ny - cena 7 600 PLN  
- tel. 603 448 548

 OOpel Combo Tour, 1.6 CDTI 
120KM, Tour Enjoy,  
z polskiego salonu VAT, 2015,  
186 000 km, 1598 cm3,  diesel  
- 28 900 PLN, tel. 501 847 709

 OOpel Meriva FL 2006r 1.6-16v  
Klimatyzacja Alu felgi Czujnik  
Parkowania sprowadzony  
opłacony, 10 400 zł,  
tel. 600 208 039

 OOpel Omega Kombi 1996r  
gaz sekwencyjny stan BDB  
zarejestrowany opłacony 3900 zł, 
tel. 600 208 039

 OPeugeot 5008 I, 2.0 HDi 150KM, 
Platinum, 2010, 168 200 km,  
1997 cm3, diesel, 27 900 PLN,   
tel. 501 847 709

 OPEUGEOT PARTNER 2004 r, 1,4 
gaz, 5- cio osobowy, kraj,  
- cena 3000 PLN.  
Tel. 503 002 462

 ORenaut Clio 1,5DCI, 2005,  
pełne wyposażenie, granatowy 
met. - cena 4 800 PLN 
- tel. 603 448 548

 ORenault Clio 1.5, 1.5 dCi 90KM 
,Energy Life, z polskiego salonu 
Vat 23%, 2017, 87 550 km,  898 
cm3,  benzyna - 29 900 PLN,  
tel. 501 847 709

 ORenault Clio 1.5  1.5 dCi 75KM , 
Business NAVI,  Vat 23%, 2014,  
134 250 km,  1461 cm3, diesel -  
25 500 PLN; tel. 501 847 709

 ORENAULT ESPACE 2005 r, 22  
diesel DCL, 197 tys. pełne wypo-
sażenie, stan bdb.  
- cena 4900 PLN.  
Tel. 503 002 462

 ORenaut Espace 1,9 DC, 2005,  
pełne wyposażenie, granatowy 
met. - cena 8 500 PLN -  
tel. 603 448 548

 ORenault Laguna Mk.3 2009r 1.5 
diesle czarny, zarejestrowany 
opłacony nowy rozrząd 15 900 zł, 
tel. 600 208 039

 ORenault Twingo mk.2 2009r  
super stan klimatyzacja 1.2-8v 
sprowadzony opłacony 9900 zł,  
tel. 600 208 039

 OSEAT IBIZA 1993 r, 1,8 benzyna,  
5 - cio drzwiowy, opłacony -  
cena 1490 PLN. Tel. 503 002 462

 OSeat Ibiza 1.0, 1.0 MPI 75KM, 
2017, 22500, 999 cm3, benzyna -  
29 900 PLN, tel. 501 847 709

 OSeat Ibiza  1.5 dCi 90KM, Energy  
Life, z polskiego salonu Vat 23%, 
2015, 30 250 km, 1422 cm3, die-
sel - 31 900 PLN, tel. 501 847 709

 OSeat Ibiza 1.2 , 1.2 TSI 90KM LPG, 
z polskiego salonu, 2016, 167 

550, 1197 cm3, benzyna 
+LPG; 23 000 PLN,  
tel. 501 847 709

 OSeat Ibiza 1.4 , 1.4 16V 85KM, 
2013, 73 900 km, 1390 cm3,  
benzyna, 23 900 PLN,  
tel. 501 847 709

 OŠkoda Citigo Style 1.0 MPI 75 KM 
5 G Salon PL 2017,  9 100 km  
benzyna - 31 900 PLN  
- tel. 601 383 710

 OŠkoda Fabia 1.0 Ambition 1.0 TSI 
95 KM 5 G Salon PL 2018,  
31 333 km, 999cm3 benzyna -  
40 900 PLN - tel. 601 383 710

 OSkoda Fiabia 1,4 HDI, 2007, kom-
bi, biała, pełne wyposażenie  
- cena 6500 PLN - tel. 603 448 548

 OŠkoda RAPID 1.0 Spaceback Am-
bition 1.0 TSI 95 KM 5 G Salon PL 
2018,  45 048 km, 999 cm3,  
benzyna - 43 900 PLN  
- tel. 601 383 710

 OŠkoda RAPID 1.0 Spaceback Am-
bition 1.0 TSI 95 KM 5 G Salon PL 
2018, 36 332 km, 999 cm3, ben-
zyna - 44 900 PLN -  
tel. 601 383 710

 OŠkoda Roomster 1.9, 1.9 TDI 
105KM, Scout, 2007, 194 300 
km, 1896 cm3,  diesel - 13 500 
PLN, 501 847 709

 OŠkoda Superb 2.0 L&K Kombi 2.0 
TDI 190 KM 4X4 DSG Salon PL 
2017, 93 947 km, 1 968 cm3,  
diesel - 99 900 PLN  
- tel. 601 383 710

 OSuzuki Swift IV, 2007 rok,  
I właściciel, benzyna, klimatyza-
cja, nieuszkodzony, 12 999 zł  
do negocjacji Tel. 602 739 463

 OTOYOTA AYGO 2012/13 r,  
pojemność silnika tysiąc, przebieg 
69 tysięcy, klimatyzacja,  
5-cio drzwiowy, stam bdb.,  
- cena 14900 PLN.  
Tel. 503 002 462

 OVolkswagen Arteon Elegance  
2.0 TDI 190 KM DSG Salon 
Pl.2017,  96 296 km, 1 968 cm3  
- 117 900 PLN - tel. 601 383 710

 OVolkswagen Caddy 2.0 Alltrack 
2.0 TDI 150 KM DSG Salon PL 
2019, 12 718 km, 1 968 cm3, Die-
sel- 118 900 PLN -  
tel. 601 383 710

OGŁOSZENIA MOTORYZACYJNE

OGŁOSZENIA  
MOTORYZACYJNE
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SZYBKA GOTÓWKA za:
złoto, srebro, GSM, 

RTV i inne 

TANIE WYROBY 
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MOTORYZACYJNE
KUPIĘ

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

 OKUPIĘ motocykl , motorower z PRL-u kom-
pletny np. WSK , WFM , JUNAK , SHL , IŻ , OSA 
, motorynka , wierchowina , Jawa i inne   
tel. 608 097 274

 OKUPIĘ AUTO - MOTOCYKL  MOTOROWER    
Z PRL-U zapomniany , zastały w garażu np. 
Warszawa, Syrena  , Moskwicz , Wołga , Skoda , 
Zaporożec , Junak , WFM , WSK , Osa , Komar , 
Motorynka i inne - mój nr tel. 608 097 274

 OKUPIĘ samochód , motocykl , motorower  z lat 
50-tych , 60-tych , 70-tych zapomniany , zastały 
w garażu nr tel. 608 097 274

NIERUCHOMOŚCI
WYNAJMĘ

 OCzęstochowa (dzielnica: Tysiąclecie)  cena:  
1 780,00 pln powierzchnia: 57,00 m²,  
parter: tel. 602852712

 OCzęstochowa (dzielnica: Tysiąclecie)  cena:  
1 450,00 pln powierzchnia: 50,00 m²,  
parter: tel. 602852712

 OCzęstochowa (dzielnica: centrum)  cena:  
1 100,00 pln powierzchnia: 20,00 m²,  
piętro 9: tel. 602852712

 OCzęstochowa (dzielnica: Dźbów)  cena:  
1 300,00 pln powierzchnia: 53,00 m²,  
piętro 2;  tel. 602852712

 OCzęstochowa (dzielnica: Raków)  cena:  
1 000,00 pln powierzchnia: 60,50 m²,  
parter; tel. 602852712

 OCzęstochowa (dzielnica: Północ)  cena:  
1 100,00 pln powierzchnia: 29,00 m²,  
piętro 4; tel. 602852712

 OCzęstochowa (dzielnica: centrum)  cena:  
1 300,00 pln powierzchnia: 51,00 m²,  
piętro 1; tel. 602852712

 OCzęstochowa (dzielnica: centrum)  cena:  
1 680,00 pln powierzchnia: 56,00 m²,  
piętro 1; tel. 602852712

 OCzęstochowa (dzielnica: centrum)  cena:  
1 500,00 pln powierzchnia: 75,00 m²,  
piętro 2; tel. 602852712

 OCzęstochowa (dzielnica: centrum)   
cena: 1 000,00 pln powierzchnia: 55,00 m²,  
piętro 2; tel. 602852712

 OCzęstochowa (dzielnica: trzech wieszczów) 
cena: 1 550,00 pln powierzchnia: 50,80 m², 
piętro 2; tel. 602852712

 OCzęstochowa (dzielnica: centrum)  cena:  
1 600,00 pln powierzchnia: 75,00 m²,  
piętro 1; tel. 602852712

SPRZEDAM

 OZmienię mieszkanie kwaterunkowe (Trzech 
Wieszczy) 3 pokoje z kuchnią 49,2 m2 par-
ter na dwa (2) odrebne mieszkania, po po-
koju z kuchnią w blokach kwaterunkowych.   
Tel.  504 563 612

 ODom w cz-wie, ul. Św. Rocha. Dojazd 
z dwóch stron. Idealny na działalność. 
Tel. 606 875 401

 ODom w szeregowej zabudowie : Cz-wa / Lisi-
niec. 40% do wykończenia. Tel. 34 317 27 48

 OMieszkanie - Częstochowa (dzielnica:   
Północ) cena: 312 000,00 pln powierzchnia:  
61,00 m² ; tel. 502583667

 OMieszkanie m-3 64 m2 w kamienicy oraz lo-
kal użytkowy 16 m2 w centrum Częstocho-
wy. Tel. 662 014 102

 O  Mieszkanie - Częstochowa (dzielnica:  
Parkitka) cena: 269 500,00 pln powierzch-
nia: 49,00 m², stan developerski;  
tel. 502583667

 OMieszkanie M4 po modernizacji  w dzielni-
cy Północ. Pilnie. Cena: 299000 zł.  
Tel. 504 132 951

 OPensjonat w cz-wie pod działalność.  Ul. Gro-
nowa 37.Długi 29 m, szer. 9 M – 2 kondygna-
cje, z przybudówką Tel. 502 636 143

 OPole o pow. 8134 M2, dł. 250 M, szer. 40–
45 M w Częstochowie, ul. Juranda 40/44. 
Tel. 887 627 682

 OGrunty rolne  0,8911 ha w wysoka lelowska 
/ gmina żarki, cena: 30 000 - do negocjacji,  
tel. 508 719 237 Lub 506 797 760

 ODziałka budowlana - Częstochowa  (dzielni-
ca: Raków) cena: 310 000,00 pln  po-
wierzchnia: 3 104,00 m²; tel. 502583667

 ODziałka budowlana o pow. 2086 M2, 
wszystkie media: woda, prąd, gaz. Jaskrów, 
42-244 Mstów, ul. Pszczela/ul. Ołowianka. 
Tel. 513 950 092

 ODziałki budowlane w centrum Miedźna.   
Tel. 601 412 688

 ODziałka budowlana na ul. Limanowskiego 5. 
Tel. 34 363 91 34

 OPawilon 50m2, na Biznes Centrum  (możli-
wość wynajęcia), tel. 602 307 570

KUPIĘ
 OMIESZKANIE m-2 pokój z kuchnią na I lub II pię-
trze w centrum lub śródmieściu Częstochowy. 
Tel. 413 880 040 (Prosić Adama Klimasa)

SPRZEDAM

 OAntena do tv z przyłączem (kpl. do zamon-
towania), tel. 34 362 94 27 

 OAntyki – francuski komplet z 1896 r.:  Bi-
blioteczka + komoda z marmurowym bla-
tem. Sygnowany, perfekcyjna renowacja.  
Tel. 34 – 367 65 56

 OBiałe kamienie - ozdobne, do ogrodu, worek 
20 kg/16 zł - Częstochowa,  
tel. 508 747 290

 OCegła (czerwona, pełna) z rozbiórki - 1000 
szt. Cena: 1,40 zł/szt. Tel. 798-258-531

 OCzęść do chevroleta captive. Czujnik stopu. 
Nowy. Made in usa. Tel. 501 779 441

 ODrewno kominkowe - opałowe worki: 8-15 
zł rozpałkowe brzoza - dąb - sosna  
tel. 665 863 191

 ODrzwi harmonijkowe – używaną  w b. do-
brym stanie, o wym. 170 X 75 cm.   
Tel. 501 109 822

 OGarnitur męski nowy, na wzrost 170 cm    
- tel. 697 272 102

 OGarnek do gotowania ciśnieniowego PRE-
STO, 5L / 200 zł, nowy,  tel. 697 272 102

 OFotel „ANNE” - nowy, lekki, wygodny, rama 

w kolorze drewna brzozowego i przyjemna 
bawełniana tapicerka w kolorze kremowym 
z pokrowcem. Cena 100zł- do uzgodnienia. 
tel. 504 563 612

 OFutrówka skóra (świnia)   tel. 790 819 855

 OKask ochronny - b.dobry - tel. 697 272 102

 OKawiarkę ciśnieniową DeLonghi CAFE TREVISO, 
b.dobra, 200 zł,  tel. 697 272 102

 OKożuch męski na wzrost 170 cm,   
tel. 34 362 94 27

 OKopiarkę laserową HP LaserJet 1010,  
dobra, 50 zł /  tel. 697 272 102

 OKuchnia gazowo- elektryczna   
tel. 721 390 993

 OLaptop Acer + wiatrak itp. (głośniki) myszki; 
Odtwarzacz Orion DVD 828 + pilot; telefon 
komórkowy Samsung + ładowarka;  
 tel. 530 485 377

 OLodówka mastercook duża, biała.   
Tel. 721 390 993

 OLodówka ardo – wys. 141 Cm, sprawna,   
cena: 190 zł. Tel. 798 - 649 - 665

 OLustro łazienkowe – o wym. 70 X 90 cm.   
Tel. 501 109 822

 OMaszyna dziewiarska firmy bosch  
tel. 34 362 94 27

 OMaszyna do szycia przemysłową,  marki 
„minerva” - stan bardzo dobry.  Cena do ne-
gocjacji. Tel. 603 521 686

 OMeble w dobrym stanie - szafa, regał, szaf-
ka, regał nad szafkę, stolik, stolik pod TV, 
laptop - Częstochowa Lisiniec,  
tel. 508 747 290

 OMeble młodzieżowe z biurkiem, ładne,  
w dobrym stanie. Lisiniec, Częstochowa.   
Tel. 508 747 290

 OPilarka poprzeczno-wzdłużna dmpa-40 – 
mało używana! Tel. 790 819 855

 OPralka whirlpool ładowana od góry.   
Tel. 721 390 993

 OPrasowalnica elektryczna tel. 34 362 94 27

 OProgramator do pralki typ 770  nowy   
– tel. 790 819 855

 ORadio+cd+magnetofon+2 głośniki 2x25W 
+ głośnik basowy,  300 zł, tel. 697 272 102

 ORower Cobran Shimano - tel. 697 272 102

 ORowery sładaki, 2 szt., jeden w stanie   
b.dobrym, tel. 790 819 85

 OSerwis obiadowo-kawowy: - (6-osobowy)  
z kamionki ciemny brąz; -z duralxu;   
tel. 504 230 153

 OSkóra futrówka świńska, tel. 790 819 855

 OSofa - mało używana,rozkładana. Szara, dół 
czarny.Szerokość 90 cm, po rozłożeniu  200 
cm. Pojemnik na pościel.  Tel. 792 617 695

 OTv led 40 cali samsung 3-d full hd dvb-t.   
Tel. 721 390 993

 OTv lcd 32 cale funai. Tel. 721 049 100

 OToaleta kompaktowa. – Używaną w b. do-
brym stanie. Tel. 501 109 822

 OWanna metalowa – używaną w b. dobrym 
stanie, o wym. 170 X 75 cm. Tel. 501 109 822

 O  Węgiel ekogroszek luzem i workowany  
z dostawą pod podany adres na terenie 
Częstochowy i okolic Tel. 601 495 165  
(osoba prywatna)

 OWzmacniacz gitarowy 30W lampowy typu 
VOX, b.dobry, 1500 zł, tel. 697 272 102

PRZYJMĘ

 OStare telefony komórkowe, stare klucze,  krzy-

żyki i medaliki, stare monety, eurocenty. 
Tel. 667 499 164

 OStare bilony - nominał obojętny   
-tel. 663 626 576

 OSrebro, może być złom. Tel. 667 499 164

PRACA
SZUKAM PRACY

 OPodejmę pracę pracownika gospodarczego 
- ogrody, posesje, porządki, itp.    
Tel. 536 512 396

 OPodejmę pracę - pracownika gospodarcze-
go - ogrody, posesje, porządki, itp.   
tel. 508 747 290 

 OPodejmę pracę - mężczyzna lat 44, podej-
mie pracę jako tokarz, ślusarz,  
tel. 694 200 794.

 OPodejmę prac dodatkową; pracownika  go-
spodarczego, ogrody, posesje, porzdki itp.  
Gliwice. tle. 502 918 616

 OKobieta  lat 41 szuka pracy, wykluczone  to-
warzyskie, tel. 517 309 982

 OMężczyzna lat 49 szuka pracy, tel. 508 554 652

DAM PRACĘ
 OPrzyjmę do pracy handlowca  
tel. 601 505 520

 OPrzyjmę do pracy szlifierza tel. 601 505 520

 OPrzyjmę do pracy drykiera/ wyoblacza   
tel. 601 505 520

 OPraca w Radomsku – Operator wózka wi-
dłowego z UDT lub Operator produkcji. 
Więcej informacji: 663 330 218

 OFirma Tacho poszukuje pracownika  do ser-
wisu tachografów, tel: 663 488 502

 OPodejmę pracę - pracownik gospodarczy, 
porządkowy, stróż, godziny popołudniowe, 
nocne. Solidny i dyspozycyjny.  
Tel. 502 417 160

 OPracownik gospodarczy, złota rączka. Za-
trudnimy doświadczonego pana do prac fi-
zycznych w firmie produkcyjnej oraz do pie-
lęgnacji ogrodu i warzywniaka. Wymagana 
umiejętność korzystania z różnych narzędzi. 
Główne obowiązki to drobne naprawy, dba-
nie o czystość i porządek na terenie firmy, 
pomoc przy maszynach na hali produkcyj-
nej. Kontakt tel. w godzinach 9-16 pod nu-
merem 783 783 387 .

USŁUGI

 OFlash gsm profesjonalny serwis telefonów 
komórkowych orz nawigacji gps. Często-
chowa, al. Wolności 10 (w bramie).  
Tel. 888 149 969

 OHydrauliczne, gazowe usługi  
- tel. 577 341 526

 OHydraulik tanio, solidnie, szybko  
- tel. 532 240 888

 OMalarskie czysto, tanio, malowania każdych 
pomieszczeń mieszkalnych i lokali – Często-
chowa i okolice, tel. 793 403 834

 OMalowanie mieszkań, profesjonalnie, czy-
sto, dokładnie, każdych pomieszczeń we-
wnątrz - Częstochowa i okolice do 30 km  
-  tel. 663 545 775

 OMalowanie tanio, czysto, dokładnie, zlece-
nia gipsowo-malarskie , tel. 883 844 555

 ONaprawa pomp wodnych, hydroforowych,  
samochodowych i cyrkulacyjnych.   
Ul. Ikara 133a, tel. 669 245 082

 OPolerowanie reflektorów, blacharstwo,  la-
kiernictwo, tłumiki. Automat trojanowski. 
Częstochowa, ul. Wazów 62a. 
Tel. 509 876 249

Działka budowlana 922 m2 

(20x46m)  
Aleksandria, ul. Gościnna  

obok. DINO. Prąd, wodociąg,  
bud. gosp-mieszk. murowany  
w 1969r,  300 m do pętli MPK. 

Wznowione granice, nowe 
ogrodzenie od drogi. 

70 tys. zł.  
Bez pośredników  
Tel. 795-525-997

Jak zamieścić 
ogłoszenie 

w Życiu Częstochowy i Powiatu

Przesłać ogłoszenie
pocztą na adres:
42-200 Częstochowa
Al. NMP 51

Dostarczyć ogłoszenie
przynieść do redakcji  lub wrzucić 
do skrzynki: 42-200 Częstochowa
Al. NMP 51, w godzinach: 8 - 15

Wysłać email
na adres: reklama@zycieczestochowy.pl

Wysłać SMS
na numer 533 302 049

Przez internet
wypełniając formularz na stronie
www.zycieczestochowy.pl
(zakładka: BIURO OGŁOSZEŃ)
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MINI COOPER  
1.5 E, rok prod. 2019, 9 tys. 
km, kraj.,I-wł., gwarancja

69.900 zł 

KIA SPORTAGE  
1.6 E, rok prod. 2017, 
gwarancja, kraj., I-wł., 
serwisowany,

74.900 zł

MERCEDES GLA 180  
1.6 E, zakup w 2020,   
kraj., I-wł., gwarancja, 
F-VAT

117.000 zł

JEEP CHEROKEE 
2.0 D, rok prod. 2016, 
kraj., I-wł., serwisowany, 
F-VAT

69.900 zł

JEEP COMPASS
1.6 D, krajowy, I-wł., 
serwisowany,  
rok prod. 2017

78.900 zł

TOYOTA AVENSIS  
1.8 E, rok prod. 2016,kraj., 
I-wł., serwisowany, F-VAT

53.900 zł

LAND ROVER  
DISCOVERY SPORT 
2.0 D, automat, 4x4, kraj., 
I-wł., serwisowany, rok 
prod. 2017
109.900 zł

AUDI A6 
2.0D, kraj.,rok prod. 
2018, gwarancja, I-wł., 
serwisowany

124.900 zł

ALFA ROMEO 159  1.9 D, rok prod. 2007 14.900 zł
AUDI A4 ALLROAD Quatro 2.0 E, rok prod. 2013, kraj., I-wł.,  

 62.700 zł
BMW 5 2.0 D, rok prod. 2017, kraj., I-wł., serwisowany, F-VAT  

 139.900 zł
BMW 520 2.0 D, rok prod. 2010,  44.900 zł
 BMW X6 2.0 D, rok prod. 2009, F. VAT, automat, skóra, navi, 

czujniki,  89.900 zł
BMW X6 3.0D zakup 2018, 313 kM, M pakiet F-VAT,   238.900 zł
CITROEN C3 1.4 E, rok prod. 2008,  10.400 zł
CITROEN C5 2.2 D, automat, rok prod. 2002,  1.800 zł
CITROEN C5 2.0 D, rok prod. 2008,  27.900 zł
CHEVROLET CRUZE 2.0 D, rok prod. 2010,  20.400 zł
FIAT PUNTO 1.2 E rok prod. 2000,  2.700 zł
FORD FOCUS 1.6 D, rok prod. 2014, kraj., serwisowany, F-VAT,  

 28.900 zł
FORD MONDEO 2.0 D, rok prod. 2007, kraj.,  16.900 zł
JEEP RENEGADE 1.4 E, automat, nawigacja, kraj., I-wł.,  

serwisowany, rok prod. 2017,  68.900 zł
MAZDA RX-8 1.4 E, rok prod. 2003,  12.200 zł
MERCEDES E CLASS, 1.8 E+LPG, rok prod. 2003,  16.900 zł
MERCEDES GLC 2.0 D, rok prod. 2019, kraj., I-wł., serwisowany, 

F-VAT,  166.900 zł
MITSUBISHI LANCER 1.6 E, zakup 2005,  5.900 zł
OPEL AGILLA 1.0 E + LPG, rok prod. 2009,  12.900 zł
OPEL ASTRA 1.9 D, rok prod. 2006,  12.800 zł
PEUGEOT 206+ 1.1 E, rok prod. 2010,  10.900 zł

RENAULT SCENIC 2.0 E+LPG, rok. prod. 2003,  6.700 zł
RENAULT SCENIC 1.6 E, rok prod. 2004,  7.900 zł
RENAULT FLUENCE 1.6 E, rok prod. 2010, kraj., I-wł.,  21.200 zł
RENAULT MEGANE 1.5 D, rok prod. 2019,  58.900 zł
RENAULT MEGANE 1.5 D, rok prod. 2010,  15.900 zł
SEAT ALHAMBRA 2.0 D, rok prod. 2010,  19.900 zł
TOYOTA AVENSIS 2.2 D, rok prod. 2010,  19.900 zł
TOYOTA AVENSIS 2.0 D, rok prod. 2017, kraj., I-wł, F-VAT,   

 59.900 zł
TOYOTA YARIS VERSO 1.3 E, rok prod. 2002,  5.900 zł
TOYOTA YARIS 1.4 E, rok prod. 2008, kraj.,  9.900 zł
TOYOTA YARIS 1.0 E, rok prod. 2014, gwarancja, I-wł.,  

serwisowany, 28.900
VW JETTA 1.6 E, rok prod. 2007,  17.900 zł
VW GOLF VII, 1.5 E, rok prod. 2018, kraj., F-VAT 69.500 zł
VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2018, kraj., I-wł., serwisowany, 

F-VAT,  69.900 zł
VW PASSAT 1.4 E, rok prod. 2016, kraj., I-wł., serwisowany, 

F-VAT,   56.900 zł
VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2016, kraj., I-wł., serwisowany, 

F-VAT,  59.900 zł
VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2009,  19.900zł
VW PASSAT 1.6 D, rok prod. 2015,  63.900zł
VW POLO 1.2 benzyna+gaz, zakup w 2010,  17.900 zł
VW TOURAN 2.0 TDI, rok prod. 2013, 170 kM,  39.900 zł
VW SHARAN 1.8 E+gaz, rok prod. 2001, automat,  6.900 zł

Wybrane samochody na dzień 21 maja 2021
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Pogo to bardzo pogodny piesek, czasem można się 
zastanawiać jak ten psiak może dawać tyle pozytywnej 
energii będąc od 2014 roku w schronisku!

Uwielbia zabawy na wybiegu ze swoją koleżanką 
z boksu, nie odmówi też zabawy z piłeczką. Jest delikatny 
w stosunku do ludzi, a z innymi psa-
mi nie szuka konfliktu. Na smyczy 
stara się nie szarpać. Naszym 
zdaniem Pogo to idealny psiak 
dla aktywnej osoby, gdzie nu-
dów i braku miłości nie zazna.

Elton to psiak z ogromnym sercem dla każdego czło-
wieka, który skusi się, aby go posmyrać i pogłaskać. Potra-
fi być najwierniejszym psem na świecie. Nie przeskakuje 
murów, więc domek z ogrodem byłby w sam raz! Nie pod-
gryza ludzi ani tym bardziej dzieci, więc rodzinka z malu-
chami też byłaby ok. Podczas spacerów z 
wolontariuszami chodzi ładnie na 
smyczy. Czeka na nowych, kocha-
jących właścicieli.

Maki - jak to młody psiak - ma w  sobie dużo 
energii do zabawy, biegania i okazywania miłości wolonta-
riuszom. Maki zna smycz i  bardzo ładnie na niej chodzi, 
aczkolwiek świat jest tak ciekawy że wszystko musi poznać 
teraz ;) Psiak nie jest konfliktowy w  stosunku do innych 
psów i bardzo dobrze dogaduje się z kolegą z boksu. Maki 
czeka teraz tylko na swoich jedynych lu-
dzi od 2016 roku!

SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT „AS”, 
Jamrozowizna 1,

42-270 Kłomnice (woj. Śląskie 
– 23 km za Częstochową)

Kontaktując się prosimy podać imię pieska. 
Istnieje możliwość dowozu psa do osoby adoptującej po wizycie przed-adopcyjnej, ankiecie 

i zwrocie kosztów za paliwo. Można dzwonić od poniedziałku do niedzieli  
w godzinach od 14:00 do 20:00. 

Tel: 731 749 481

POGO MAKI

Pogo - piesek

rok urodzenia: 
2013

wielkość: średni

przebywa w kojcu 
nr 70 - nr 2377

data przyjęcia: 
25-09-2014

Kastracja: Tak

Maki - piesek

rok urodzenia: 
2014

wielkość : średni

przebywa w kojcu 
nr 70 - nr 2657

data przyjęcia: 
28-06-2016

Kastracja: Tak

PIESKI SZUKAJĄ 
KOCHAJĄCEGO DOMU!

Lili - piesek

rok urodzenia : 
2012

wielkość :  
średnia

przebywa w kojcu 
nr 70 - nr 2726

data przyjęcia:  
26-01-2017

Sterylizowana: TAK

HALO! To ja, Lili 
- mam pomysł „CHODŹMY DO CIEBIE!”
Ps.: Podaj mi poprawny adres, bo idę od 2017 
ROKU! I mam wrażenie, że to cały czas ten sam 
kojec, zamiast twojego domu. :(
Jestem bardzo radosną i delikatną sunią. Nie zjadam 
dzieci ludzkich. ;) Na smyczy chodzę ładnie, nie 
szarpię i wszystko dookoła jest superowe. Uwiel-
biam zabawy piłką lub z kolegą z boksu, na spacerze 
czasem.. może często też go zaczepiam do zabawy. 
Teraz szukam tego jedynego czło-
wieka, co dom mi da! Zapraszam 
do adopcji!

LILI

Arnold to bardzo mały i przyjacielski piesek:) 
Bardzo ceni sobie przyjaźń z człowiekiem i już przez 
kraty wystawia nos do każdego napotkanego człowie-
ka. Na smyczy, jak i na wybiegu jest bardzo grzeczny. 
Nie jest agresywny do innych psów, 
bardzo długo siedział z kolegą, któ-
ry się wszystkiego boi i pomagał 
mu w socjalizacji.

ARNOLD

Arnold - piesek

rok urodzenia:  
20-01-2011

wielkość: mały

przebywa w kojcu 
nr 13 - nr 1711

data przyjęcia: 
20.01.2012

Kastracja: Tak

Czaki niestety po zakończonym spacerze 
chowa się smutny do budy. Czaki już dawno powinien 
być przez kogoś zauważony. Ten psiak nie jest konflikto-
wy zawsze na spacerze, kiedy spotyka inne psiaki cieszy 
się na ich widok i nie wszczyna awantur. Jest delikatny 
w stosunku do ludzi małych i tych dużych, na spacerach 
nie ciągnie. Czaki uwielbia spędzać czas na wybiegu 
z człowiekiem, wtedy radośnie biega dokoła niego 
i nie odmawia wspólnej szarpaniny panem misiem czy 
zabawy piłeczką. Niestety, kiedy już wraca do boksu 
zrezygnowany idzie do budy i nawet nie-
chętnie wychodzi po jedzenie! Czaki 
z każdym dniem coraz bardziej 
traci nadzieje, że znajdzie swój 
jedyny dom... CZAKI

Czaki - samiec

rok urodzenia :  
30-04-2010

wielkość : mały

przebywa w kojcu 
nr A1 - nr 2908

data przyjęcia:  
30-04-2018

ELTON

Elton - piesek

rok urodzenia: 
2012

wielkość : średni

przebywa w kojcu 
nr 13K - nr 2185

data przyjęcia: 
19-11-2013

Kastracja: Tak
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