
Apel do kierowców: zwolnijcie i  nie 
narażajcie mieszkańców na niebez-
pieczeństwo. Rusza właśnie wspólna 
akcja Zakładu Gospodarki Mieszka-
niowej „TBS” oraz Komendy Miejskiej 
Policji w Częstochowie, której celem 
jest edukacja zmotoryzowanych 
uczestników ruchu i zwiększenie po-
czucia bezpieczeństwa mieszkańców 
na osiedlach oraz w  strefach za-
mieszkania. Akcja objęta jest 
honorowym patronatem prezydenta 
Krzysztofa Matyjaszczyka.

Z badań przeprowadzonych przez Wy-
dział Zarządzania Politechniki Często-
chowskiej na zlecenie ZGM „TBS” wyni-
ka, że zarówno na drogach, jak i na par-
kingach w pobliżu miejskich bloków, nie 
można czuć się do końca bezpiecznie.  - 
Na pytanie: „Czy w  bezpośrednim są-
siedztwie Pana/Pani budynku występu-
ją jakieś zagrożenia wynikające z ruchu 
samochodów?”, blisko 40 procent ba-
danych stwierdziło, że takie zagrożenia 
są obecne. Równolegle respondenci 
wskazywali na nadmierną prędkość 
niektórych pojazdów - informuje Anna 
Wojtysiak z  ZGM „TBS”. Jak wynika ze 
danych, tylko w ubiegłym roku na tere-
nie podległym Komendzie Miejskiej Po-
licji w  Częstochowie doszło do 40 wy-
padków na przejściach dla pieszych 
z  winy kierującego. - Spore zagrożenie 
dla mieszkańców stanowili też zmotory-
zowani znajdujący się pod wpływem al-
koholu - w  tamtym roku doszło do 31 
wypadków z ich udziałem, w których aż 
3 osoby straciły życie. To wszystko po-
twierdza, że wielu kierowców wciąż nie 
wie, jak bezpiecznie i  rozsądnie poru-

szać się po drogach osie-
dlowych oraz tych położo-
nych w  ich bliskim sąsiedz-
twie, czym jest „strefa za-
mieszkania” oraz jak wyglą-
da znak informacyjny D-40 - 
dodaje Anna Wojtysiak. 
W związku z powyższym Za-

kład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” 
oraz Komenda Miejska Policji w Często-
chowie postanowili zainicjować akcję 
pod hasłem „Bezpieczne osiedle miesz-
kaniowe” pod honorowym patronatem 
prezydenta miasta Częstochowy Krzysz-
tofa Matyjaszczyka. Celem akcji jest 
przede wszystkim edukacja zmotoryzo-
wanych, ochrona pieszych i  zwiększe-
nie poczucia bezpieczeństwa na osie-
dlach mieszkaniowych oraz w  strefach 
zamieszkania. W  ramach działań orga-
nizatorzy przygotowali dla kierowców 
m.in. ulotki edukacyjne.

- Ta akcja ma uświadamiać kierow-
ców, jak zachowywać się w  sferze za-
mieszkania, że tutaj to pieszy ma pierw-
szeństwo, także dzieci, które często nie 
znają jeszcze przepisów ruchu drogo-
wego i na które trzeba szczególnie uwa-
żać – mówił podczas inauguracji kam-
panii prezydent Krzysztof Matyjaszczyk. 
- Obyśmy po przeprowadzeniu tej akcji 
mieli wszyscy większe poczucie bezpie-
czeństwa i  realnie czuli się bezpiecz-
niej, niż wówczas, gdy tę kampanię roz-
poczynaliśmy. - Liczymy, że kierowcy 
będą przestrzegali przepisów ruchu 
drogowego w  strefach zamieszkania. 
Chodzi przecież o bezpieczeństwo pie-
szych, w  tym małych dzieci, które po-
winny czuć się całkowicie swobodnie 
i bezpiecznie na osiedlach mieszkanio-
wych i  w  strefach zamieszkania. Jeżeli 
mamy prędkość ograniczoną do 20 
km/h, to pod żadnym pozorem nie pró-
bujmy jej zwiększać. Pamiętajmy, że 
wszelka brawura na drodze może mieć 
tragiczne skutki – powiedział insp. Da-
riusz Atłasik, Komendant Miejski Policji 
w Częstochowie.

Dzięki inicjatywie miejskiej spółki 
ZGM „TBS” w  czterech strefach za-
mieszkania na terenie zasobu komu-
nalnego oraz na wybranych osiedlach 
mieszkaniowych postawiono specjalne 
tablice z  apelem do kierowców 
o  ostrożność i  uwagę skierowaną na 
pieszych, w  tym bawiące się dzieci. - 
Chcemy, by mieszkańcy, w tym lokato-
rzy zasobów komunalnych, czuli się 
bardziej bezpiecznie. Wcześniej otrzy-

maliśmy pisma od przedstawicieli Rad 
Dzielnic z prośbą o utworzenie specjal-
nych tablic oraz o przeprowadzenie ak-
cji informacyjnej dla zmotoryzowanych 
mieszkańców całej dzielnicy, którzy - 
według relacji lokatorów - często nie 
stosują się do przepisów prawa o  ru-
chu drogowym – mówił Paweł Koniecz-
ny, prezes zarządu ZGM „TBS” w  Czę-
stochowie. W ramach akcji, równolegle 
w  jednej z  częstochowskich rozgłośni 
radiowych można usłyszeć apel dziecka 
do kierowców poruszających się po 
osiedlowych drogach.

- Obecnie w Częstochowie wyznaczo-
nych jest 48 stref zamieszkania. 
W Ustawie z dnia 20 czerwca 1997 roku 
Prawo o ruchu drogowym można prze-
czytać, że strefa zamieszkania jest ob-
szarem obejmującym drogi publiczne 
lub inne drogi, gdzie obowiązują szcze-
gólne zasady ruchu drogowego, a wjaz-
dy i wyjazdy oznaczone są odpowiedni-
mi znakami drogowymi. Wjazd do stre-
fy zamieszkania oznacza się niebieskim 
znakiem informacyjnym D-40, przed-
stawiającym dom, pojazd, pieszego 
i dziecko grające w piłkę. Najważniejsze 
zasady, które obowiązują  w strefie za-
mieszkania to między innymi: prędkość 
ograniczona do 20 km/h; pieszy może 
poruszać się swobodnie po całej udo-
stępnionej do użytku publicznego prze-
strzeni i  ma pierwszeństwo przed po-
jazdami; tylko w tej strefie dzieci maja 
prawo do samodzielnego poruszania 
się po drodze nawet wtedy, gdy nie 
ukończyły 7 lat - podkreśla Anna Wojty-
sik z ZGM „TBS”. Co ważne, z dniem 1 
czerwca bieżącego roku wejdą w życie 
nowe przepisy, dzięki którym piesi zy-
skają pierwszeństwo przed pojazdami 
już w momencie wchodzenia na przej-
ście dla pieszych. Oznacza to, że zbliża-
jąc się do pasów kierowca będzie mu-
siał zmniejszyć prędkość (poniżej do-
puszczonego na danym odcinku drogi 
limitu). Obowiązek ten dotyczyć będzie 
również rowerzystów.

 ■ Paula Nogaj
 ■ fot. Urząd Miasta Częstochowy
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Skomponowany przez Mateusza 
Pospieszalskiego

Częstochowa  
ma swój hejnał

Decyzja radnych

Stadion żużlowy  
z nową nazwą

Podczas ostatniej sesji częstochowscy radni 
podjęli uchwałę w sprawie zasad używania hej-
nału. To kolejna, historyczna inicjatywa, 
wpisująca się w obchody 800-lecia pisanych 
dziejów miasta.

Propozycja częstochowskiego hejnału została 
skomponowana przez Mateusza Pospieszalskie-
go. W listopadzie ubiegłego roku odbyło się spo-
tkanie „Zespołu do spraw uroczystości i ceremo-
niału miejskiego”. Przewodniczył mu zastępca 
prezydenta Częstochowy Ryszard Stefaniak, a 
uczestnikami byli m.in. naczelnik Wydziału Kultu-
ry, Promocji i Sportu Aleksander Wierny oraz – w 
charakterze zaproszonego eksperta – dyrektor 
Filharmonii Częstochowskiej Adam Klocek. Przez 
aklamację zdecydowano, że jako potencjalny hej-
nał Częstochowy prezydentowi miasta przedsta-
wiony zostanie właśnie utwór znanego w Często-
chowie kompozytora. Prezydent – po zapoznaniu 
się z utworem – zaproponował go z kolei Radzie 
Miasta, która podjęła intencyjną uchwałę, za-
twierdzającą pomysł. Kolejnym krokiem było 
przedstawienie propozycji Komisji Heraldycznej 
działającej przy Ministerstwie Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji. Wskutek braku zastrzeżeń 
ze strony Komisji możliwe stało się podjęcie wła-
ściwej uchwały, zatwierdzającej hejnał oraz zasa-
dy jego używania.

Zgodnie z nimi może być on używany wyłącznie 
w sposób zapewniający mu należyty szacunek 
oraz prestiż i powagę przewidzianą prawem dla 
symboli miejskich. Będzie można go wykonywać 
bądź odtwarzać podczas uroczystości z okazji 
świąt państwowych i samorządowych, a także 
podczas imprez i uroczystości o szczególnym zna-
czeniu dla Gminy Częstochowy i jej mieszkańców.

Częstochowski stadion żużlowy przy ulicy 
Olsztyńskiej będzie funkcjonował pod nową 
nazwą. Taką decyzję, podczas ostatniej sesji, 
podjęli radni.

Decyzja o zmianie nazwy to efekt zakończenia 
współpracy częstochowskiego Włókniarza z po-
przednim sponsorem tytularnym obiektu – firmą 
SGP. Po rozwiązaniu umowy, klub podpisał nowe 
porozumienie, z lokalną firmą zielona-energia.
com. Zakładała ona umiejscowienie nazwy przed-
siębiorstwa w nazwie stadionu. Nie było to jed-
nak możliwe bez zgody radnych – taki zapis pre-
cyzuje umowa pomiędzy klubem a Miejskim 
Ośrodkiem Sportu i Rekreacji. Dlatego prezes 
Włókniarza zwrócił się do przewodniczącego Ra-
dy z wnioskiem o podjęcie uchwały zmierzającej 
do nadania nowej nazwy. Po przegłosowaniu 
propozycji obiekt przy ulicy Olsztyńskiej 123/127 
będzie teraz nosił oficjalną nazwę: Miejski Sta-
dion „zielona-energia.com Arena Częstochowa”.

Rusza akcja

Bezpieczne osiedle 
mieszkaniowe
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AKTUALNOŚCI

Konkurs

Młodzi artyści śpiewali o wolności
Prawdziwa gratka dla kibiców

Puchar Polski wywalczony 
przez RKS Raków można 
oglądać w Galerii Jurajskiej

W ostatnim czasie wzrosła licz-
ba kradzieży katalizatorów na 
terenie Częstochowy. - Od 
stycznia łupem przestępców 
padły już 34 katalizatory. Naj-
więcej kradzieży odnotowano 
w dzielnicy Północ. Złodzieje 
działają głównie nocą, a samo 
wycięcie katalizatora z zapar-
kowanego samochodu zajmuje 
im zaledwie kilka minut. Bądź-
cie czujni. Zwracajcie uwagę na 
obce osoby i pojazdy pojawia-
jące się na osiedlowych par-
kingach - apeluje KMP w Czę-
stochowie.

Złodzieje akcje kradzieży prze-
prowadzają głównie po zmroku i 
w takich miejscach, gdzie istnieje 
niewielkie ryzyko, że zostaną 
przez kogoś zauważeni. Są to lo-
kalizacje mało uczęszczane, od-
dalone od skupisk ludzi i słabo 
oświetlone. - Schemat działania 
jest zawsze podobny. W pobliżu 
auta, które ma paść łupem prze-
stępców parkuje samochód. Sie-
dzi w nim kilka osób i obserwują 
otoczenie. W tym samym czasie 
jeden z nich wyposażony w lewa-
rek i urządzenie do cięcia metalu 
wysiada i niezauważenie wchodzi 
pod podwozie, skąd wycina kata-
lizator - wyjaśniają częstochow-

skie służby. Samo przeprowadze-
nie złodziejskiej akcji nie trwa 
długo, dlatego istotne jest, aby 
mieszkańcy i przechodnie reago-
wali na to, co dzieje się w zasięgu 
ich wzroku. - Jeśli widzimy kogoś, 
kto wykonuje jakieś prace przy 
samochodzie, używając do tego 
lewarka i słychać głośne dźwięki, 
zaalarmujmy niezwłocznie Poli-
cję. Tylko wtedy jest szansa zła-
pać złodzieja na gorącym uczyn-
ku. Nawet jeśli okaże się, że to 
właściciel auta reperuje coś w 
swoim samochodzie, funkcjona-
riusze szybko wyjaśnią sprawę i 
odjadą. Nie możemy być obojęt-
ni, bo katalizatory nie mają żad-
nych oznaczeń, przez co są trud-
ne do namierzenia. Gdy właści-
ciel zorientuje się dopiero po od-
paleniu silnika, że brakuje tej 
ważnej części układu wydecho-
wego będzie już za późno - doda-
je KMP w Częstochowie. Najważ-
niejsza jest w tym przypadku 
szybkość naszej reakcji. Gdy tyl-
ko zauważymy, że ktoś w naszej 
okolicy zachowuje się podejrze-
nie, nie zwlekajmy - nigdy nie 
wiadomo, czy złodziej nie planuje 
kradzieży właśnie naszego mie-
nia. W każdej takiej sytuacji po-
winniśmy zadzwonić pod numer 
alarmowy 997 lub 112. Reaguj, 
nie akceptuj!

Młode wokalistki i wokaliści z 
całej Polski wzięli udział w 
konkursie, którego motywem 
przewodnim była szeroko ro-
zumiana wolność. Został on 
zorganizowany w związku z 
230. rocznicą Konstytucji 3 Ma-
ja. Wśród najlepszych znaleźli 
się m.in. reprezentanci Często-
chowy – ze współorganizującej 
konkurs Szkoły Podstawowej 
nr 29, a także Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego nr 1 i Szko-
ły Podstawowej nr 48.

W konkursie nazwanym ,,Muzy-
ka łagodzi, muzyka radzi, muzyka 
nigdy Cię nie zdradzi” chodziło o 
umożliwienie najzdolniejszym 
wokalnie uczennicom i uczniów 
zaprezentowania swoich umie-
jętności, wzmacnianie wśród 
nich wiary we własne umiejętno-
ści i talenty, wspieranie wycho-
wania patriotycznego poprzez 
aktywność artystyczną czy pod-
trzymywanie pamięci o istotnych 
wydarzeniach w polskich dzie-
jach.

Na konkurs, skierowany do klas 
IV-VIII w kategoriach ,,soliści” i 
,,grupy wokalne”, nadesłano 58 
wykonań z 43 szkół podstawo-
wych z całego kraju. Zwyciężczy-
nie i zwycięzców wyłoniła ze-
wnętrzna komisja konkursowa w 
składzie: mgr Sylwia Kurcab 
(przewodnicząca), mgr Justyna 
Bujalska (nauczycielka emisji gło-
su), mgr Piotr Skuza (nauczyciel 
historii i muzyki). Poziom był bar-
dzo wysoki. W ocenie – zgodnie z 
wytycznymi regulaminu – szcze-

gólną uwagę zwrócono m.in. na 
dobór repertuaru, właściwą into-
nację, dykcję, poczucie rytmu 
oraz wrażenie artystyczne i orygi-
nalność.

Organizatorami konkursu było 
Stowarzyszenie „Wspólnota Pol-
ska”  Oddział w Częstochowie 
oraz  Szkoła Podstawowa nr 29 
im. Królowej Jadwigi. Konkurs zo-
stał objęty honorowym patrona-
tem Prezesa Zarządu Krajowego 
Stowarzyszenia „Wspólnota Pol-
ska” Dariusza Bonisławskiego 
oraz prezydenta Częstochowy 
Krzysztofa Matyjaszczyka.

A oto wyniki:

Solistki/soliści:
I miejsce ex aequo:

Emilia Szcześniak, Szkoła Pod-
stawowa nr 1 w Łukowie
Gabriela Żeleźnik, Ogólnokształ-
cąca Szkoła Muzyczna I i II st. im. 
Feliksa Nowowiejskiego w Gdań-
sku

II miejsce ex aequo:
Anna Baryła, Zespół Szkolno-

-Przedszkolny im. Jana Pawła II 
w Jaskrowie

Anastazja Lech, Prywatna Szko-
ła Podstawowa im. Królowej 
Jadwigi w Lublinie

Amelia Dziewit, Zespół Szkół 
Ogólnokształcących, Szkoła 
Podstawowa nr 9 im. kpt. ż.w 
Karola Olgierda Borchardta w 
Rumi

Eliza Xerxa,  Szkoła Podstawowa 
nr 29 im. Królowej Jadwigi w 
Częstochowie

III miejsce ex aequo:
Patrycja Chrząszcz, Szkoła Pod-

stawowa nr 7 w Czeladzi
Emilia Tabała, Szkoła Podstawo-

wa im. Marii Konopnickiej w 
Majdanie Sopockim

Weronika Twarduś, Szkoła Pod-
stawowa im. Piotra Skargi w 
Warzycach

wyróżnienia ex aequo:
Łucja Sklarek, Szkoła Podstawo-

wa nr 32 im. Strzelców Bytom-
skich w Bytomiu

Małgorzata Antosik, Salezjańska 
Szkoła Podstawowa we Wro-
cławiu

Grupy:
I miejsce:

Anna Zjawin, Nikola Piejko, Ma-
ria Jastrzębska, Marlena Ga-
dzińska, Lucyna Duleba, Hanna 
Milnerowicz, Szkoła Podstawo-
wa im. Jana Pawła II w Wilczko-
wie

II miejsce:
Dominika Popczyk, Ewelina Ko-
rek, Anastazja Panienkowska, 
Zespół Szkolno-Przedszkolny
nr 1  w Częstochowie

III miejsce:
Maja Pliszczyńska, Kamil Pod-
żorski, Aleksandra Krzok, Szko-
ła Podstawowa nr 5 w Wiśle

Wyróżnienie:
Antonina Smykal, Zuzanna 
Smykal, Wojciech Smykal, Szko-
ła Podstawowa nr 48 w Często-
chowie

Puchar Polski wy-
walczony przez RKS 
Raków można oglą-
dać od poniedziałku 
do piątku w Galerii 
Jurajskiej. To praw-
dziwa gratka dla ki-
biców oraz fanów 
piłki nożnej. Każdy 
może do niego po-
dejść i zrobić sobie z 
nim zdjęcie.

Zobaczyć Puchar 
Polski z bliska to marzenie wielu 
zapalonych kibiców piłki nożnej. 
Teraz się jest ono możliwe do 
spełnienia!  Do piątku 28 maja w 
Galerii Jurajskiej można oglądać 
trofeum wywalczone na początku 
maja przez RKS Raków Często-
chowa. Mający prawie metr 
lśniący puchar, ustawiony został 
na środku centrum handlowe-
go, na specjalnie przygotowa-
nym podeście. Każdy może do 
niego podejść i zrobić sobie z 
nim zdjęcie. A wszystko w ra-
mach święta klubu.

Piłkarze celebrują nie tylko wy-
walczenie Pucharu Polski i wice-
mistrzostwa Polski, ale także 
100-leceie RKS Raków Często-
chowa. Wszystko pod hasłem 
#NAJLEPSZYSEZONWHISTORII, 
bo takim bez wątpienia był ten 
miniony.

- Przez 5 dni w Jurajskiej będzie 
można było zobaczyć najważniej-
sze jak dotąd trofeum wywalczo-
ne przez drużynę. Puchar, które 
jeszcze kilka dni temu był w rę-
kach zawodników, cieszących się 
ze zwycięstwa nad Arką Gdynia. 
To wydarzenie, na którym nie 
może zabraknąć prawdziwych ki-
biców i każdego, kto lubi sporto-
we emocje – mówi Violetta Dziu-
bin-Łuszczyk, dyrektor marketin-
gu Galerii Jurajskiej.

Spotkanie z trofeum w Galerii 
Jurajskiej odbywa się w ramach 
akcji „Puchar jest Twój”. Włoda-
rze klubu  i podopieczni trenera 
Marka Papuszyna zadecydowali 
bowiem o symbolicznym przeka-
zaniu trofeum swoim kibicom. 
Puchar można oglądać w godzi-
nach otwarcia galerii, tj.  
od 10 do 22. Wstęp wolny.

Decyzja radnych

2021 rok ustanowiony rokiem pamięci  
o ofiarach częstochowskiego getta
W tym roku mija 80. rocznica 
utworzenia getta dla żydow-
skich mieszkanek i mieszkań-
ców ówczesnej Częstochowy 
przez hitlerowskich okupan-
tów. Decyzją Rady Miasta, wy-
darzenia związane z często-
chowskim gettem zostaną od-
powiednio upamiętnione.

Podczas ostatniej sesji, która 
odbyła się 20 maja, radni podjęli 
uchwałę w sprawie uczczenia pa-
mięci ofiar Częstochowskiego 
Getta w związku z 80. rocznicą je-
go utworzenia. Inicjatywa ta zo-
stała poparta przez Towarzystwo 
Społeczno-Kulturalne Żydów w 
Częstochowie.

- Częstochowianki i częstocho-
wianie wyznania mojżeszowego 
zostali odizolowani w getcie 9 
kwietnia 1941 roku – stało się to 
na mocy rozporządzenia okupa-
cyjnego komisarza miasta (Stad-
thauptmanna) Richarda Wendle-
ra. W getcie obejmującym 
wschodnią część centrum Czę-
stochowy – w dużym stopniu po-
krywającą się z obszarem przed-
wojennej dzielnicy żydowskiej – 

znalazło się łącznie ok. 40 tys. ży-
dowskich obywatelek i obywateli 
miasta. Wychodzenie poza obręb 
getta było karane śmiercią. 22 
września 1942 roku rozpoczęto 
akcję jego likwidacji, podczas któ-
rej 38 250 osób wywieziono do 
nazistowskiego obozu zagłady 
Treblinka II, a 2 tys. rozstrzelano 
przy ul. Kawiej.  Pozostałe przy 
życiu ok. 6 tys. osób ulokowano 
w listopadzie 1942 w tzw. małym 
getcie, zmuszając ich do przymu-
sowej pracy w zakładach zbroje-
niowych ,,Hasag-Paltzery” - przy-
pomina częstochowski magi-
strat. Wiadomo, że w chwili wy-
zwolenia Częstochowy z rąk nazi-
stów, przebywało w mieście 5200 
Żydów – więźniów ,,Hasagu”. Je-
dynie 1518 z nich, były to osoby 
„miejscowe”.

Plan obchodów roku 
pamięci przedstawia się 
następująco:
28 czerwca – złożenie kwiatów 

na Cmentarzu Żydowskim w 
78. Rocznicę Likwidacji Małego 
Getta (1943 –2021)

czerwiec 2021 – akcja porządko-
wania Cmentarza Żydowskiego 

przy ul. Złotej (dokładny termin 
uzależniony od sytuacji pande-
micznej)

22 września – złożenie kwiatów 
pod Pomnikiem Ofiar Getta w 
79. rocznicę początku likwida-
cji Getta w Częstochowie 
(1942-2021)

29 września – uroczystości rocz-
nicowe we współpracy z Mu-
zeum Częstochowskim: Wy-
kład/prezentacja w siedzibie 
Towarzystwa Społeczno-Kultu-
ralnego Żydów (TSKŻ)/ Zwie-
dzanie wystawy stałej „Żydzi 
Częstochowianie”/ Wystawa 
fotografii w siedzibie TSKŻ/ 
Koncert w Filharmonii Często-
chowskiej

10-12 października – Zjazd Ży-
dów Częstochowian podczas 
Biennale Hubermana: Złożenie 
kwiatów na ul. Kawiej pod ta-
blicami upamiętniającymi ma-
sową egzekucję 2 tys. osób – 
ofiar nazizmu

Zakończeniem Roku Pamięci bę-
dzie Akcja #Pamiętamy – na 
początku przyszłego roku, 
27 stycznia 2022 – w ramach 
Międzynarodowego Dnia Pa-
mięci o Ofiarach Holokaustu.

Częstochowska policja ostrzega

Nasiliły się kradzieże 
katalizatorów

 ■ fot. Grzegorz Misiaj
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Z POLICYJNEGO NOTATNIKA

Okradł babcię

Wyszedł z więzienia i... 
został aresztowany

Policjanci z Kalet otrzymali zgłoszenie 
dotyczące kradzieży karty bankomatowej 
i pieniędzy z konta. Kiedy przyjechali na 
miejsce, okazało się, że złodziejem był...
wnuczek.

 40-latek od  jakiegoś czasu pomieszki-
wał ze swoją babcią, wykorzystał jej nie-

uwagę i ukradł 84-latce kartę płatniczą. 
Zdobył też kod PIN i wypłacił z konta se-
niorki blisko 500 złotych, które od razu 
wydał.

Sprawca został zatrzymany i trafił do po-
licyjnej celi. Przyznał się do kradzieży. 
40-latek usłyszał zarzut i grozi mu nawet 
10 lat więzienia.

Kilka dni cieszył się wolnością 30-la-
tek, który opuścił mury więzienia, 
gdzie odbywał wyrok za znęcanie się i 
inne przestępstwa wobec byłej part-
nerki. Tym razem mężczyzna wygrażał 
się, że ją zabije i jest w stanie nawet 
ponownie trafić za to za kraty. W związ-
ku z poprzednią sprawą karną, mężczy-
zna miał również orzeczony 6-letni za-
kaz zbliżania się i kontaktowania z 
matką swojego dziecka. Niestety pole-
cenie sądu zignorował. Został zatrzy-
many i tymczasowo aresztowany.

Policjanci z Siemianowic Śląskich zatrzy-
mali 30-letniego mężczyznę pod zarzu-
tem kierowania gróźb karalnych oraz ła-
mania sądowego zakazu zbliżania się i 
kontaktowania z byłą partnerką, z którą 
miał dziecko. Mężczyzna kilka dni temu 
wyszedł z więzienia, gdzie odbywał karę 
za znęcanie się i inne przestępstwa, któ-
rych dopuścił się wobec byłej partnerki. 
W tej sprawie sąd orzekł 6 letni zakaz zbli-

żania się i kontaktowania z kobietą. Męż-
czyzna złamał jednak tą zasadę. Groził ko-
biecie, że ją zabije, potnie, i że jest świa-
domy konsekwencji, jakie mu za to grożą, 
ale nie ma nic do stracenia. W związku z 
tym, że w przeszłości mężczyzna zażywał 
narkotyki, był agresywny oraz nieobliczal-
ny, kobieta bała się, że spełni on swoje 
groźby. Powiadomiła o tym natychmiast 
mundurowych, którzy zatrzymali mężczy-
znę.  Usłyszał on zarzut w recydywie za 
kierowanie gróźb karalnych wobec matki 
ich dziecka oraz za łamanie sądowego za-
kazu zbliżania się i kontaktowania z nią. 
Zarówno śledczy, jak i prokurator, w tej 
sprawie nie widzieli innego rozwiązania, 
jak skierowanie wniosku do sądu o zasto-
sowanie tymczasowego aresztowania 
wobec 30-latka. Po zapoznaniu się z ze-
branym materiałem dowodowym, sąd 
przychylił się do złożonego wniosku i po-
dejrzany trafił na miesiąc do aresztu.

Bytomscy policjanci zatrzymali mężczy-
znę podejrzanego o usiłowanie zabój-
stwa 25-latka. W miniony weekend 
agresor ranił nożem swojego kompana 
podczas libacji alkoholowej. Na wnio-
sek prokuratora i śledczych, decyzją 
sądu, został tymczasowo aresztowany 
na okres 3 miesięcy. Grozi mu kara do-
żywotniego więzienia.

Policjanci z Miechowic otrzymali zgłosze-
nie o mężczyźnie, który miał zostać ugo-
dzony nożem. Do zdarzenia doszło w jed-
nym z budynków przy ulicy Popiełuszki. 
Po przybyciu na miejsce, przed budyn-
kiem, mundurowi zastali leżącego, za-
krwawionego mężczyznę, któremu pomo-
cy udzielała partnerka. Po chwili na miej-

sce dotarli ratownicy medyczni, którzy 
zdecydowali o hospitalizacji poszkodowa-
nego. Mundurowi przystąpili do ustalania 
okoliczności zdarzenia. Jak się okazało, 
dwóch mężczyzn spożywało alkohol. W 
trakcie libacji doszło między nimi do nie-
porozumienia. W pewnym momencie 
41-letni mieszkaniec Bytomia zaatakował 
swojego kompana nożem.

Zatrzymany przez mundurowych zaraz 
po zdarzeniu sprawca był nietrzeźwy. Miał 
w swoim organizmie prawie 3 promile al-
koholu. Usłyszał zarzut usiłowania zabój-
stwa. Na wniosek śledczych i prokuratora 
najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie 
tymczasowym, a za popełniony czyn grozi 
mu dożywocie.

Nastolatki odnalezione

Włamywał się na konta 
bankowe swoich znajomych

Przed policjantami ukrył się 
w... szafie

Odnalezieniem dwóch nastolatek za-
kończyła się akcja poszukiwawcza poli-
cjantów z Mikołowa. Dziewczynkom w 
wieku 12 lat, które oddaliły się z 
orzeskiego ośrodka terapeutycznego, 
na szczęście nic się nie stało. Po ogło-
szonym przez komendanta alarmie, do 
działań zaangażowano cały stan jed-
nostki.

Dyżurny Komisariatu Policji w Orzeszu 
otrzymał zgłoszenie o 12-latkach, które 
bez wiedzy opiekunów opuściły ośrodek 
terapeutyczny, do którego przywieźli ich 

rodzice. Pochodzące z Czeladzi i Radziszo-
wa nastolatki nie informując nikogo, po-
stanowiły wyjść poza teren placówki.

Z uwagi na możliwe zagrożenie życia i 
zdrowia, komendant powiatowy ogłosił 
alarm, a policjanci natychmiast rozpoczęli 
poszukiwania. Po niespełna dwóch godzi-
nach małoletnie były już pod opieką poli-
cjantów. Dzięki błyskawicznej reakcji na-
stolatki zostały odnalezione na terenie 
dworca autobusowego w centrum Miko-
łowa, skąd następnie trafiły do placówki 
terapeutycznej, w której docelowo powin-
ny przebywać

Na 3 miesiące trafił do aresztu 40-letni 
mieszkaniec powiatu mikołowskiego, 
któremu śledczy zarzucają liczne wła-
mania na konta bankowe swoich znajo-
mych. Szacuje się, iż mężczyzna spowo-
dował straty nie mniejsze niż 26 tysię-
cy złotych. Za popełnione przestęp-
stwa grozi mu do 10 lat więzienia.

Policjanci Wydziału Kryminalnego miko-
łowskiej komendy zatrzymali 40-latka, 
któremu zarzuca się aż 95 włamań na 
konta bankowe. Ofiary mieszkańca Łazisk 
Górnych nie były przypadkowe. Troje po-
krzywdzonych oraz sprawca znali się, gdyż 
mieszkają w tej samej okolicy. Młodszy są-
siad postanowił znaleźć stałe źródło do-
chodu, a środki finansowe na cudzych 
kontach, w jego ocenie, były na wyciągnię-
cie ręki.

Żmudna i trwająca kilka tygodni praca 
operacyjna kryminalnych doprowadziła 
do odkrycia nielegalnego procederu. 
Mieszkańcowi Łazisk Górnych zarzuca się, 
że w okresie od połowy grudnia 2019 roku 
do początku lutego 2021 roku dokonał bli-
sko setki włamań na konta bankowe swo-
ich znajomych, z których zniknęło kilka-
dziesiąt tysięcy złotych. Transakcje były 
różnego rodzaju. Od płatności swoich ra-
chunków, przelewów bankowych na kon-
to, po zwykłą płatność kartą w sklepie.

40-latek został doprowadzony do Proku-
ratury Rejonowej w Mikołowie, gdzie 
przedstawiono mu zarzuty. Jeszcze tego 
samego dnia miejscowy sąd zadecydował 
o zastosowaniu wobec podejrzanego naj-
surowszego środka zapobiegawczego. 
Mężczyzna nie przyznał się do zarzutów.

Osoby poszukiwane przez organy ści-
gania wybierają różne miejsce, aby 
uniknąć spotkania ze stróżami prawa. 
Policjanci nie dają jednak za wygraną i 
tropią osoby ukrywające się przed wy-
miarem sprawiedliwości do skutku, by 
poniosły konsekwencje swoich czynów. 
Z dokładnością sprawdzają każdą po-
tencjalną kryjówkę. Świętochłowiccy 
mundurowi po raz kolejny udowodnili, 
że żaden przestępca nie może czuć się 
bezkarnie.

Stróże prawa z ogniwa patrolowego po-
jechali do jednego z mieszkań na terenie 
miasta. Doszło do tego w związku z wyda-
nym przed bytomski sąd nakazem dopro-
wadzenia mieszkańca Świętochłowic do 

aresztu, celem odbycia kary za popełnio-
ne przestępstwo. Gdy mundurowi zapu-
kali do jego mieszkania, nikt nie otworzył 
drzwi. Jednak policjanci byli pewni, że 
33-latek jest w środku, bowiem w oknie 
mieszkania widzieli postać mężczyzny. W 
trakcie oczekiwania na przyjazd straży po-
żarnej, drzwi mieszkania uchyliła kobieta. 
Oznajmiła stróżom prawa, że jej partnera 
nie ma. Mimo to mundurowi weszli do 
środka i podczas sprawdzania pomiesz-
czeń, ich uwagę przykuła szafa. Nie byłoby 
w niej nic dziwnego, gdyby nie fakt, że sta-
ła frontem do ściany. Gdy ją odsunęli oka-
zało się, że w środku ukrywa się poszuki-
wany 33-latek. Mężczyzna trafił już do 
aresztu śledczego, gdzie spędzi najbliższe 
6 miesięcy.

Z nożem na kompana od kieliszka
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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

REWOLUCJA

CENOWA

Okna 5-kom.
1465 mm

1
4
3
5
 m

m

Zadzwoñ!!!
– przyjazd
– pomiar
– wycena
GRATIS!!!

LOMBARD 
KAPS 

20 lat doświadczenia
RABAT – 50% u nas to działa!
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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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