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Częstochowa

Rodzina Radia Maryja
będzie pielgrzymować
na Jasną Górę
Już po raz trzydziesty na Jasnej
Górze modlić się będzie Pielgrzymka Rodziny Radia Maryja.
Z pewnością będzie to jedna z najliczniejszych grup, jaka przybędzie
do Częstochowy. 10 i 11 lipca, tak,
jak w przypadku każdego większego zgromadzenia pątników,
miasto przygotowało plan zabezpieczenia
medycznego
i
komunalnego, dodatkowe miejsca
parkingowe i drogi ewakuacji.
W tym roku pielgrzymka odbędzie się
10 i 11 lipca. Miasto jak zwykle przygotowało plan jej zabezpieczenia.

I. ZABEZPIECZENIE
MEDYCZNE
1. W Miejskim Szpitalu Zespolonym
przy ul. Mirowskiej 15 oraz ul.
Królowej Bony 1/3 zostanie uruchomiona Izba Przyjęć:
- telefon do izby przyjęć MSZ ul.
Mirowska 15 (34) 370-21-70, (34)
370-22-70,
- telefon do izby przyjęć MSZ ul.
Królowej Bony 1/3 (34) 370-2640, (34) 370-26-41.
2. W izbie przyjęć będą przyjmowani wszyscy pacjenci wymagający
pomocy lekarsko – pielęgniarskiej,
3. Oddziały lekarskie będą praco-

wały w systemie całodobowym.
Odpowiedzialni za zabezpieczenie medyczne będą lekarze dyżurujący w danym dniu w izbie
przyjęć Miejskiego Szpitala Zespolonego,
4. SP ZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie w dniu
11 lipca od godz. 9:00 do zakończenia Mszy Św. Zapewni dwie
karetki P/S zlokalizowane w Pasażu Biskupa Bareły.
5. Zabezpieczenie sanitarno – epidemiologiczne zapewnia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie pod numerem telefonu alarmowego
661-868-810.
DROGA EWAKUACJI MEDYCZNEJ
– PASAŻ BISKUPA BAREŁY

II. MIEJSCA PARKINGOWE
MOSIR oraz MZD
1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji wraz Miejskim Zarządem
Dróg przygotuje parkingi do
wzmożonego ruchu pielgrzymkowego – będą to parkingi na Rynku
Wieluńskim i przy ul. Oleńki.
Dodatkowo w ramach potrzeb mogą zostać udostępnione parkingi
samochodowe przy ul. Ks. Kordeckiego 99 (Park Wypoczynkowy „Lisiniec”) oraz ul. Kubiny.

niu zapór na ul. Klasztornej decyduje Klasztor na Jasnej Górze.

III. ZABEZPIECZENIE
KOMUNALNE MIASTA
10 lipca zostanie ustawionych 18
przenośnych kabin WC z umywalkami:
- od strony ul. 3-go Maja (na
trawniku przy gruszy) - 10 kabin,
- na Pasażu Bareły od strony ul. 7
Kamienic - 6 kabin,
- na Rynku Wieluńskim część południowa (na trawniku w pobliżu
postoju TAXI) - 2 kabiny.

IV
Straż Miejska zapewnia drożność
Pasażu Bareły jako drogi ewakuacyjnej – lokalizacja patroli w uzgodnieniu z Komendą Miejską Policji w
Częstochowie.

V

Miejski Zarząd Dróg wraz z Policją
zapewnia bezpieczną organizację
ruchu na podstawie uzgodnionego
projektu zmian organizacji ruchu w
strefie podjasnogórskiej w sezonie
pielgrzymkowym 2021 r. O ustawie-

VI
Centrum Usług Komunalnych w
Częstochowie zapewnia rozstawienie i opróżnianie dodatkowych koszy na śmieci rozstawionych w Pasażu Biskupa Bareły oraz ul. Wieluńskiej.

VII

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie będzie w
dyspozycji w miejscu stacjonowania i
kierowana do likwidacji zagrożeń stosownie do sytuacji.
- Miejsko-Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Częstochowie, telefony: (34) 378-51-01 (102),
fax (34) 378-51-03
- Dyżurny Komendy Miejskiej Policji w
Częstochowie 10-11 lipca, telefony:
997, (34) 369-12-55, (34) 369-12-66,
(34) 369-19-97, fax (34) 369-12-44.

1.

Uwagi:

Samochody przyjeżdżające na
pielgrzymkę winny posiadać za
przednią szybą białą kartkę lub
obrazek maryjny formatu A4.
2. Pielgrzymi powinni posiadać przy
sobie informację o miejscu zaparkowania samochodu (autokaru) i
jego numerze rejestracyjnym.
3. Pielgrzymi powinni zabrać ze
sobą ubrania chroniące przed
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, płyny do picia,
lekarstwa, które zażywają oraz
dokumenty tożsamości.
4. W przypadku zagubienia się,
pielgrzymi nie powinni oddalać
się z okolic Jasnej Góry, lecz powinni czekać na odnalezienie
przy pomniku Kardynała Wyszyńskiego lub w wyznaczonym miejscu przez opiekuna grupy.
5. Wszelkie zapytania i informacje
należy kierować do służb zabezpieczających pielgrzymkę (Straży
Miejskiej, Policji, Pogotowia Ratunkowego, służb zarządzania
kryzysowego).

■ Katarzyna Gwara

abc na kołach to największa w Polsce,
nowoczesna sieć sklepów mobilnych

Poprowadź sklep na kołach
i zacznij zarabiać!
Nie wymagamy doświadczenia, tylko zaangażowania
Potrzebujesz tylko prawa jazdy kat. B i chęci do pracy

4000 zł netto gwarantowanego wynagodzenia
+1400 zł na paliwo
+ do 2500 zł prowizji od sprzedaży
kontakt@abcnakolach.pl
882 590 962, 507 010 084

www.abcnakolach.pl
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Kultura

Częstochowscy muzycy
wystąpią w Olsztynie
Przed nami kolejna odsłona Letniego
Jurajskiego Festiwalu Muzycznego. Tym
razem kwartet smyczkowy muzyków
Filharmonii Częstochowskiej zagra w
jurajskim otoczeniu podczęstochowskiego Olsztyna.
10 lipca o godz. 19.00 w Kościele pw.
św. Jana Chrzciciela przy ul. Kościelnej 6
w Olsztynie zagra kwartet, w składzie
którego – obok dyrektora Filharmonii
Częstochowskiej Adama Klocka na wiolonczeli – zagrają: Alicja Miruk-Mirska –
skrzypce, Siergiej Wowkotrub – skrzypce oraz Malwina Kęsicka – altówka. Możemy się spodziewać divertiment Wolfganga Amadeusza – w tym najsłynniejszego, czyli ,,Eine kleine Nachtmusik”.
Divertimento to typowa dla XVII- i XVIII-wiecznej muzyki kilkuczęściowa, nieskomplikowana i niezbyt długa kompozycja instrumentalna, pochodząca od
suity i zapowiadająca zarazem wczesne
symfonie. Jednym z najsłynniejszych
utworów tego typu jest ,,Eine kleine
Nachtmusik” Mozarta – z początkowym

motywem rozpoznawalnym nawet
przez wielu z tych, którzy po muzykę
klasyczną sięgają rzadko…
Letni Jurajski Festiwal Muzyczny to nowa – powstała z autentycznej potrzeby
bezpośredniego kontaktu z publicznością po lockdownie – wakacyjna propozycja Filharmonii Częstochowskiej im.
Bronisława Hubermana. Serię lipcowych i sierpniowych występów zaplanowano na uroczym, turystycznym szlaku
Jury Krakowsko-Częstochowskiej – m.in.
w Bobolicach, Ogrodzieńcu, Podlesiach
i Olsztynie właśnie.
Sceną inauguracji Festiwalu była nowa
przestrzeń koncertowa przy szklanym
budynku na niedawno zrewitalizowanym Starym Rynku w Częstochowie –
jednym z możliwych ,,punktów wypadowych” na jurajskie ścieżki. Kolejny występ miał miejsce w Podlesicach – w
,,kultowym” dla skałkowych wspinaczy
Trafo Base Camp. Zespół częstochowskich filharmoników zachwycił tam publiczność muzyką Astora Piazzolli.

Uwaga

Zmiany w sprawie kwarantanny
- Kwarantanna dla osób zaszczepionych nie jest potrzebna, nawet jeśli
miały kontakt z wariantem Delta.
Szczepionki, które mamy w Polsce, są
w pełni skuteczne - powiedział we
wtorek rzecznik MZ Wojciech Andrusiewicz. Dotychczas w Polsce odnotowano
113 przypadków wariantu Delta.
Rzecznik MZ w rozmowie z TVN24 powiedział, że dotychczas w Polsce odnotowano
113 przypadków zakażenia wariantem
Delta. - Porównując do innych państw, na
pewno nie jest to dużo - ocenił.
Poinformował, że osoby zaszczepione,
które miały kontakt z osobą zakażoną
wariantem Delta, nie będą kierowane
na kwarantannę. Dotychczas bowiem
wielu inspektorów sanitarnych na kwarantannę kierowało wszystkie osoby po
kontakcie z wariantem Delta.
- Ale analizowaliśmy dokładnie wczoraj

wyniki zakażeń wariantem Delta, Beta i
Gamma. Tych przypadków mamy obecnie w Polsce 166 i jedynie niecałe 2 proc.
przypadków, czyli dosłownie trzy przypadki, to są przypadki, kiedy po dwóch
dawkach szczepienia odnotowaliśmy zakażenie - powiedział Andrusiewicz.
Wyjaśnił, że oznacza to, że kwarantanna osób zaszczepionych nie jest potrzebna. - Mamy informację, że te szczepionki, które mamy w Polsce, są w pełni
skuteczne i zapobiegają, nie tyle może
zakażeniom, bo jak widać te trzy zakażenia się zdarzyły, ale zapobiegają hospitalizacji, zgonowi, poważnemu przejściu - powiedział.
Poinformował, że wobec osób zaszczepionych, które miały kontakt z wariantem Delta, będzie wdrażany jedynie
nadzór sanitarny. Natomiast osoby niezaszczepione będą kierowane na kwarantannę.

Wykładowca uniwersytecki

Jeden proces za obrazę
prezydenta i premiera
Językoznawca i wykładowca uniwersytecki za obrazę premiera Mateusza
Morawieckiego i prezydenta Andrzeja
Dudy będzie miał jeden proces - tak
zdecydował Sąd Okręgowy w Częstochowie.
Wcześniej
prokuratura
skierowała dwa akty oskarżenia do
Sądu Rejonowego i Sądu Okręgowego.
Jesienią 2019 r. szef częstochowskiego
klubu Prawa i Sprawiedliwości Szymon
Giżyński oraz szef klubu PiS w radzie
miasta Piotr Wrona zawiadomili prokuraturę, że prof. dr hab. Bogusław B. na
swoim Facebooku napisał, że Mateusz
Morawiecki jest m.in. „kompletną szmatą”. W styczniu 2021 roku w postępowaniu nakazowym sąd skazał językoznaw-

cę na grzywnę 1500 zł oraz koszty postępowania. Profesor złożył sprzeciw od
wyroku nakazowego. Prokuratura także
zaskarżyła wyrok z powodu błędu w paragrafie. W między czasie do Sądu
Okręgowego wpłynął drugi akt oskarżenia dotyczący profesora B. Po kolejnym
doniesieniu radnego Wrony prokuratura stwierdziła, że doszło do znieważenia
prezydenta RP za pomocą pieśni „Dupa
w Belwederze”, która została opublikowana przed wyborami prezydenckimi
na kanale YouTube. Pieśń autorstwa
profesora i w jego wykonaniu satyrycznie podsumowywała pierwszą kadencję
prezydenta. Teraz Sąd Rejonowy zwrócił się do Sądu Okręgowego o połączenie obu postępowań dotyczących B. w
jedno. Sąd Okręgowy wyznaczył pierwszą rozprawę na 15 lipca.
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Lubliniec

Nieletni amatorzy drogich
kosmetyków
15-latek, 16-latek i 17-latek postanowili wykorzystać wakacje na... kradzieże.
Nastolatkowie zostali schwytani na gorącym uczynku. Z jednej z drogerii na terenie
Lublińca ukradli kosmetyki warte ponad
1700 zł. Jak się okazało, to nie był ich jedyny
wybryk.
Lublinieccy policjanci otrzymali zgłoszenie
o osobach, które próbują ukraść kosmetyki z
jednej z drogerii na terenie Lublińca. Pod
wskazany adres natychmiast został skierowany patrol. Stróże prawa zatrzymali trzy
osoby - 15-latka, 16-latka i 17-latka. Wszyscy

są mieszkańcami gminy Ciasna. Wartość
skradzionego przez nich towaru wyceniona
została na kwotę ponad 1700 złotych.
Sprawa ma charakter rozwojowy. Jak się
okazało, w mieszkaniu dwójki sprawców kryminalni ujawnili i zabezpieczyli kosmetyki pochodzące prawdopodobnie z innych kradzieży. Dodatkowo funkcjonariusze prowadzący
sprawę ustalają, jaką rolę w przestępczym
procederze pełniła każda z osób. Na wniosek
śledczych wobec zatrzymanego 17-latka prokurator zastosował środek zapobiegawczy w
postaci policyjnego dozoru, a sprawą 15 i
16-latki zajmie się sąd rodzinny.

Przetargi 15 lipca

Miasto sprzedaje
kolejne nieruchomości
Miasto zamierza sprzedać kilka nieruchomości
zlokalizowanych
w
różnych
dzielnicach. Przetargi odbędą się 15 lipca w
sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy.

Termin wpłaty wadium upływa:
1) w dniu 9 lipca, w odniesieniu do nieruchomości położonych przy:
- ul. Marka Perepeczki (działka nr 34/20
obręb 150; wysokość wadium:
220 000 zł),
- ul. Feliksa Nowowiejskiego 11a (działka
nr 90/2 obręb 182; wysokość wadium:
330 000 zł),
- ul. Kanał Kohna (działka nr 10/4 obręb
187; wysokość wadium: 500 000 zł),
- Alei Bohaterów Monte Cassino (działki nr
nr 147/14, 147/15, 147/16, 147/17,
147/18, 148/12 i 148/16 obręb 298; wysokość wadium: 230 000 zł),

2) w dniu 12 lipca, w odniesieniu do nieruchomości położonych przy:
- ul. Pirotechników (działka nr 12/11 obręb
328; wysokość wadium 50 000 zł),
- ul. Huculskiej (działki nr nr 1/33, 1/37 obręb 171; wysokość wadium 48 000 zł),
ul. Wałowej (działka nr 1/34 obręb 171;
wysokość wadium 16 000 zł),
- ul. Konwaliowej 105 (działka nr 882/1 obręb 425-Kawodrza Górna; wysokość wadium 64 000 zł).
Za dzień wpłacenia wadium uważa się dzień
wpływu na rachunek gminy (nr 77 1030 1104
0000 0000 9325 1013 w Banku Handlowym
w Warszawie SA).
Ogłoszenia przetargowe zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej.
Dodatkowych informacji dotyczących nieruchomości udzielają pracownicy Wydziału
Mienia i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu
Miasta Częstochowy pod numerami
telefonu 343 707 709 lub 343 707 729
lub 343 707 849.

Wstępne wyniki

Jak wypadła tegoroczna matura?
CKE opublikowała wstępne wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego. Zdało go 74,5
proc. tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. 17,7 proc. abiturientów,
którzy nie zdali jednego przedmiotu, ma
prawo do poprawki w sierpniu.
Od poniedziałkowego poranka maturzyści
mogą poznać swoje indywidualne wyniki w
systemie ZIU (http://wyniki.edu.pl).
Q Spośród tegorocznych absolwentów liceów maturę zdało 81 proc., a prawo do poprawki ma 13,2 proc.
Q Spośród tegorocznych absolwentów techników maturę zdało 64 proc., a prawo do
poprawki ma 24,9 proc.
W tym roku w związku z epidemią COVID-19 i koniecznością prowadzenia edukacji
zdalnej egzamin maturalny był przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych ogłoszonych w grudniu ub.r., a nie na
podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Wymagania egzaminacyjne stanowią zawężony
katalog wymagań (o 20-30 proc.) określonych w podstawie.
Tak jak w latach ubiegłych maturzyści musieli obowiązkowo przystąpić do trzech egza-

minów pisemnych na poziomie podstawowym: z języka polskiego, matematyki i języka
obcego nowożytnego. Nie było w tym roku
obowiązkowych egzaminów ustnych. Zdawali je tylko ci maturzyści, którzy potrzebują wyniku z egzaminu ustnego przy rekrutacji na
uczelnie za granicą. Nie było też w tym roku
obowiązku przystąpienia do egzaminu z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym, czyli z przedmiotu do wyboru. Chętni
mogli przystąpić maksymalnie do egzaminów z sześciu takich przedmiotów.
Aby zdać maturę, trzeba było uzyskać z
przedmiotów obowiązkowych co najmniej 30
proc. punktów możliwych do zdobycia; w
przypadku przedmiotów do wyboru nie ma
progu zaliczeniowego.
Maturzysta, który nie zdał jednego obowiązkowego egzaminu, ma prawo do poprawki w sierpniu.
Maturzysta, który nie zdał więcej niż jednego obowiązkowego egzaminu, może poprawiać wyniki dopiero za rok.
7,8 proc. tegorocznych absolwentów nie
zdało egzaminu z więcej niż jednego przedmiotu. Wśród absolwentów liceów takie osoby stanowią 5,8 proc., wśród absolwentów
techników - 11,1 proc.
■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara
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Napadli na nastolatków.
Mieli pistolety

Oszukiwała firmę ubezpieczeniową
Aż 67 zarzutów karnych poświadczenia
nieprawdy w zmian za korzyść majątkową usłyszała 45-letnia kobieta, która
prowadząc agencję ubezpieczeniową
oferowała klientom niezgodne z regulaminem ubezpieczyciela warunki umów.
Policjanci Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą z mikołowskiej
komendy w trakcie kilkunastu miesiący
śledztwa udowodnili, że mikołowianka
przyczyniła się do sporych strat finansowycyh jednej z wiodących na rynku
spółek. Grozi jej 8 lat więzienia.
Policjanci z Komendy Powiatowej Policji
w Mikołowie zakończyli czynności do
śledztwa miejscowej prokuratury w sprawie 45-letniej agentki ubezpieczeniowej.
Jak wykazali śledczy, kobieta w okresie od
lutego 2019 roku do października 2020
roku zawarła liczne umowy ubezpiecze-

Przy ul. Sobótki w Gliwicach doszło do
rozboju na dwóch nastolatkach. Do
chłopców podeszli dwaj zamaskowani
mężczyźni i grożąc pistoletami, zażądali
wydania cennych przedmiotów oraz pieniędzy. Przerażeni sytuacją chłopcy oddali
swoje telefony komórkowe i gotówkę. Policję powiadomiono dopiero po godzinie
od zdarzenia. Mimo skąpych informacji,
po kilku godzinach policjanci z komisariatów trzeciego oraz drugiego wytypowali,
namierzyli oraz zatrzymali jednego ze
sprawców.

wspólnie i w porozumieniu z drugim
sprawcą, napadł, zagroził pistoletem i
okradł dwóch 14-letnich chłopców. W czasie rozboju zamaskowani sprawcy (twarze
zasłonięte „kominami”) skradli pokrzywdzonym dwa telefony komórkowe i 50 złotych.

Już po kilku godzinach śledczy z wydziału
kryminalnego III komisariatu w Gliwicach,
współdziałający z funkcjonariuszami z II
komisariatu, na podstawie własnej intensywnej pracy operacyjnej zatrzymali 23-latka. Jest on podejrzany o to, że działając

Rozbój to przestępstwo zagrożone 12-letnim pobytem w więzieniu. Zatrzymany podejrzany mężczyzna jest osobą karaną już
za przestępstwa przeciwko mieniu i tym
samym, jako działający w ramach recydywy, może mieć pewność, że wymiar kary
zostanie z urzędu podniesiony.

Policjanci przeprowadzili przeszukania i
odzyskali skradzione mienie, zabezpieczyli
też dwa pistolety, jak się okazało - na gumowe kulki, dodajmy, że mogące doskonale imitować broń palną.

nia. Oferowała klientom warunki, których
nie miała prawa proponować, dzięki czemu zwiększała sobie wyniki w pracy, a to
przekładało się na otrzymywane od ubezpieczyciela prowizje. W ten właśnie sposób mieszkanka Mikołowa spowodowała
straty jednej z wiodących na rynku krajowym ubezpieczalni sięgające ponad 60 tysięcy złotych.
Z końcem czerwca br. w Prokuraturze
Rejonowej w Mikołowie kobieta usłyszała
67 zarzutów poświadczenia nieprawdy w
zamian za otrzymanie korzyści majątkowej. Przyznała się do winy i złożyła wniosek o dobrowolne poddanie się karze.
Grozi jej do 8 lat pozbawienia wolności.
Na poczet przyszłej kary policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Gosporaczą
zabezpieczyli mieszkanie podejrzanej.

Kradziony bus
się zepsuł,
więc ukradła
lawetę

Żartowniś trafił do więzienia
Jastrzębscy policjanci zatrzymali kobietę,
która... ukradła lawetę. W trakcie czynności wyszło na jaw, że to nie jedyny
pojazd który został skradziony przez 21latkę. Za popełnione przestępstwo grozi
jej 5-letni pobyt w więzieniu.
Policjanci z jastrzębskiej komendy, na
ulicy Pszczyńskiej interweniowali wobec
osób, które od dłuższego czasu przebywały w zaparkowanej lawecie, czym zaniepokoili mieszkańców pobliskich posesji. W
trakcie wykonywanych czynności przez
mundurowych 21-letnia kobieta przyznała się, że ukradła volkswagena z terenu

powiatu będzińskiego. Jak się okazało, był
to dopiero początek jej problemów...
Szybko wyszło na jaw, że kobieta próbowała ukraść fiata z terenu powiatu cieszyńskiego, a gdy nie zdołała go odpalić,
postanowiła ukraść busa. Przy pobliskiej
stacji paliw bus się jednak zepsuł, wiec
mieszkanka powiatu cieszyńskiego porzuciła go i ukradła lawetę. Volkswagenem
jeździła kilka dni – aż do momentu, gdy w
Jastrzębiu-Zdroju została zatrzymana
przez mundurowych. O dalszym losie zatrzymanej zadecyduje sąd. Grozi jej kilka
lat więzienia.

Nękał byłą partnerkę
Policjanci po otrzymaniu zgłoszenia od
dyspozytora numeru alarmowego 112, ruszyli na sygnałach, aby udzielić pomocy
mężczyźnie, który miał myśli samobójcze.
Gdy dotarli do 43-latka, okazało się, że nic
mu nie grozi i chciał tylko z kimś porozmawiać. Mundurowi z patrolówki zatrzymali
żartownisia, ponieważ był poszukiwany
przez opolski i siemianowicki sąd. Mężczyzna miał do odbycia w więzieniu
zasądzone wyroki oraz był także szukany
do celów procesowych w celu ustalenia
miejsca pobytu.
Policjanci z ogniwa patrolowo-interwencyjnego na sygnałac pojechali pod otrzymany od dyspozytora numeru alarmowego 112 adres. Miał tam przebywać mężczyzna, który chciał zażyć tabletki, żeby ode-

brać sobie życie. Gdy mundurowi dotarli
do niego, 43-latek oświadczył, że był to żart
z jego strony i nie zamierzał sobie zrobić
krzywdy. Chciał jedynie z kimś porozmawiać i zwrócić na siebie uwagę. Żartowniś
nie przeczuwał jednak, że wywołane przez
niego spotkanie ze stróżami prawa, zakończy się dla niego za kratkami. Okazało się
bowiem, że mężczyzna był poszukiwany
przed dwa sądy, ponieważ miał odsiadywać swoje wyroki. Dodatkowo konieczne
było ustalenie jego miejsca pobytu do celów procesowych. Zatrzymany był pijany,
miał ponad 3 promile alkoholu w swoim
organizmie. 43-latek mieszkanie opuścił w
kajdankach i na noc trafił do policyjnego
aresztu. Stamtąd zostanie przewieziony do
więzienia.

Sąd tymczasowo aresztował na 3 miesiące 40-latka, który od listopada nękał
swoją byłą partnerkę. Wobec mężczyzny
wcześniej prokurator zastosował środki
zapobiegawcze, jednak te okazały się
niewystarczające. 40-latek nachodził kobietę i groził jej popełnieniem
przestępstwa. W końcu zaatakował i spowodował u niej uszczerbek na zdrowiu.
40-letni mieszkaniec Żor od listopada
ubiegłego roku uprzykrzał życie swojej byłej partnerce. Wielokrotnie dzwonił do
niej i wysyłał wiadomości, nachodził w domu oraz w pracy, przy czym groził jej, że
zniszczy samochód i mieszkanie. W międzyczasie prokurator zakazał mu zbliżać
się do kobiety i z nią się kontaktować, ten

jednak zlekceważył tę decyzję, a jego bezprawne działania przybrały na sile.
Na początku czerwca mężczyzna w miejscu publicznym zaatakował kobietę. Najpierw uderzał po twarzy otwartą dłonią, a
później pięściami. Bił tak mocno, że doprowadził do wstrząśnienia mózgu, powierzchownych, lecz licznych urazów oraz
zaburzenia mowy. Po tym, jak informacja
o zdarzeniu dotarła do policjantów, zebrali oni materiał dowodowy, który pozwolił
na postawienie mężczyźnie kolejnych zarzutów i skierowanie wniosku o jego tymczasowe aresztowanie.
Sąd przychylił się do wniosku śledczych i
zastosował wobec mężczyzny najsurowszy środek zapobiegawczy. Najbliższe 3
miesiące 40-latek spędzi w areszcie śledczym.
■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara
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LOMBARD
KAPS

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

SZYBKA GOTÓWKA za:
złoto, srebro, GSM,
RTV i inne

TANIE WYROBY
JUBILERSKIE

Al. NMP 1, tel. 34 361-39-50
Al. NMP 16, tel. 34 324-68-31
Al. Wolności 6, tel. 34 324 23 24

www.kapssc.pl

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

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

sprawna, cena: 190 zł.
Tel. 798 - 649 - 665

SPRZEDAM
O Adapter BAMBINO, 50 zł,

O Lustro łazienkowe – o wym.

tel. 697 272 102

70 X 90 cm. Tel. 501 109 822

O Antena do tv z przyłączem

O Maszyna dziewiarska firmy bosch

( kpl do zamontowania ),
tel. 34 362 94 27

tel. 34 362 94 27

O Antyki – francuski komplet z 1896

O Maszyna do szycia przemysłową,

r.: Biblioteczka + komoda z marmurowym blatem. Sygnowany, perfekcyjna renowacja, Tel. 34 – 367 65 56

O Białe kamienie - ozdobne,

O Meble w dobrym stanie - szafa, re-

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

gał, szafka, regał nad szafkę, stolik,
stolik pod TV, laptop - Częstochowa Lisiniec, tel. 508 747 290

O Błotniki przednie do Mercedesa
190 oryginał, w b. dobrym stanie.
Tel.: 693 629 529

O Meble młodzieżowe „norweskie”

O Cegła (czerwona, pełna) z rozbiórki

MOTORYZACYJNE
KUPIĘ

O Auto z PRL-u kupię sprawne zarejestrowane np. Fiat 125p, 126p , Trabant , Wartburg , Zaporożec , Moskwicz , Dacia , Wołga , Syrena i inne
tel. 608 097 274

O Dostawczaka z PRL-u zadbanego
sprawnego kupię - Żuka , Nysę ,
Tarpana tel. 608 097 274

O Motocykl , motorower z PRL-u kupię
np. WFM , WSK , SHL , OSA , JUNAK ,
KOMAR , MZ , motorynka i inne
tel. 608 097 274

O AUTO, MOTOCYKL z PRL-u nieuzywany lub z minimalnym przebiegiem ,
zapomniany zastaly w garazu
tel. 608 097 274

SPRZEDAM
O SPRZEDAM samochód Matiz z 2002
roku, tel. 34 362 94 27

O SPRZEDAM Renault Koleos 2009,
4x4, przebieg 106 000 km.
Częstochowa, tel. 690 320 779

NIERUCHOMOŚCI
WYNAJMĘ

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

O Wynajmę działkę pod działalność gospodarczą, 1 zł za metr kwadratowy,
na terenie Częstochowy, mieszkanie
trzech wieszczy, m - 3, umeblowane,
cena 1000 zł - tel. 503 002 462

O Wynajmę działający od 30 lat sklep
monopolowo-spożywczy 24h na
ul. Garibaldiego. Częstochowa,
tel. 531 186 403

umeblowane, gotowe na zamieszkanie, najem krótkoterminowy,
ul. Dąbrowskiego 41,
tel. 602 307 570

O Wynajmę garaż, tel. 34 362 94 27
SPRZEDAM
O Działka budowlana o pow. 2087 m2,
wszystkie media: woda, gaz,
prąd w skrzynce energetycznej
z przydziałem mocy na 25 A,
Jaskrów, 42-244 Mstów, ul. Pszczela
(Ołowianka). Tel. 513 950 092

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

O Dom w szeregowej zabudowie: Cz-wa
/ Lisiniec. 40% Do wykończenia.Tel. Kontaktowy 34 317 27 48

O Mieszkanie M4 po modernizacji
w dzielnicy Północ. Pilnie. Cena:
299000 zł. Tel. 504 132 951

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

O Grunty rolne 0,8911 ha w Wysoka
Lelowska / gmina Żarki, cena:
30 000 - do negocjacji,
tel. 508 719 237 Lub 506 797 760

O Działka budowlana - Częstochowa
(Raków),cena: 310 000pln
pow.: 3 104,00 m²; tel. 502583667

O Działki budowlane w centrum
Miedźna. Tel. 601 412 688

KUPIĘ
O MIESZKANIE m-2 pokój z kuchnią na I lub II piętrze w centrum
lub śródmieściu Częstochowy.
Tel. 413 880 040

w Życiu Częstochowy i Powiatu

O Część do chevroleta captive.
Czujnik stopu. Nowy. Made in USA.
Tel. 501 779 441

O Drewno kominkowe - opałowe

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

od góry. Tel. 721 390 993

wejściowe i harmonijkowe.
Tel. 501 109 822

O Prasowalnica elektryczna

O Drzwi do łazienki prawe 70, z wzorem i szybką, bez ościeżnicy w b.
dobrym stanie, może być z transportem, tanio oddam.
Tel. 693 629 529

wy – tel. 790 819 855

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

bez ościenicy, prawe i lewe.
Tel. 693 629 529

O Rower Cobran Shimano
- tel. 697 272 102

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

O Rowery sładaki, 2 szt., jeden w sta-

O Garnek do gotowania ciśnieniowe-

nie b.dobrym, tel. 790 819 85

O Serwis obiadowo-kawowy: (6-oso-

go PRESTO, 5L / 200 zł, nowy,
tel. 697 272 102

bowy) z kamionki ciemny brąz;
-z duralxu; tel. 504 230 153

O Futrówka skóra (świnia)

O Skóra futrówka świńska,

tel. 790 819 855

tel. 790 819 855

O Kask ochronny - b.dobry

O Sofa - mało używana,rozkładana.

- tel. 697 272 102

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

Szara, dół czarny. Szer. 90 cm,
po rozłożeniu 200 cm. Pojemnik
na pościel. Tel. 792 617 695

O TV LED 40 cali samsung 3-D

O Kożuch męski na wzrost 170 cm,

full hd dvb-t. Tel. 721 390 993

tel. 34 362 94 27

O Kopiarkę laserową HP LaserJet

O TV LCD 32 cale funai.
Tel. 721 049 100
O Toaleta kompaktowa. – Używana

1010, dobra, 50 zł / tel. 697 272 102

O Kuchnia gazowo- elektryczna
tel. 721 390 993

w bdb. stanie, z „Koła”.
Tel. 501 109 822

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

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

tel. 34 362 94 27

O Programator do pralki typ 770 no-

O Drzwi wewnętrzne pełne 80,

Dostarczyć ogłoszenie

O Pilarka poprzeczno-wzdłużna

O Pralka whirlpool ładowana

O Drzwi białe pokojowe, dwie pary:

biała. Tel. 721 390 993

w dobrym stanie. Szafa, regał z 4
półkami, szafka z 3 szufladami, nad
szafką z szufladami jest regał z 2
półkami, biurko nad biurkiem półka,
stolik nocny, stolik pod komputer.
Cz-wa, tel. 508 747 290
dmpa-40– mało używana!
Tel. 790 819 855

worki: 8-15 zł rozpałkowe brzoza
- dąb - sosna, tel. 665 863 191

O Lodówka ardo – wys. 141 Cm,

O Wynajmę m3 50m2, i piętro

Jak zamieścić
ogłoszenie

- 1000 szt. Cena: 1,40 zł/szt. Tel.
798-258-531

O Lodówka mastercook duża,

marki „minerva” - stan bardzo dobry. Cena do negocjacji.
Tel. 603 521 686

O Toaleta kompaktowa - kompletna typu warszawskiego, wyjście od dołu.

O Umywalka z „Koła” z baterią o wym.
65x47 +szafka biała.
tel. 501 109 822

O Wanna metalowa – używaną w b.

Wysłać email

na adres: reklama@zycieczestochowy.pl

Wysłać SMS

na numer 533 302 049

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

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

PRACA

DAM PRACĘ
O Praca w Radomsku – Operator
wózka widłowego z UDT lub Operator produkcji. Więcej informacji:
663 330 218

O Przyjmę do pracy handlowca
tel. 601 505 520

O Przyjmę do pracy szlifierza
tel. 601 505 520

O Przyjmę do pracy drykiera/wyoblacza tel. 601 505 520

O Firma Tacho poszukuje pracownika
do serwisu tachografów
tel: 663 488 502

SZUKAM PRACY
O Podejmę pracę - pracownik gospodarczy, porządkowy, stróż, godziny
popołudniowe, nocne. Solidny i dyspozycyjny. Tel. 502 417 160

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

O Podejmę pracę - pracownika gospodarczego - ogrody, posesje, porządki, itp. tel. 508 747 290

O Podejmę pracę - mężczyzna lat 44,
podejmie pracę jako tokarz, ślusarz,
tel. 694 200 794.

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

O Podejmę prac dodatkową; pracownika gospodarczego, ogrody, posesje, porzdki itp. Gliwice. tel. 502
918 616

O Flash gsm profesjonalny serwis telefonów komórkowych oraz nawigacji
gps. Częstochowa, al. Wolności 10
(w bramie). Tel. 888 149 969

INNE
O Wolny lat 54, bezdzietny, niezależny
finasowo pozna panią. Pani może posiadać dzieci. Tel. 660 006 217

Przez internet

wypełniając formularz na stronie
www.zycieczestochowy.pl
(zakładka: BIURO OGŁOSZEŃ)
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Wybrane samochody na dzień 2 lipca 2021
MERCEDES GLA 180
1.6 E, zakup w 2020,
kraj., I-wł., gwarancja,
F-VAT

OPEL ASTRA V
1.6 D, kraj., I-wł.,
serwisowany,
rok prod. 2017

117.000 zł

43.900 zł

SKODA OCTAVIA
1.6 D, kraj.,rok prod. 2017,
I-wł., serwisowany,
F-VAT

BMW 430 GRAND COUPE
2.0 E, rok prod. 2019,
kraj., I-wł., serwisowany,
F-VAT

44.900 zł

139.900 zł

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

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

74.900 zł

78.900 zł

MINI COOPER
1.5 E, rok prod. 2019, 9 tys.
km, kraj.,I-wł., gwarancja

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

69.900 zł

53.900 zł

AUDI A4 ALLROAD Quatro 2.0 E, rok prod. 2013, kraj., I-wł., 

62.700 zł
AUDI A4 2.0 D, rok prod. 2015, navi, 
57.900 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 C2 1.1 E, rok prod. 2008, 
7.300 zł
CITROEN C3 1.4 E+LPG, rok prod. 2008, 
10.400 zł
CITROEN C5 2.2 D, automat, rok prod. 2002, 
1.800 zł
FIAT PUNTO 1.4 E rok prod. 2007, 
9.900 zł
FIAT PUNTO 1.2 E rok prod. 2003, 
3.800 zł
FORD FIESTA 1.6 D, rok prod. 2011, 
19.900 zł
FORD FIESTA 1.25 E, rok prod. 2009, 
17.900 zł
FORD MONDEO 2.0 D, rok prod. 2007, kraj., 
16.900 zł
HONDA JAZZ 1.3 E, rok prod. 2002, 
6.900 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, 
6.900 zł
OPEL AGILLA 1.0 E + LPG, rok prod. 2009, 
12.900 zł
OPEL CROSLANDER X 1.2 E, rok prod. 2019, 
64.200 zł

OPEL INSIGNIA 2.0 D Kombi, rok prod. 2012, 

28.200 zł

OPEL VECTRA 1.9 D, rok. prod. 2006, 

10.900 zł

RENAULT SCENIC 2.0 E+LPG, rok. prod. 2003, 
RENAULT SCENIC 1.6 E, rok prod. 2004, 
RENAULT MEGANE 1.5 D, rok prod. 2019, 

6.700 zł
7.900 zł
58.900 zł

RENAULT MEGANE COUPE 1.4 E, rok prod. 2009, 

21.900 zł

SEAT ALHAMBRA 2.0 D, rok prod. 2010, 
15.900 zł
TOYOTA AVENSIS 2.0 D, rok prod. 2017, kraj., I-wł, F-VAT, 

59.900 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
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PIESKI SZUKAJĄ

KOCHAJĄCEGO DOMU!
Czaki

niestety po zakończonym spacerze
chowa się smutny do budy. Czaki już dawno powinien
być przez kogoś zauważony. Ten psiak nie jest konfliktowy 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 niechętnie wychodzi po jedzenie! Czaki
z każdym dniem coraz bardziej
traci nadzieje, że znajdzie swój
jedyny dom...

CZAKI

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.

Lili

HALO! To ja,
- 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. Uwielbiam zabawy piłką lub z kolegą z boksu, na spacerze
czasem.. może często też go zaczepiam do zabawy.
Teraz szukam tego jedynego człowieka, co dom mi da! Zapraszam
do adopcji!

Tel: 731 749 481

Arnold

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

ARNOLD

LILI

Arnold - piesek

Czaki - samiec

Lili - piesek

rok urodzenia:
20-01-2011

rok urodzenia :
2012

wielkość: mały

wielkość : mały

przebywa w kojcu
nr 70 - nr 2726

przebywa w kojcu
nr A1 - nr 2908

data przyjęcia:
26-01-2017

data przyjęcia:
30-04-2018

Sterylizowana: TAK

Elton

to psiak z ogromnym sercem dla każdego człowieka, który skusi się, aby go posmyrać i pogłaskać. Potrafi być najwierniejszym psem na świecie. Nie przeskakuje
murów, więc domek z ogrodem byłby w sam raz! Nie podgryza ludzi ani tym bardziej dzieci, więc rodzinka z maluchami też byłaby ok. Podczas spacerów z
wolontariuszami chodzi ładnie na
smyczy. Czeka na nowych, kochających właścicieli.

ELTON

przebywa w kojcu
nr 13 - nr 1711

wielkość :
średnia

rok urodzenia :
30-04-2010

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 psami nie szuka konfliktu. Na smyczy
stara się nie szarpać. Naszym
zdaniem Pogo to idealny psiak
dla aktywnej osoby, gdzie nudów i braku miłości nie zazna.

POGO

data przyjęcia:
20.01.2012
Kastracja: Tak

Maki

- jak to młody psiak - ma w sobie dużo
energii do zabawy, biegania i okazywania miłości wolontariuszom. 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 ludzi od 2016 roku!

MAKI

Maki - piesek
Pogo - piesek
Elton - piesek
rok urodzenia:
2012
wielkość : średni
przebywa w kojcu
nr 13K - nr 2185
data przyjęcia:
19-11-2013
Kastracja: Tak

rok urodzenia:
2013
wielkość: średni
przebywa w kojcu
nr 70 - nr 2377
data przyjęcia:
25-09-2014
Kastracja: Tak

rok urodzenia:
2014
wielkość : średni
przebywa w kojcu
nr 70 - nr 2657
data przyjęcia:
28-06-2016
Kastracja: Tak
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