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Jasna Góra

Zakończyła się pielgrzymka
Radia Maryja
Po raz trzydziesty na Jasną Górę
pielgrzymowała Rodzina Radia
Maryja. Zgromadzenie wiernych
odbyło się w dniach 10 i 11 lipca
pod hasłem „Ewangelia radosną
obietnicą”. Słuchacze tego radia
to jedna z najliczniejszych grup,
jaka do tej pory przybyła do naszego miasta, aby modlić się w
jasnogórskim klasztorze.

- To dziękczynienie, które Pan
uczynił, a uczynił nie tylko wam, którzy to dzieło tworzycie, ojcom redemptorystom na czele z o. Tadeuszem Rydzykiem, pracownikom i
współpracownikom Radia, Telewizji
Trwam i wielu innych dzieł wyrosłych na przestrzeni tych lat, ale także Kościołowi w Polsce i na świecie,
naszej Ojczyźnie i polskim rodzinom, wszystkim dla których stało
się ono skutecznym narzędziem
ewangelizacji - mówił przeor Jasnej

Góry o. Samuel Pacholski.
Bp Ignacy Dec w swoim kazaniu
podczas mszy podkreślał, że „musimy się obronić przed przewrotną
ideologią gender i błędnym ekologizmem, gdzie miejsce Boga zajmuje człowiek, a miejsce człowieka zajmują zwierzęta, gdzie panuje empatia do losu zwierząt, a brak empatii do poczętych dzieci”. - Przyjeżdżamy tu, by nabrać odwagi do zachęcania siebie i innych do praktykowania wiary w modlitwie i w po-

stawie życia zgodnego z prawem
Bożym. Wiara i wierność Bogu jeszcze nikomu nie zaszkodziły – przekonywał. Pielgrzymka słuchaczy Radia Maryja trwała dwa dni. W sobotę pątnicy uczestniczyli w różańcu i
Apelu Jasnogórskim. Główne uroczystości miały miejsce natomiast w
niedzielę. Tego dnia mszy św. przewodniczył abp. Wacław Depo, metropolita częstochowski, przewodniczący Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Środków Społecznego

Przekazu. – Chrześcijanin nie może
żyć naprawdę bez perspektywy radosnej nadziei spotkania z Bogiem
w wieczności. Dlatego życie mamy
rozumieć, przeżywać jako pielgrzymkę nadziei. My nie jesteśmy
stąd –mówił ks. abp Wacław Depo.
Pielgrzymka zakończyła się o 15:00
- Koronką do Bożego Miłosierdzia.

■ Paula Nogaj

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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Egzaminy

Ogródki gastronomiczne
nie tylko w sezonie letnim

Jak wypadli
częstochowscy uczniowie?

Z ogródków gastronomicznych będziemy mogli korzystać także po letnim
sezonie. Zarządzenie wydane przez
prezydenta Częstochowy Krzysztofa
Matyjaszczyka umożliwi restauratorom
poszerzanie powierzchni swoich lokali
poprzez samonośne konstrukcje również w miesiącach zimowych.

Zarówno egzaminy maturalne, jak i te, do
których przystąpili ósmoklasiści budziły
sporo emocji wśród uczniów, rodziców i nauczycieli ze względu na wielomiesięczną
naukę zdalną, która je poprzedziła. Jak poszło zatem częstochowskim uczniom? Nie
gorzej, niż w poprzednich latach.

Zarządzenie prezydenta Częstochowy
,,w sprawie zasad lokalizacji, aranżacji i
funkcjonowania ogródków gastronomicznych na terenach wchodzących w
skład gminnego zasobu nieruchomości
oraz nieruchomości Skarbu Państwa,
którymi zarządza Prezydent Miasta Częstochowy” zostało wydane 9 lipca. Jakie
zmiany wprowadza? Przede wszystkim
umożliwia dopuszczenie tworzenia
ogródków gastronomicznych w formie
konstrukcji samonośnych o charakterze
całorocznym – czyli takich, które będą
mogły funkcjonować nie tylko w miesiącach letnich, ale i zimą. - Ma to umożliwić właścicielom lokali dysponowanie
powiększoną w ten sposób przestrzenią
przez cały rok, a przez to ułatwić odrabianie strat po okresie lockdownu, na
które przedsiębiorcy z tego sektora
skarżą się w całym kraju – wyjaśnia czę-

stochowski magistrat. Poza tym dzięki
nowemu zarządzeni w pasie drogowym
częstochowskich Alei będzie obowiązywać sytuowanie ogródków w jednej linii
– zgodnie z wyznaczoną w załącznikach
do nowego zarządzenia „obowiązującą
linią lokalizacji ogródków”. - Rzecz jasna, ogródki gastronomiczne – w tym
te, które będą mogły działać przez okrągły rok – muszą spełniać określone w
rozporządzeniu wymogi estetyczne. Ich
zasięg i wyposażenie nie może też ograniczać ruchu pieszych na chodnikach –
dodaje Urząd Miasta Częstochowy. Do
końca marca 2022 roku właściciele lokali gastronomicznych będą mieli czas,
aby dostosować aranżacje i funkcjonowanie swoich ogródków do zasad określonych w wydanym zarządzeniu. W
trwającym już sezonie obowiązują jeszcze wcześniejsze reguły. Nowe zasady
będą obowiązywać do 31 grudnia 2024
roku. Zdaniem częstochowskiego magistratu będzie to wystarczający okres,
aby ocenić, czy przyjęte w nowym zarządzeniu rozwiązania zdadzą egzamin i z
jakiego rodzaju przyjęciem spotkają się
ze strony przedsiębiorców prowadzących taką działalność.

Uwaga

Nasiliły się
kradzieże rowerów
Sezon rowerowy w pełni, a Policja
ostrzega, że wraz z częstszym korzystaniem z rowerów wzrasta także liczba
kradzieży tych pojazdów. - Niezabezpieczone jednoślady giną z różnych
miejsc. Tylko w ciągu kilku ostatnich
dni na terenie podległym naszej komendzie skradziono aż sześć rowerów.
Chcąc zapobiec ich utracie , warto je
odpowiednio zabezpieczyć – ostrzega
KMP w Częstochowie i radzi, co zrobić,
by uchronić się przed kradzieżą.
- Według statystyk, kradzieże rowerów
są zazwyczaj przypadkowe. Złodzieje
wykorzystują okazję pozostawienia jednośladu bez żadnych zabezpieczeń i
nadzoru. Aby zapobiec utracie naszych
„dwóch kółek” warto zadbać o ich właściwe zabezpieczenie – podkreślają częstochowscy policjanci. Aby ustrzec się
przed kradzieżą roweru i utrudnić działanie złodziejowi należy przede wszystkim zadbać o profesjonalne zabezpieczenie roweru – warto skorzystać z
mocnych i profesjonalnych blokad - nawet najprostsze zabezpieczenie może
utrudnić kradzież. Stosujmy zawsze linki rowerowe - zostawiając rower tylko
na tzw. „chwilkę” przypnijmy rower do
nieruchomej części otoczenia; warto
pamiętać, że linka powinna trzymać ramę z kołem, a nie tylko koło, które łatwo
jest zdjąć. Pamiętajmy, że skuteczniejsze są dwa zabezpieczenia niż jedno; im
więcej czasu zajmie złodziejowi pokonanie naszych zabezpieczeń, tym mniejsze
prawdopodobieństwo, że stracimy swój
rower; Zadbajmy też o jak najlepsze zabezpieczenie naszej piwnicy, w której
trzymamy rower - złodzieja goni czas, a
zatem dobrze zabezpieczone piwnice

będzie omijał. Zwracajmy uwagę na to,
kto wchodzi do naszej klatki schodowej;
często zdarza się, że wpuszczamy do
bloku osoby już po usłyszenia dzwonka
domofonu nie sprawdzając, kto chce
wejść na klatkę; w ten sposób do bloku
mogą dostać się różne osoby, wśród
których może być złodziej. Gdy w bloku
nie ma domofonu – wnioskujmy o jego
zamontowanie, o wszystkich podejrzanych osobach zauważonych w okolicach naszego bloku, które na przykład
coś wynoszą z piwnicy, wchodzą lub wychodzą z niej bez powodu, zawiadamiajmy Policję. Uczulmy też nasze pociechy,
aby nie pozostawiały swoich rowerów
niezabezpieczonych lub bez nadzoru.

Co zrobić gdy dojdzie do
kradzieży:
•
zadzwonić na Policję podając
miejsce kradzieży i wygląd roweru,
w tym numery identyfikacyjne oraz
jego cechy charakterystyczne;
•
należy przyjść do najbliższej
jednostki Policji; o ile to możliwe,
trzeba zabrać ze sobą dowód zakupu roweru lub kartę gwarancyjną z
numerami ramy;
•
warto też obserwować aukcje
internetowe, na których może być
wystawiony do sprzedaży skradziony nam rower, wówczas natychmiast należy powiadomić Policję;
•
dobrze jest sfotografować
swój rower, co ułatwi jego odnalezienie.

Niektórych maturzystów czeka w sierpniu
poprawka, ale to nic dziwnego, ponieważ takie sytuacje miały przecież już miejsce w
ostatnich latach. Co ciekawe, w niektórych
liceach wyniki były nawet nieco lepsze. Tradycyjnie największym wyzwaniem dla młodzieży była matematyka. Przedmiot ten okazuje się najczęstszą przeszkodą, o którą
,,potykają się” oblewający maturę (w całej
Polsce matematyka jest przyczyną niepowodzenia w przypadku aż 21 proc. podchodzących do egzaminu). Obawiano się też o to,
jak po ,,szkolnym lockdownie” maturzyści
poradzą sobie z językiem polskim. Tymczasem ojczysty język i jego literatura okazały
się przyczyną porażki tylko dla 7 proc. przystępujących do egzaminu. Matura poszła
też ogólnie lepiej w liceach (ponad 79 proc.
zdawalności) niż w technikach (niemal 64
proc.) - Wśród częstochowskich liceów to w
I LO im. J. Słowackiego zdawalność była największa, bo wyniosła aż 98 proc. To jedna ze
szkół, w której wyniki były lepsze niż przed
rokiem. Zaraz za popularnym ,,Słowakiem”
był ,,Kopernik”, czyli VII LO – szkoła ta osiągnęła zdawalność rzędu 97 proc. Tuż za
,,Kopernikiem” znalazły się ,,Traugutt” i ,,Biegański” – w obu szkołach zdawalność sięgnęła 96 proc. W tej drugiej to także wynik
przebijający ten zeszłoroczny. Ze zdawalnością na poziomie 95 proc. na kolejnym miejscu znalazło się IX LO im. C.K. Norwida –
podsumowuje częstochowski magistrat i
dodaje - Spośród techników na pierwszym
miejscu pod względem zdawalności znalazło się Technikum nr 5 – wyniosła ona 78
proc. Drugie miejsce przypadło Technikum
nr 3, ze zdawalnością 72 proc. Na podium
znalazło się jeszcze Technikum nr 6, gdzie
zdawalność sięgnęła 63 proc. – Gratuluję
naszym maturzystkom i maturzystom osiągniętych wyników egzaminu dojrzałości po
całym roku zdalnej nauki. Znaczy to, że
ogromną część niezbędnej pracy wykonali
sami – a to też egzamin z odpowiedzialności

–powiedział prezydent Krzysztof Matyjaszczyk. – Stanie się on przepustką do zdobycia
miejsca na upragnionym kierunku studiów.
Zachęcam, aby wybrać częstochowskie
uczelnie, od lat konsekwentnie podnoszące
jakość kształcenia. Gratuluję też wszystkim,
którzy przeszli przez egzamin kończący
szkołę podstawową – jestem pewny, że
wśród szkół średnich w Częstochowie znajdziecie wymarzoną dla siebie. Niezależnie
od tego, czy będzie to liceum czy jedna ze
szkół technicznych lub zawodowych, która z
pewnością zrobi z Was fachowców – dodał
włodarz Częstochowy. Pełne dane dotyczące tegorocznej matury – w tym wyniki sierpniowych poprawek zostaną podane do wiadomości publicznej 10 września.

Ósmoklasiści również
nie mają się czego wstydzić
Wychowankowie częstochowskich szkół
podstawowych, którzy mają za sobą ,,egzamin ósmoklasisty” wypadli bardzo przyzwoicie - zwłaszcza na tle kolegów i koleżanek z
innych miast województwa. - Jeśli chodzi o
język polski, średnia w Częstochowie wyniosła 67 proc. (mediana – uważana przez wielu
za bardziej miarodajną daną, bo mniej narażoną na wpływ wyników ,,odstających” – to z
kolei 69 proc.) Częstochowscy ósmoklasiści
byli tu ogólnie lepsi niż katowiccy (średnia 65
proc. i mediana 69 proc.) i lepsi niż ci z Bielska-Białej (średnia 64 proc. i mediana 67
proc.). W kontekście wyników wojewódzkich,
kończący szkoły podstawowe nieźle poradzili sobie również z matematyką. Średnia z tego przedmiotu to w naszym mieście 51 proc.
(mediana 48 proc.) – czyli dokładnie tak jak
w stolicy województwa. Lepiej niż w Częstochowie i Katowicach było jedynie w Bielsku-Białej – średnia wyniosła tam 52 proc. (mediana tyle samo) – podsumowuje częstochowski magistrat. Średnia w Częstochowie
z egzaminu języka angielskiego wyniosła 71
proc. (mediana 82 proc). Taką średnią osiągnęli również uczniowie w Jastrzębiu-Zdroju.
Lepsze były Katowice – ze średnią 72 proc. i
medianą 85 proc. – a najbieglejsi okazali się
ósmoklasiści z Bielska Białej i Tychów – odpowiednio średnia 73 proc. i mediana 85
proc. oraz średnia 73. i mediana 84 proc.

Zmiana siedziby

Miejska Pracownia
Urbanistyczno-Planistyczna
przenosi się na Legionów
Dotychczas Miejska Pracownia Urbanistyczno-Planistyczna miała swoją siedzibę przy
ul. Katedralnej. W tym tygodniu przenosić
się będzie na ul. Legionów 52. Przeprowadzka może powodować utrudniony
kontakt z Pracownią.
Miejska Pracownia Urbanistyczno-Planistyczna (MPUP) zmienia siedzibę z ul. Katedralnej 8 na ul. Legionów 52. Częstochowski
magistrat poinformował, że w związku z
przenosinami od 12 do 16 lipca może być
utrudniony kontakt telefoniczny i mejlowy z
pracownikami MPUP. Wnioski, pisma i inne
dokumenty kierowane do MPUP należy składać tak jak do tej pory w punkcie kancelaryj-

nym Urzędu Miasta Częstochowy przy ul.
Waszyngtona 5. Pracownia ma wznowić normalną pracę w nowej siedzibie przy ul. Legionów 52 od 19 lipca. Co ważne, numery telefonów i adresy e-mail pozostają bez zmian.
- Lokalizację przy ul. Katedralnej 8 opuszcza
także Referat Inżynierii Ruchu w Biurze Inżyniera Ruchu. Referat Transportu BIR natomiast cały czas działa bez zmian w swojej
siedzibie przy ul. Legionów, ponieważ jest to
referat do niedawna pracujący jeszcze w
strukturze Miejskiego Zarządu Dróg, który
swoją siedzibę ma przy ul. Legionów – poinformował Urząd Miasta Częstochowy, który
przeprosił interesantki i interesantów za
tymczasowe utrudnienia.
■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara

Uszkodził rurę z gazem
Decyzją chorzowskiego sądu najbliższe
trzy miesiące spędzi w areszcie 35-letni
mieszkaniec Świętochłowic, który sprowadził zagrożenie dla lokatorów jednego
z budynków na terenie miasta. Mężczyzna
uszkodził instalację gazową na klatce
schodowej, a następnie uciekł. Świętochłowiccy policjanci zatrzymali pijanego
uciekiniera, który trafił do policyjnej celi.
Następnego dnia mężczyzna usłyszał zarzut. Grozi mu do 10 lat więzienia.
Dyżurny świętochłowickiej policji otrzymał
zgłoszenie, że w jednym z bloków znajdujących się w Świętochłowicach zaniepokojony
mieszkaniec wyczuł woń gazu. Na miejsce
natychmiast zostali skierowani policjanci z
prewencji. Po wejściu na klatkę schodową
bloku stróże prawa wyczuli silną woń ulatniającego się gazu. Szybko zlokalizowali źródło
wycieku, którym okazała się uszkodzona rura
z instalacji gazowej przy jednym z mieszkań
na parterze. W tym czasie na miejsce przybyło 5 zastępów straży pożarnej. Mundurowi
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wraz z miejscowymi strażakami natychmiast
przystąpili do ewakuacji wszystkich mieszkańców budynku. Łącznie ewakuowano 14
osób. Po odłączeniu gazu i prądu przewietrzono klatkę schodową. Stróże prawa
ustalili, że za tą sprawą stoi 35-letni lokator,
który wyrwał rurkę z gazem, a następnie
uciekł. Policjanci rozpoczęli poszukiwania
mężczyzny. Chwilę później był on już w rękach mundurowych. Od mężczyzny była wyczuwalna silna woń alkoholu. Badanie alkomatem wykazało w jego organizmie blisko
2,5 promila alkoholu. Świętochłowiczanin
trafił do policyjnej celi. Kiedy zagrożenie zostało zneutralizowane, lokatorzy wrócili do
swoich mieszkań. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Zebrany w sprawie materiał dowodowy
pozwolił już w sobotę na przedstawienie
mężczyźnie zarzutu sprowadzenia zdarzenia
zagrażającego życiu i zdrowiu lokatorów oraz
mienia. Na wniosek śledczych oraz prokuratora, chorzowski sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na trzy miesiące.
Grozi mu kara do 10 lat więzienia.

Włamali się
do rozmieniarki pieniędzy.
Użyli materiałów wybuchowych

Pijany uciekał przed policją.
W ruch poszła broń
Policjanci zwalczający przestępczość
przeciwko mieniu katowickiej komendy
zatrzymali trzech mężczyzn podejrzanych
o włamanie do rozmieniarki pieniędzy i
usiłowanie włamania do bankomatu. Podejrzani, chcąc ukraść pieniądze z
urządzeń, używali materiałów pirotechnicznych.
Na
czas
trawiącego
postępowania jeden z zatrzymanych został tymczasowo aresztowany, a dwóch
objęto policyjnym dozorem. Za popełnione przestępstwa grozi im kara do 10
lat pozbawienia wolności.

Oficer dyżurny otrzymał zgłoszenie o nietrzeźwym kierującym, który jedzie z Żor w
kierunku Pszczyny. Mężczyzna zaczął
uciekać przed policją. Zatrzymała go dopiero blokada i strzały mundurowych,
które oddali chwilę po tym jak próbował
potrącić jednego z funkcjonariuszy.
Dyżurny otrzymał zgłoszenie o nietrzeźwy
kierującym, który zmierza drogą wojewódzką
numer 935 w kierunku Pszczyny. Według
przekazanej przez świadka informacji kierowca miał być nietrzeźwy. Na miejsce został
skierowany patrol drogówki, który zlokalizował samochód. Mundurowi dali kierowcy sygnały do zatrzymania, jednak kierowca je zi-

gnorował i zaczął uciekać. Podjęto pościg z
Radostowic obwodnicą w kierunku Bielska-Białej. Na ulicy Męczenników w Pszczynie
policjanci ustawili blokadę. Gdy mężczyzna
do niej dojechał, próbował nie tylko ją sforsować, ale też chciał potrącić mundurowego.
Policjanci użyli broni palnej i kierowca został
zatrzymany. Okazał się nim 48-letni mężczyzna, mieszkaniec powiatu tatrzańskiego. Badanie alkomatem wykazało blisko 3 promile.
Dalsze czynności z zatrzymanym zostaną wykonane, gdy wytrzeźwieje. Odpowie za niezatrzymanie się do kontroli drogowej, kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości, a także
czynną napaść na policjanta. Grozi mu do 10
lat więzienia.

Chciał ukraść motocykl
Policjanci z dąbrowskiej patrolówki dzięki
współpracy z funkcjonariuszami Straży
Miejskiej zatrzymali 25-latka podejrzanego o kradzież motocykla. Grozi mu do
7,5 roku za kratkami. Wkrótce stanie
przed obliczem sądu.
W centrum Dąbrowy Górniczej wracający z
imprezy mężczyzna postanowił przyspieszyć
sobie powrót do domu, korzystając z nieswojego motocykla. 25-latek wsiadł na jednoślad
na ulicy Kościuszki i próbował oddalić się w
kierunku Bandrowskiego. Kiedy nie udało
mu się odpalić maszyny, porzucił ją. Jak się
okazało, na całe szczeście, ponieważ mężczyzna był pijany. Całe zajście nagrał miejski mo-

nitoring i dzięki temu policjanci z dąbrowskiej
patrolówki we współpracy z funkcjonariuszami Straży Miejskiej zatrzymali podejrzanego
o usiłowanie kradzieży motocykla. 25-latek
miał blisko 1 promil alkoholu w organizmie.
W trakcie nieudanej próby jazdy motocyklem, podejrzany dokonał wielu zniszczeń
pojazdu, za co również odpowie przed sądem. Mężczyzna nie był w stanie wskazać
motywów swojego postępowania. Jedno jest
pewne, zgromadzony przez śledczych materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie
mężczyźnie zarzutu usiłowania kradzieży i
zniszczenia mienia w warunkach recydywy.
Za to przestępstwo kodeks karny przewiduje
karę do 7,5 lat więzienia. Wkrótce stanie
przed obliczem sądu.

Do zatrzymania doszło kilka dni po włamaniu do rozmieniarki pieniędzy i usiłowaniu
włamania do bankomatu. Katowiccy policjanci otrzymali zgłoszenie, że w nocy z 24/25
czerwca usiłowano dokonać włamania przy
użyciu materiałów pirotechnicznych do bankomatu znajdującego się w dzielnicy Józefowiec. Urządzenie wytrzymało działanie
sprawców i ostatecznie pieniądze nie zostały
skradzione. Jeszcze tej samej nocy podejrzani
w podobny sposób włamali się do rozmieniarki pieniędzy w innej katowickiej dzielnicy.
W wyniku wywołanej eksplozji włamywacze
dostali się do urządzenia i ukradli bilon.
Sprawą zajęli się policjanci z wydziału zwal-

czania przestępczości przeciwko mieniu katowickiej komendy. W wyniku intensywnych
działań już kilka dni później, policjanci zatrzymali trzech mężczyzn - dwóch w wieku 23 lat
oraz 20-latka. W trakcie zatrzymania jednego
z 23-latków okazało się, że mężczyzna ma
przy sobie amfetaminę, a w torebce tzw.
„nerce” materiał pirotechniczny z zapalnikiem gotowym do użycia. Na miejsce natychmiast zostali wezwani policyjni pirotechnicy z
katowickiego Samodzielnego Pododdziału
Kontrterrorystycznego Policji. Na czas działań policyjnych kontrterrorystów ewakuowano mieszkańców z dwóch budynków w katowickiej dzielnicy Dąb. W trakcie przeszukania
budynku policjanci zabezpieczyli kolejne materiały pirotechniczne i zapalniki, które po odpowiednim zabezpieczeniu zostały zdetonowane na poligonie.
Zatrzymani mężczyźni zostali osadzeni w
policyjnym areszcie. Podczas czynności procesowych przyznali się do winy. Na wniosek
Prokuratury Rejonowej Katowice – Północ
23-latek został tymczasowo aresztowany na
okres 3 miesięcy. Dwóch pozostałych mężczyzn na czas trwającego postępowania zostało objętych policyjnym dozorem. Za popełnione przestępstwa grozi im kara do 10 la
pozbawienia wolności.

Zwabił do mieszkania
swoje ofiary
Stróże prawa z dąbrowskiej komendy zatrzymali podejrzanego o wymuszenie
rozbójnicze. Sprawca usłyszał już zarzuty
i został tymczasowo aresztowany na 3
miesiące. Wkrótce stanie przed obliczem
sądu.
Do zdarzenia doszło na jednym z osiedli w
Dąbrowie Górniczej. 24-letni dąbrowianin
pod pretekstem remontu mieszkania zwabił
w umówione miejsce swoją ofiarę i towarzyszącego mu kolegę. W trakcie rozmowy pobił
obydwu mężczyzn drewnianym stylem, uderzając w głowę i tułów. Po całym zajściu napastnik telefonicznie zażądał od jednej ze
swoich ofiar pieniędzy z terminem przekazania do następnego dnia. Zastraszony mężczyzna o wszystkim poinformował stróżów
prawa. Pobici, 36 i 42-letni mieszkańcy Dą-

browy Górniczej, trafili do szpitala, a sprawą
natychmiast zajęli się nasi policjanci. Szybko
namierzono i zatrzymano sprawcę. Na dodatek w trakcie przeszukania mieszkania dąbrowianina znaleziono 4 porcje amfetaminy i
2 działki marihuany. Mężczyzna noc spędził
w policyjnym areszcie.
Decyzją sądu 24-latek trafił do aresztu.
Śledczy z komendy miejskiej zgromadzili materiał dowodowy, na podstawie którego
mieszkaniec Dąbrowy Górniczej usłyszał zarzut naruszenia narządów ciała, pobicia przy
pomocy niebezpiecznego narzędzia oraz usiłowania wymuszenia rozbójniczego, jak również posiadania narkotyków. Sprawca został
tymczasowo aresztowany na 3 miesiące.
Wkrótce stanie przed obliczem sądu. Przestępstwa to zagrożone jest karą do 10 lat więzienia.

■ 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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NADCHODZĄCE WYDARZENIA

13 września 2021 godz. 19:00 Klub Politechnik
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Wybrane samochody na dzień 9 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,

74.900 zł

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

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
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 1.2 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 180 1.8 E, rok prod. 2004, 
10.900 zł
MERCEDES A180 2.0 CDI, rok prod. 2010, 
14.900 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, 
RENAULT SCENIC 1.6 E, rok prod. 2004, 
RENAULT MEGANE 1.5 D, rok prod. 2019, 

10.900 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

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
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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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