
Hubert Michalak - prezes Hillwood 
odebrał z rąk prezydenta Często-
chowy Krzysztofa Matyjaszczyka 
prezydencką nagrodę w kategorii 
„Lepsza Komunikacja”. Firma współ-
finansuje budowę nowego połączenia 
drogowego – odcinka ul. Jaskrow-
skiej, komunikującego ul. Warszawską 
z aleją Wojska Polskiego.

Nagrody związane z miejskimi pro-
gramami były wręczane w czasie tego-
rocznych Dni Częstochowy. Prezes 
Hillwood Polska mógł jednak osobiście 
odebrać wyróżnienie dopiero 6 paź-
dziernika.

Hillwood został laureatem w katego-
rii „Lepsza Komunikacja” 
jako firma współfinansu-
jąca budowę nowego po-
łączenia drogowego – od-
cinka ul. Jaskrowskiej, ko-
munikującego ul. War-
szawską z aleją Wojska 

Polskiego.  Droga ta służyć będzie za-
równo mieszkańcom miasta, jak i ob-
słudze komunikacyjnej centrum logi-
styczno-magazynowego „Hillwood 
Częstochowa – Miasto”, które powsta-
nie niebawem w bardzo atrakcyjnej lo-
kalizacji tuż przy alei Wojska Polskiego 
(DK-91, do niedawna DK-1), niedaleko 
skrzyżowania z DK-46 (aleją Jana Paw-
ła II).

Wartość inwestycji to ponad 6,8 mln 
zł. Firma Hillwood przeznaczyła na ten 
cel ponad 4,1 mln zł. Całość zadania re-
alizowanego w dwóch etapach powin-
na zostać sfinalizowana do końca paź-
dziernika.

Kolejnym krokiem będzie budowa 
centrum logistycznego. Obiekt będzie 
mieć strategiczne położenie w sąsiedz-
twie dróg krajowych oraz szybki do-
jazd do tras wyjazdowych z miasta. 
Centrum złożone będzie docelowo z 
dwóch hal o łącznej powierzchni oko-
ło 64 tys. m kw.
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Firma CREAM Property Advisors zajmuje 
się przebudową obiektu przy ulicy Dro-
gowców, należącego kiedyś do siedzi TE-
SCO. Powstały w tym miejscu park han-
dlowy będzie gotowy w 2022 roku. Na zle-
cenie właściciela tej nieruchomości – 
spółki DOR Group – zajmie się także za-
rządzaniem projektem i poprowadzi jego 
wynajem na wyłączność.

Budynek, który niegdyś zajmowała sieć TE-
SCO, zostanie przebudowany, gruntownie od-
nowiony i przekształcony w park handlowy. 
Będzie w nim działać operator spożywczy oraz 
kilka lokali dla najemców z branż m.in. wypo-
sażenia wnętrz, elektronicznej, mody oraz po-
pularnych dyskontów wielobranżowych.

– Cieszmy się z nowego kontraktu w obsza-
rze parków handlowych, które doskonale 
sprawdzają się w obecnych czasach jako pro-
dukt inwestycyjny i destynacja handlowa. W 
tym projekcie wykorzystamy swoje doświad-
czenie z zakresu project management, proper-
ty i asset management, a także leasingu i stra-
tegii marketingowej – mówi Grzegorz Mro-
czek, wiceprezes CREAM Property Advisors.

– Park handlowy w miejscu dawnego hiper-
marketu TESCO ma ogromny potencjał ryn-
kowy i szansę, aby stać się wiodącym projek-
tem w okolicy. Prowadzimy rozmowy z naj-
większymi i najatrakcyjniejszymi najemcami. 
Jesteśmy zadowoleni z przebiegu negocjacji, 
co wyraźnie pokazuje, że nowy obiekt jest 
ciekawą propozycją zarówno dla sieci han-
dlowych, jak i dla klientów – dodaje Michał 
Małecki, dyrektor wynajmu powierzchni han-
dlowych w CREAM Property Advisors.
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Jak będzie wyglądać 
dawne TESCO?

Częstochowa

Hillwood z nagrodą  
za współfinansowanie nowego 
połączenia drogowego

Uciekał przed policjantami

Gwałtownie skręcił i uderzył  
w autobus, którym podróżowały dzieci
Do 10 lat więzienia grozi 25-latkowi, który nie 
zatrzymał się do policyjnej kontroli. Mundurowi 
ruszyli za nim w pościg. Mężczyzna w pewnym 
momencie gwałtownie zahamował i zderzył się 
z autobusem, którym podróżowały dzieci. Jak 
się okazało, 25-letni mieszkaniec gminy 
Miedźno był wielokrotnie karany za wykro-
czenia w ruchu drogowym.

Policjanci z drogówki chcieli skontrolować kie-
rowcę nissana, który jechał bez tablic rejestracyj-
nych. 25-latek siedzący za kierownicą czarnej oso-
bówki nie zatrzymał się mimo znaków dawanych 
przez mundurowych, przyspieszył i zaczął ucie-
kać. Policjanci ruszyli w pościg. Uciekający przed 
radiowozem miał włożoną kominiarkę, którą za-
słonił twarz. Mężczyzna jechał z dużą prędkością i 
próbował zgubić ścigający go ulicami Kłobucka i 
miejscowości Makra policyjny radiowóz. Kierow-
ca łamał po drodze wiele przepisów drogowych – 
wyprzedzał na podwójnej linii ciągłej, wjechał pod 
prąd na rondo, a wyprzedzając ciężarówkę z na-
czepą, omal nie doprowadził do czołowego zde-
rzenia. Ostatecznie ucieczka zakończyła się w 
Miedźnie, gdzie po gwałtownym hamowaniu 

mężczyzna chciał skręcić na teren prywatnej po-
sesji. Zamiast tego, zderzył się z autobusem prze-
wożącym dzieci. Mężczyzna został zatrzymany i 
przebadany alkomatem – był trzeźwy. Pobrano 
mu krew do badania, którego wyniki odpowiedzą 
na to, czy nie znajdował się pod wpływem narko-
tyków.

Autobusem jechało 38 dzieci z klas VII i VIII z 
gminy Popów. W wyniku zdarzenia jedna z dziew-
czynek znajdujących się w autobusie została prze-
wieziona do szpitala.

Jak się okazało, 25-letni mieszkaniec gminy 
Miedźno był wielokrotnie karany za wykroczenia 
w ruchu drogowym. Jego skrajnie ryzykowne i 
nieodpowiedzialne zachowanie zostanie ocenio-
ne przez sąd. Kierowca zostanie rozliczony nie tyl-
ko za szereg wykroczeń drogowych, ale i nieza-
trzymanie się do policyjnej kontroli oraz 
ucieczkę. 25-latek odpowie również za spowo-
dowanie katastrofy w ruchu lądowym zagraża-
jąca życiu lub zdrowiu wielu osób. Grozi mu do 
10 lat więzienia.
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Powitanie jesieni

W Jurajskiej zaroiło się  
od wrzosów

Przynajmniej na razie

Nie będzie zamykania szkół

Częstochowa

Prezydent  
z wizytą 
w schronisku

Kłobuck

Psiak biegał po 
węźle prowadzącym 
do autostrady A1

W Galerii Jurajskiej stanęły nietypowe 
instalacje łączące modę i jesień. Poja-
wiły się one na 5 manekinach. Każda z 
nietypowych sukien została stwo-
rzona m.in. z kwiatów, liści czy gałęzi. 
Kompozycje ustawione zostały także 
wśród wrzosów, dyń i jarzębiny. 
Można je oglądać do 16 października.

Jesień zwykle przynosiła pokazy mo-
dy w Galerii Jurajskiej. W tym roku jed-
nak w nieco inny sposób centrum 
handlowe łączy modę i nową porę ro-
ku. Już od soboty w galerii można 
oglądać nietypowe instalacje.

Na terenie obiektu stanęło 5 maneki-
nów, każdy z nich ubrany jest w jesien-
ne kreacje stworzone m.in. z kwiatów, 
liści czy gałęzi. Figury ustawione zosta-
ły także pośród wrzosów. Instalacje na 
manekinach można oglądać do 16 
października.

- W ten niezwykły sposób otwieramy 
jesienny sezon – mówi Violetta Dziu-
bin-Łuszczyk, dyrektor marketingu 
Galerii Jurajskiej.

- Sięgamy przy tym po symbole typo-
we dla tej pory roku, a także po nowe, 
które od niedawna nam towarzyszą. 
W Galerii Jurajskiej dosłownie zaroiło 
się od wielobarwnych liści, ale także 
od wrzosów. Centrum handlowe wy-

pełniło się tymi kwiatami 
– dodaje. - W Polsce przy-
jęło się hucznie celebro-
wać nadejście wiosny, 
my przekornie świętuje-
my jesień, a zwłaszcza jej 
przyrodę, piękno i kolo-
ry, udowadniając, że w 
tej porze roku jest wiele 
piękna. Łączymy to 
wszystko z modą, ale i 
dobrą zabawą – mówi 
przedstawicielka Galerii 
Jurajskiej.

 Co ciekawe, w piątek i 
sobotę w ręce odwiedza-
jących centrum handlo-
we powędrowało blisko 
1000 wrzosów. Galeria 
zorganizowała także 
warsztaty, na których po-
kazano jak zrobić jesien-
ne stroiki. Dla najmłod-
szych przygotowano na-
tomiast warsztaty pla-
styczne.

- Na dziś nie będzie żadnych obo-
strzeń. Na pewno nie zamkniemy 
szkół – powiedział minister zdrowia 
Adam Niedzielski w wywiadzie dla 
środowego „DGP”

- To nie wynika z różnic w podejściu 
społecznym, tylko z charakteru pan-
demii. Rozwój IV fali jest inny – nie 
rozwija się w tak szybkim tempie jak 
poprzednie, choć liczba przypadków 
oczywiście rośnie. Porównujemy fale 
– dzień do dnia. I widzimy, że trendy 
są odmienne – powiedział Niedzielski 
w rozmowie z „DGP”.

Wskazał, że różnice są widoczne na 
poziomie hospitalizacji, których jest 
niemal dwukrotnie mniej. Pod koniec 
września 2020 r. hospitalizacji było 
prawie 3 tys., a obecnie, przy podob-
nej liczbie zakażeń, jest ich 1600.

Niedzielski podkreślił, że szkoły na 
pewno nie zostaną zamknięte. - Chce-

my natomiast, żeby ludzie przypo-
mnieli sobie i przestrzegali zasad dys-
cypliny społecznej, jakie stosowaliśmy 
wcześniej. Musimy wrócić do mase-
czek i egzekwowania obowiązku ich 
noszenia – powiedział minister zdro-
wia.

Dodał, że niedawno zostały wykona-
ne badania pokazujące stopień od-
porności społeczeństwa. - Pod koniec 
września było badanie seroprewalen-
cji, czyli poziomu obecności prze-
ciwciał. To niedoskonałe badanie, ale 
innego nie można przeprowadzić. Po 
wynikach widzimy, że mamy w tej 
chwili odporność na poziomie ok. 70 
proc., a w niektórych regionach nawet 
większą – powiedział Adam Niedziel-
ski.

Minister Niedzielski przyznał, że naj-
trudniejsza sytuacja panuje na wscho-
dzie kraju. Stwierdził, że jest ona mo-
nitorowana pod względem liczby za-

każeń na 10 tys. i liczby zaszczepio-
nych. - Według tych parametrów ma-
my ok. dziewięciu powiatów, które 
mogłyby być w strefie żółtej i jeden w 
czerwonej. Ale to za mało w skali kra-
jowej, żeby wprowadzać rozwiązanie, 
które miałoby charakter systemowy – 
powiedział w wywiadzie.

Adam Niedzielski przyznał także, że 
koronawirus zostanie na stałe z nami, 
ale w pewnym momencie zmniejszy 
się jego szkodliwość. Uznał, że „koniec 
będzie wtedy, kiedy będziemy mogli 
oszacować, iż śmiertelność związana 
z koronawirusem, zakażalność i inne 
parametry są na poziomie grypy”. - 
Chociaż mamy ponad 100 tys. zacho-
rowań na grypę tygodniowo, a na CO-
VID-19 – 8 tys., to zgonów z powodu 
grypy jest o wiele, wiele mniej – po-
wiedział minister zdrowia w środo-
wym „DGP”.

Częstochowianie nigdy nie przechodzą obojętnie 
wobec losu podopiecznych schroniska dla bezdom-
nych zwierząt. Udowadniają to, chociażby w czasie 
głosowań na zadania realizowane w ramach bu-
dżetu obywatelskiego. Ostatnio czworonogi 
odwiedził również prezydent Krzysztof Matyjasz-
czyk. Zostawił kupioną przez siebie karmę, zaglądał 
do zwierzaków, oglądał teren placówki i rozmawiał z 
jej pracownikami o tym, co już udało się tam po-
prawić i jakie jeszcze są potrzeby.

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Gilo-
wej prowadzone jest przez Towarzystwo Opieki nad 
Zwierzętami w ramach 5-letniej umowy (obecnie 
trwająca obejmuje okres 2018-2022). Coroczna do-
tacja z miejskiego budżetu na ten cel wynosi 1,2 mln 
zł. Oprócz tego, same częstochowianki i częstocho-
wianie zgłaszają związane ze schroniskiem pomysły 
do Budżetu Obywatelskiego. W poprzednich latach 
w ramach jego zadań m.in. finansowano akcje za-
chęcające do adopcji zwierząt, kupowano sprzęt 
groomerski – czyli służący do pielęgnacji psów (wan-
na do strzyżenia, maszynki, suszarki itp.) oraz wybu-
dowano wybiegi (spacerniaki) przy schronisku.

Aktualnie trwa spore zadanie przegłosowane w po-
przedniej edycji BO, a dotyczące  podniesienia kom-
fortu zwierząt w schronisku, promocji adopcji (pod 
hasłem ,,Nie kupuj, adoptuj”) oraz zwiększenia bez-
pieczeństwa pracy wolontariuszy. Ostatecznie usta-
lona kwota na to zadanie to 270 tys. zł. Obecnie ku-
powane są m.in. ocieplane budy i maty grzewcze 
oraz inkubator, akcesoria do pielęgnacji, kołnierze 
pooperacyjne, kontenery, smycze, obroże, miski, za-
bawki, żwirek, a dla wolontariuszek i wolontariuszy 
– maseczki, rękawice i kamizelki. Urządzono już na-
tomiast teren spacerowy dla psów przy schronisku. 
Prowadzone będą też działania promocyjne – m.in. 
reklamy na autobusach, będą również kalendarze 
czy gadżety promujące adoptowanie schronisko-
wych zwierzaków.

Także w ostatnim jak dotąd, 8. głosowaniu BO wy-
kazaliśmy się troską o zwierzaki. Jednym z przyję-
tych do realizacji zadań jest modernizacja pawilonu 
B schroniska oraz zakup specjalistycznego pojazdu 
dla tej placówki (szacunkowa kwota 415 tys. zł.)

Czekające na opiekunów psy i koty można poznać 
m.in. na internetowej stronie Schroniska pod adre-
sem https://schroniskoczestochowa.pl/

Wystraszony, zdezorientowany i głodny pies biegał 
po węźle prowadzącym do ruchliwej autostrady A1. 
Z pomocą przyszli policjanci.

Oficer dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Kło-
bucku, otrzymał zgłoszenie dotyczące biegającego 
psa po terenie pełnej rozpędzonych pojazdów auto-
strady A1, przebiegającej między innymi przez teren 
powiatu kłobuckiego. We wskazane miejsce nie-
zwłocznie udali się policjanci kłobuckiej drogówki. 
Okazało się, że po węźle prowadzącym do ruchliwej 
autostrady biega wystraszony, zdezorientowany i 
głodny pies. Mundurowi złapali zwierzę. Chwilę póź-
niej nakarmili czworonoga. Następnie zwierzę zo-
stało przekazane pracownikowi Urzędu Miasta w 
Kłobucku.
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Prezes zarządu 
i dwóch wiceprezesów 
oskarżonych

Policjanci z Wydziału do Walki z 
Przestępczością Gospodarczą 
KWP w Katowicach zakończyli 
5-letnie śledztwo w sprawie sze-
regu nieprawidłowości, które 
wystąpiły w jednej ze Spółdziel-
czych Kas Oszczędnościowo 
-Kredytowych na Śląsku, a które 
miały istotny wpływ na jej upa-
dłość w 2016 roku. Zebrany przez 
śledczych materiał dowodowy 
pozwolił prokuratorowi z Proku-
ratury Okręgowej w Gliwicach 
oskarżyć prezesa zarządu i 
dwóch wiceprezesów instytucji 
finansowej. Na poczet przy-
szłych kar zabezpieczono mienie 
oskarżonych o wartości ponad 
pół miliona złotych.

Śledztwo w sprawie występują-
cych w latach 2011-2014 niepra-
widłowości w jednym ze śląskich 
SKOK-ów zostało wszczęte na 
skutek zawiadomienia złożonego 
przez Komisję Nadzoru Finanso-
wego. Kontrolerzy KNF-u w listo-
padzie i grudniu 2014 roku prze-
prowadzili skrupulatną kontrolę 
w wymienionej instytucji finanso-
wej. W wyniku kontroli ujawnio-
no między innymi: złą jakość ca-
łego portfela pożyczkowo-kredy-
towego, nieewidencjonowanie 
na kontach pozabilansowych wa-
runkowych zobowiązań o cha-
rakterze finansowym, nieprawi-
dłową wycenę oraz wysokość 
utworzonych odpisów aktualiza-
cyjnych wartość pożyczek/kredy-
tów, jak i zawyżanie wartości 

skryptów dłużnych i sprzedawa-
nych wierzytelności.

Decyzją KNF-u w październiku 
2015 roku w SKOK-u ustanowio-
no zarządcę komisarycznego. We 
wrześniu 2016 roku Sąd Rejono-
wy w Gliwicach postanowił ogło-
sić jego upadłość, na którą istot-
ny wpływ miały ujawnione nie-
prawidłowości.

Zgłoszeniem KNF-u zajęli się 
śledczy z Komendy Wojewódz-
kiej Policji w Katowicach zajmują-
cy się zwalczaniem przestępczo-
ści gospodarczej. W toku postę-
powania przygotowawczego po-
licjanci zabezpieczyli kilkadziesiąt 
segregatorów dokumentacji. 
Część materiału dowodowego 
zabezpieczono podczas realizacji 
na terenie Warszawy i Sopotu. 
Analizę zabezpieczonej doku-
mentacji przeprowadził biegły 
sądowy z zakresu finansów i eko-
nomii. Stróże prawa przesłuchali 
szereg osób, w tym pracowników 
SKOK-u oraz prześledzili akta są-
dowe dotyczące upadłości insty-
tucji finansowej.

Uzyskana opinia biegłego sądo-
wego jednoznacznie wskazała, że 
prezes zarządu nadużył udzielo-
nych mu uprawnień z racji peł-
nionych funkcji i sprowadził bez-
pośrednie niebezpieczeństwo 
wyrządzenia znacznej szkody 
majątkowej na szkodę SKOK-u 
poprzez prowadzenie akcji kre-

dytowej do bardzo ryzykownej 
grupy klientów, którzy nie otrzy-
maliby ich w bankach komercyj-
nych. Mężczyzna usłyszał zarzut 
popełnienia przestępstwa nad-
użycia udzielonych mu upraw-
nień, co sprowadziło bezpośred-
nie niebezpieczeństwo wyrzą-
dzenia znacznej szkody majątko-
wej.

Ponadto materiał dowodowy 
jednoznacznie wskazał, że za-
równo prezes zarządu, jak i dwaj 
wiceprezesi nie dopełnili ciążą-
cych na nich obowiązków z racji 
pełnionych funkcji i poprzez za-
warcie niekorzystnej umowy 
sprzedaży portfela wierzytelno-
ści z niekompetentnym podmio-
tem wyrządzili szkodę majątko-
wą o wielkich rozmiarach SKOK-
-owi, która wynosiła nie mniej niż 
5 milionów złotych. W następ-
stwie miało to istotny wpływ na 
ogłoszenie upadłości instytucji fi-
nansowej. Wszystkie osoby usły-
szały zarzuty nadużycia udziel-
nych uprawnień, wyrządzając 
szkodę majątkową w wielkich 
rozmiarach. Oskarżonym grozi 
do 10 lat więzienia.

Na poczet przyszłych kar poli-
cjanci ujawnili i zabezpieczyli 
mienie podejrzanych o wartości 
595 000 złotych w postaci grun-
tów, nieruchomości, oszczędno-
ści i mienia ruchomego.

18-latek pobił 
dla zabawy...

Zarzuty dla aukcyjnego
oszusta

Odzyskali skradziony samochód

Policjanci z zabrzańskiej ko-
mendy zatrzymali 18-latka, który 
„dla zabawy” brutalnie pobił 
27-letniego mieszkańca Zabrza. 
W ubiegłym tygodniu zabrzański 
sąd zastosował wobec agresora 
środek zapobiegawczy w postaci 
tymczasowego aresztowania. 
Czynności w sprawie trwają.

Do pobicia doszło w nocy z 25 
na 26 września około godziny 
1.00 w centrum miasta na ulicy 
Wolności 273. Z ustaleń policjan-
tów wynika, że zatrzymany 18-la-
tek wraz z innym mężczyzną dla 
zabawy chcieli kogoś pobić. Po-
krzywdzony w tej sprawie nie 
znał sprawców ani nic go z nimi 
nie łączyło. Został zaatakowany i 
pobity, kiedy wychodził z pobli-
skiego lokalu. 18-latek i jego ko-
lega kopali go i bili, uderzając 

głową pokrzywdzonego o barier-
kę. Ponadto, kiedy pokrzywdzo-
ny został przez nich przewróco-
ny, oprawcy oddali w jego kie-
runku kilka strzałów z pistoletu 
pneumatycznego. Na skutek po-
bicia pokrzywdzony doznał obra-
żeń ciała i trafił do szpitala. Jego 
życiu i zdrowiu nie zagraża nie-
bezpieczeństwo. Policjanci z Wy-
działu Kryminalnego zabrzań-
skiej komendy dzień później za-
trzymali 18-latka podejrzanego o 
pobicie. Zatrzymanie jego kolegi 
jest tylko kwestią czasu. W ubie-
głą środę, na wniosek śledczych, 
zabrzański sąd zastosował wo-
bec 18-latka środek zapobiegaw-
czy w postaci aresztu na okres 3 
miesięcy. Czynności w sprawie 
trwają.

Policjanci zajmujący się zwal-
czaniem przestępczości 
gospodarczej z chorzowskiej 
komendy zakończyli postępo-
wanie przeciwko mieszkańcowi 
Bytomia, który oszukiwał osoby 
na popularnych portalach au-
kcyjnych. Oszust usłyszał już 
zarzuty. O jego losie zadecyduje 
sąd.

W czerwcu policjanci z cho-
rzowskiej drogówki zatrzymali 
32-latka, który przechodził przez 
jezdnię w miejscu niedozwolo-
nym. Był to dopiero początek je-
go problemów. Po sprawdzeniu 
w policyjnych bazach danych 
okazało się, że mężczyzna jest 

poszukiwany do odbycia kary. W 
trakcie przeszukania mundurowi 
znaleźli u niego przedmioty 
wskazujące na to, że może on do-
konywać przestępstw. Sprawą 
zajęli się policjanci zwalczający 
przestępczość gospodarczą. Po 
wnikliwej analizie zebranego ma-
teriału dowodowego ustalili oni, 
że od co najmniej kilku miesięcy 
bytomianin na popularnych por-
talach aukcyjnych wystawiał 
przedmioty, których nigdy nie 
posiadał. Mężczyzna usłyszał już 
10 zarzutów, ale jak mówią śled-
czy, sprawa ma charakter rozwo-
jowy. 32-latkowi grozi 8-letni po-
byt w więzieniu.

Policjanci z raciborskiego Wy-
działu Prewencji zatrzymali 
32-latka i 29-latka podejrzanych 
o kradzież samochodu. Drugi z 
mężczyzn odpowie również za 
jazdę pod wpływem alkoholu i 
na sądowym zakazie. Skradzione 
auto wróciło do właściciela.

Do kradzieży bmw doszło 3 
października około godziny 20:30 
z terenu posesji przy ulicy Kwia-
towej. Raciborscy policjanci po 
przyjęciu informacji o przestęp-
stwie przystąpili do działania. Na 
efekt nie trzeba było długo cze-
kać. Następnego wieczoru pod-

czas patrolu policjanci z prewen-
cji w Szonowicach przy ulicy Sło-
wackiego zauważyli zaparkowa-
ne na stacji paliw bmw, w którym 
siedziało dwóch mężczyzn. Za-
równo kierowca, jak i pasażer na 
widok mundurowych wyraźnie 
się zdenerwowali. Podczas 
sprawdzenia samochodu w ba-
zach danych okazało się, że zo-
stał on skradziony. Co więcej, 
29-letni kierowca nie dość, że ma 
zakaz kierowania, to jeszcze był 
nietrzeźwy. Alkomat wykazał pra-
wie dwa promile. Szybko wyszło 
na jaw, że 32-letni pasażer rów-
nież ma związek z kradzieżą tego 
samochodu. Obaj mężczyźni tra-
fili do policyjnego aresztu. Podej-
rzani usłyszą od raciborskich 
śledczych zarzut kradzieży, za 
który grozi 5 lat w więzieniu. Do-
datkowo 29-letni kierowca odpo-
wie za kierowanie pomimo orze-
czonego zakazu sądowego i jaz-
dę na „podwójnym gazie”.
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MOTORYZACYJNE
KUPIĘ

 O Auto z PRL-u kupię sprawne zareje-
strowane np. Fiat 125p, 126p , Tra-
bant , Wartburg , Zaporożec , Mo-
skwicz , 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 nieuzy-
wany 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 Wynajmę M2 38,5 m², cena  
1100 zł z czynszem + media.  
Parkitka. Tel. 889 688 039

 O Wynajmę mężczyźnie pokój  
w domu ze wszystkimi wygodami  
i ogrodem, w dzielnicy podjasno-
górskiej w Częstochowie.  
Tel. 600 703 956

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

 O Wynajmę działkę pod działalność go-

spodarczą, 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

 O  Wynajmę garaż, tel. 34 362 94 27

SPRZEDAM
 O 3 pokoje z kuchnią na Alei Wojska  
Polskiego , pierwsze piętro  
tel. 794 575 418

 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

 OPole o pow. 8134 M2, dł. 250 M, szer. 
40–45 M w Częstochowie, ul. Juran-
da 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 
(Raków),cena: 310 000pln  
pow.: 3 104,00 m²; tel. 502583667

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

KUPIĘ
 OMIESZKANIE m-2 pokój z kuch-
nią na I lub II piętrze w centrum 
lub śródmieściu Częstochowy. 
Tel. 413 880 040

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

 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

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

SPRZEDAM
 OAntena do tv z przyłączem  
( kpl do zamontowania ),  
tel. 34 362 94 27 

 OAntyki – francuski komplet z 1896 
r.: Biblioteczka + komoda z marmu-
rowym blatem. Sygnowany, perfek-
cyjna renowacja, Tel. 34 – 367 65 56

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

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

 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 białe pokojowe 
Tel. 501 109 822

 ODrzwi wejściowe 
Tel. 501 109 822

 ODrzwi harmonijkowe 
Tel. 501 109 822

 ODrzwi do łazienki prawe 70, z wzo-
rem i szybką, bez ościeżnicy w b. 
dobrym stanie, może być z trans-
portem, tanio oddam.  
Tel. 693 629 529

 ODrzwi wewnętrzne pełne 80,  
bez ościenicy, prawe i lewe.  
Tel. 693 629 529

 ODywan wełniany o wym. 2x3 m,  
tel. 501 109 822

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

 OGarnek do gotowania ciśnieniowe-
go PRESTO, 5L / 200 zł, nowy,  
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

 O Lodówka mastercook duża,  
biała. Tel. 721 390 993

 O Lodówka ardo – wys. 141 cm, 
sprawna, cena: 190 zł.  
Tel. 798 - 649 - 665

 OMaszyna dziewiarska firmy bosch 
tel. 34 362 94 27

 OMaszyna do szycia przemysłową, 
marki „minerva” - stan bardzo do-
bry. Cena do negocjacji. Tel. 603 
521 686

 OMeble w dobrym stanie - szafa, re-
gał, szafka, regał nad szafkę, stolik, 
stolik pod TV, laptop - Częstocho-
wa Lisiniec, tel. 508 747 290

 OMeble w dobrym stanie, „norwe-
skie”  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 no-
wy – tel. 790 819 855

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

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

 OSkóra futrówka świńska,  
tel. 790 819 855

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

 OTelefon OPPO A12, czarny,  
zakupiony w salonie.  
Częstochowa, tel. 503 775 955

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

 OToaleta kompaktowa - kompletna ty-
pu warszawskiego, wyjście od dołu.

 OUmywalka z „Koła” z baterią o wym. 
65x47 + szafka biała.  
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 worko-
wany z dostawą pod podany adres 
na terenie Częstochowy i okolic . 
Tel. 601 495 165

 OWzmacniacz gitarowy 30W lam-
powy typu VOX, b.dobry, 500 zł, 
 tel. 697 272 102

PRACA
DAM PRACĘ

 OPraca w Radomsku – Operator 
wózka widłowego z UDT lub Ope-
rator produkcji. Więcej informacji:  
663 330 218

 OPrzyjmę do pracy handlowca  
tel. 601 505 520

 OPrzyjmę do pracy szlifierza 
 tel. 601 505 520

 OPrzyjmę do pracy drykiera/wyobla-
cza tel. 601 505 520

 OFirma Tacho poszukuje pracownika 
do serwisu tachografów 

tel: 663 488 502

SZUKAM PRACY
 OPodejmę pracę - pracownik gospo-
darczy, porządkowy, stróż, godziny 
popołudniowe, nocne. Solidny i dys-
pozycyjny. Tel. 502 417 160 

 OPodejmę pracę pracownika gospo-
darczego - ogrody, posesje, porząd-
ki, itp. Tel. 536 512 396

 OPodejmę pracę - pracownika go-
spodarczego - ogrody, posesje, po-
rządki, itp. tel. 508 747 290 

 OPodejmę pracę - mężczyzna lat 44, 
podejmie pracę jako tokarz, ślusarz, 

tel. 694 200 794.

USŁUGI

 ONaprawa pomp wodnych, hydrofo-
rowych, samochodowych i cyrkula-
cyjnych.  Ul. Ikara 133a,  
tel. 669 245 082

 OPodejmę prac dodatkową; pracow-
nika gospodarczego, ogrody, pose-
sje, porządki itp. Gliwice.  
tel. 502 918 616

 OFlash gsm profesjonalny serwis tele-
fonów komórkowych oraz nawigacji 
gps. Częstochowa, al. Wolności 10 
(w bramie). Tel. 888 149 969

INNE

 OTrening pamięci, uwagi, myślenia 
logicznego i twórczego, od 6 do 
106 lat. Tel. 668 814 587

 O Wolny lat 54, bezdzietny, niezależny 

finasowo pozna panią. Pani może po-

siadać dzieci.  Tel. 660 006 217

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

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

SKUP I SPRZEDAŻ ZŁOTA
TANIE WYROBY TANIE WYROBY 

JUBILERSKIEJUBILERSKIE

LOMBARD KAPSLOMBARD KAPS

Al. NMP 1,  tel. 34 361-39-50
Al. N.M.P. 8,  tel. 34 324 51 03
Al. NMP 16,  tel. 34 324-68-31
Al. Wolności 6,  tel. 34 324 23 24

www.lombardkaps.plwww.lombardkaps.pl
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INFORMACJA: 792 620 051

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

74.900 zł 

MERCEDES GLC 
2.0 D, 4x4, rok prod. 2018, 
kraj., I-wł., serwisowany, 
automat

169.900 zł

VW PASSAT  
2.0 D, rok prod. 2017,   
kraj., I-wł., serwisowany, 
F-VAT

74.900 zł

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

139.900 zł

RENAULT CLIO
1.2 E, rok prod. 2017, 
krajowy, I-wł., F-VAT
serwisowany, 

34.900 zł

MAZDA 6 
2.5 E, rok prod. 2018,  
automat, I-wł., gwarancja, 
serwisowany, F-VAT

114.900 zł

AUDI A3 
1.4 TSI, rok prod. 2017 
kraj., I-wł.,  
serwisowany, 

77.900 zł

SKODA SUPERB 
2.0 D, kraj.,rok prod. 2017, 
I-wł., serwisowany, 
F-VAT

79.900 zł

AUDI A4 2.0 D, rok prod. 2003, automat,  11.800 zł
AUDI A4 2.0 D, rok prod. 2008, sedan,  29.900 zł
AUDI A4 2.0 D, rok prod. 2014,  43.000 zł
AUDI A4 ALLROAD QUATRO 2.0 E, rok prod. 2013, kraj., I-wł.,  

 62.700 zł
AUDI A8 4.2 E, rok prod. 2006,  26.300 zł
BMW 3 GT 2.0 D, rok prod. 2018, kraj., I-wł., serwisowany, F-VAT  

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

 139.900 zł
CHEVROLET KALOS 1.2 E+LPG, rok prod. 2008,  7.900 zł
CHEVROLET VOYAGER 2.8 D, rok prod. 2007, 7-os.  11.500 zł
CITROEN C5 2.2 D, automat, rok prod. 2002,  1.800 zł
DACIA DUSTER 1.5 D, rok prod. 2016,  41.900 zł
FORD FIESTA 1.25 E, rok prod. 2009,  17.900 zł
FORD MONDEO 2.0 D, rok prod. 2007, kraj.,  16.900 zł
JEEP RENEGADE 1.4 E, automat, nawigacja, kraj., I-wł.,  

serwisowany, rok prod. 2017,  68.900 zł
KIA CEED 1.4 E, rok prod. 2007,  11.700 zł
MAZDA RX-8 1.4 E, rok prod. 2003,  11.200 zł
MERCEDES S350 3.0 D, rok prod. 2009,                       39. 000 zł
MERCEDES GL450 4.7 E, rok prod. 2013,                       109. 000 zł
MERCEDES GLC 250, 2.0 E, rok prod. 2018, 4x4, automat, kraj., 
I-wł., F-VAT,                       173. 900 zł

MITSUBISHI LANCER 1.6 E, zakup 2005,  6.800 zł
OPEL ASTRA IV, 1.4 E+LPG, rok prod. 2017, kraj.,      39.900 zł
OPEL CROSLANDER X 1.2 E, rok prod. 2019,  64.200 zł
OPEL ZAFIRA 2.0 D, rok prod. 2011, 7-os.,  33.500 zł
PEUGEOT 207 1.6 D, rok prod. 2011,  14.600 zł
RENAULT COLOES 4x4, 2.0 D, rok prod. 2009,    17.900 zł
RENAULT TWINGO 1.2 E, rok prod. 2010,     9.900 zł
SKODA OCTAVIA 1.6 D, rok prod. 2017, I-wł., serwisowany, F-VAT     

 44.900 zł 
SEAT ALHAMBRA 2.0 D, rok prod. 2010,  15.900 zł
SEAT IBIZA 1.4 E + LPG, rok prod. 2005,  9.200 zł
SEAT IBIZA 1.9 D, rok prod. 2004,  9.800 zł
TOYOTA AVENSIS 2.0 D, rok prod. 2009,  19.900 zł
TOYOTA YARIS 1.0 E, rok prod. 2014, gwarancja, I-wł.,  

serwisowany, 28.900 zł
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 NEW BEETLE 2.0 E, rok prod. 1999, 8.900 zł
VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2018, kraj., I-wł., serwisowany, F-VAT, 

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

 59.900 zł
VW POLO 1.2 E + LPG, zakup w 2010,  17.900 zł
VW TOURAN 2.0 TDI, rok prod. 2013, 170 kM,  39.900 zł 

Wybrane samochody na dzień 8 października 2021
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SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT  
W JAMROZOWIŹNIE

Jamrozowizna 1, 42-270 Kłomnice
tel. 34 321 59 87 lub 730 115 578,   e-mail: schronisko@klomnice.pl

www.schronisko.klomnice.pl     facebook: SchroniskoAs

Kuba szuka nowego domu!
Chłopak młody nie jest, bo ma już 12 lat, ale energii mu nie brakuje! Kuba potrzebuje zdecydo-
wanego właściciela, który będzie umiał ogarnąć jego energię i dobrze go poprowadzi.
Chłopak zna smycz, ale zdarzy mu się czasem mocniej pociągnąć. Niestety Kuba nie może za-
mieszkać w domu z ogrodem, bo każdy płot to dla niego nie problem do przeskoczenia. On po-
trzebuje bloku (najlepiej, żeby była winda), częstych spacerów i wielu zabaw.
W nowym domu musi zostać jedynakiem, bo nie przepada za innymi zwierzętami. Chłopak jest 
bardzo kontaktowy, uwielbia mieć styczność z człowiekiem, być głaskany i czasem przytulany.
No nie czekaj, odmień los tego psa!
Właśnie Twój dom to może być jego jedyną szansą na lepsze życie!

Doran cudny pies, który pragnie tylko domu.
Do schroniska trafił w styczniu tego roku. Psiak jest już po ka-
stracji i śmiało może biec do domu, ale tego domu nadal nie wi-
dać! Doranek ma dopiero około 2 lat więc całe psie życie jeszcze 
przednim. Chłopak jest bardzo przyjacielski, jeżeli chodzi o inne 
psiaki w schronisku. W nowym domu nie powinno być proble-
mu, jeśli masz już jakiegoś psiaka, ale polecamy spacer zapo-
znawczy. Doran jak to młodziak jest aktywny, ciekawy świata i 
uwielbia spacery z człowiekiem. Fajnie, gdyby w nowym domu, 
jeżeli trafiłby np. do domu z ogrodem, miał możliwość spacerów 
na smyczy za placem. Doran jest też bardzo proludzkim psia-
kiem i nigdy nie odmawia głaskania podczas spacerów. Ten 
psiak marnuje się w schronisku i wiemy, że szuka właśnie Ciebie!

Rufinka  
już 11 lat czeka na dom w 
naszym schronisku!
Nie rozumiemy co ta średnia 
sunia jeszcze tu robi..Nie jest 
konfliktowa w stosunku do 
innych psiaków. Powoli 
nabrała pewności i polubiła 
spacery na smyczy.. Bardzo 
prosimy o dom dla tej 
średniaczki! Brevuś wciąż szuka tego jedynego człowieka!

Jedyny przyjęty w 2017 roku Brevuś, wciąż szuka tego jedynego 
człowieka! Chłopak ma około 7 lat i potrzebuje spokojnego 
domu, najlepiej bez innych zwierząt. Czy znasz taki?
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SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT  
W JAMROZOWIŹNIE

Jamrozowizna 1, 42-270 Kłomnice
tel. 34 321 59 87 lub 730 115 578,   e-mail: schronisko@klomnice.pl

www.schronisko.klomnice.pl     facebook: SchroniskoAs

Bohun ma dopiero 3 lata.
Potrzebuje świadomego, doświadczonego, cierpliwego opieku-
na, który zna się na obcowaniu z psami i będzie słuchał zaleceń 
wolontariuszy oraz behawiorystki. Psiak wrócił już raz z adopcji, 
nie ze swojej winy. Chłopak jest raczej indywidualistą, nie pole-
camy do domu z dziećmi oraz innymi zwierzętami. Bohunek 
nauczył się chodzić na smyczy i poznaje twarze nowych wolon-
tariuszy. Jeżeli nie boisz się wyzwań i jesteś otwarty na pracę z 
Bohunem, to dzwoń! Nie pozwól mu na dożywocie w schroni-
sku! On się zmieni na 100%, ale do tego potrzebny mu człowiek, 
czas i praca nad jego lękami oraz zrozumienie. Adoptuj!

Zgrywus od 2016 roku czeka na dom!

W środku jest bardzo delikatnym psiakiem, co udowadnia przy 
dłuższym poznaniu i przekonaniu się do danej osoby. Nie jest 
konfliktowy, ale miewa czasem sprzeczki z innymi psiakami. 
Niestety nie polecamy go do domu z małymi dziećmi. Psiak naj-
lepiej odnalazłby się w domu z ogrodem. Czy Zgrywus doczeka 
się tego dnia, w którym go adoptujesz?

Bajgiel 
Do schroniska trafił w 2012 
roku. Bajgiel dogaduje się z 
innymi psami, na smyczy 
jest bardzo grzeczny. Jest 
delikatny w stosunku do 
dzieci. Uwielbia też się 
czasem bawić.

Tekla oddana przez właściciela bo... nie mieściłaby się w mieszkaniu!

Tekla to przepiękna, młoda suczka w typie owczarka niemieckiego długowłosego.
Oddana do schroniska przez swojego właściciela, który z domu przeprowadzał się do bloku..Tekla 
straciła wiarę i zaufanie do ludzi, co okazywała zębami, nie chciała wyjść z budy/kojca. Po kilku mie-
siącach pracy z behawiorystą otworzyła się i jest już dużo lepiej - chodzi na spacery i poddaje się 
pieszczotom. Niestety cały czas jest nadreaktywna i czasami nie radzi sobie z pobudzeniem.
Dlatego poszukujemy zrównoważonego opiekuna, doświadczonego w pracy z psami, który da jej 
spokojny dom, w spokojnej okolicy. Człowieka asertywnego w stosunku do psów, który da jej 
wsparcie i pomoże uwierzyć w człowieka.Tekla absolutnie nie nadaje się do domu z dziećmi i ra-
czej bez innych zwierząt. PRZYWRÓĆ JEJ WIARĘ W CZŁOWIEKA!
PS: Nie wydamy Tekli do pilnowania podwórka!

Czaki to typ psa idealnego!

Chłopak nie narzeka na towarzystwo innych psiaków, da 
się go połączyć z innymi boksami na wybiegu, bez proble-
mów. Mimo wieku 11 lat energia nadal go nie opuszcza i 
kocha biegać, bawić się. Jest delikatny w stosunku do ludzi 
małych i tych dużych, na spacerach nie ciągnie. 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 jedy-
ny dom... Kto go pokocha?!
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