
Zima nie odpuszcza. Niemal w 
całej Polsce termometry pokazy-
wały dwucyfrowy mróz. Z tego 
też powodu miejskie służby roz-
poczęły pierwszą w tym roku 
akcję doraźnej pomocy osobom 
bezdomnym przebywającym w 
miejscach niemieszkalnych. Przy 
tej okazji dotarli też do męż-
czyzny, który wymagał pilnej 
opieki medycznej. Niestety jego 
życia nie udało się uratować.

Patrole przez cały 
rok na bieżąco mo-
nitorują miejsca, w 
których mogą prze-
bywać osoby bez-
domne, natomiast 

ostatniej nocy strażnicy miejscy i 
streetworkerzy zostali dodatko-
wo wyposażeni w gorące posiłki, 
a także ciepłe ubrania, kołdry, 
koce, które dostarczali osobom 
przebywającym w miejscach nie-
mieszkalnych (m.in. pustosta-
nach, altanach, piwnicach itp.).

Podczas monitoringu członko-
wie patrolu każdorazowo doko-
nują oceny sytuacji osoby bez-
domnej pod kątem zagrożenia 
zdrowia lub życia, informują też 
o możliwości uzyskania wsparcia 
w placówkach.

Minionej nocy patrol Straży 
Miejskiej i streetworkerzy odwie-
dzili 43 miejsca, w których udzie-
lono pomocy 19 osobom. Okaza-
ło się, że jeden z mężczyzn prze-

bywający w miejscu niemieszkal-
nym wymaga pilnej interwencji 
medycznej. Pomoc lekarska przy-
była natychmiast, podjęto akcję 
reanimacyjną, niestety pomimo 
tego mężczyzna zmarł.

Akcja zima jest corocznie orga-
nizowana przez Partnerstwo Lo-
kalne na rzecz przeciwdziałania 
bezdomności na terenie Gminy 
Miasta Częstochowy. Posiłki 
przygotowuje Fundacja Chrześci-
jańska “Adullam”, a dostarcza je 
patrol Straży Miejskiej wraz ze 
streetworkerami ze Stowarzysze-
nia Wzajemnej Pomocy “AGAPE”, 
Caritas i Fundacji Św. Barnaby. 
Akcję koordynuje MOPS w Czę-
stochowie. Akcja będzie konty-
nuowana dziś w nocy, a także 

wznawiana w każdy kolejny 
dzień, gdy temperatury spadną 
znacząco poniżej zera.

Warto pamiętać, że w sytu-
acjach kryzysowych, zwłaszcza w 
nocy, osoby bezdomne mogą 
skorzystać z Ogrzewalni Miejskiej 
w Częstochowie przy ul. Sikor-
skiego 78a. Ogrzewalnia jest 
czynna obecnie całodobowo – 
osoby bezdomne mają możli-
wość spędzenia w niej nocy, sko-
rzystania z łaźni, zmiany odzieży, 
otrzymania środków czystości, 
gorącej herbaty.

W przypadku zauważenia osób 
wymagających pomocy, szcze-
gólnie tych przebywających na 
zewnątrz, apelujemy o niezwłocz-
ne zawiadamianie służb np. 

dzwoniąc pod numer alarmowy 
112, do Straży Miejskiej – tel. 986 
lub MOPS w Częstochowie – tel. 
34 37 24 200.

Przypominamy, że Śląski Urząd 
Wojewódzki w Katowicach, wzo-
rem lat poprzednich, uruchomił 
numer telefonu obsługiwany ca-
łodobowo przez służbę dyżurną 
Wojewódzkiego Centrum Zarzą-
dzania Kryzysowego.

987 – bezpłatna infolinia ws. 
pomocy dla osób bezdomnych w 
okresie jesienno-zimowym na te-
renie województwa śląskiego

Pod tym numerem można uzy-
skać informacje o lokalnych in-
stytucjach udzielających pomocy 
w zakresie noclegu i wyżywienia 
dla osób bezdomnych z woj. ślą-
skiego. Połączenia są bezpłatne 
zarówno z telefonów komórko-
wych, jak i stacjonarnych.
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Rozdawali ciepłe posiłki osobom bezdomnym

W miniony wtorek, 21 grudnia 
kłobuccy dzielnicowi asp. Bartło-
miej Machwrzyński oraz mł.asp. 
Karol Popęda w swoich rejonach 
służbowych kontrolowali miej-
sca, w których mogli przebywać 
bezdomni szukający schronienia 
przed zimnem.

Około godziny 9.00 munduro-
wi dotarli do siedzącej w prowi-
zorycznym schronieniu bez-

domnej kobiety, która noc z po-
niedziałku na wtorek spędziła 
w  prowizorycznym schronieniu 
jakie sobie przygotowała w środ-
ku lasu.

Kobieta, 67-letnia obywatelka 
Niemiec, jest dobrze znana asp. 
Bartłomiejowi Macherzyńskie-
mu, gdyż od kilku lat przebywa 
między innym w  jego rejonie 
służbowym. Policjant pierwsze-

go kontaktu już wielokrotnie, 
wspólnie z pracownikami Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w  Miedźnie oraz urzędnika-
mi z  gminy Miedźno, a  także 
przedstawicielami innych służb 
usiłowali pomóc kobiecie. O sy-
tuacji w  jakiej się znajduje, po-
wiadamiano służby konsularne 
oraz jej rodzinę w  Niemczech, 
która w przeszłości przyjeżdżała 

do Polski, aby zabrać 67-latkę do 
jej ojczyzny. Niestety, kobieta 
każdorazowo odrzuca pomoc 
i  wraca na teren powiatu kło-
buckiego, aby prowadzić ko-
czowniczy tryb życia.

W  przypadku ostatniej inter-
wencji pomoc dzielnicowych 
przyszła na czas - 67-latka w sta-
nie wyziębienia trafiła do szpita-
la, w  którym pozostała. - Pod-

czas kilkugodzinnej akcji mun-
durowi mogli liczyć na pomoc 
i  zaangażowanie strażaków, le-
karzy i ratowników medycznych, 
Wojciecha Tałajczyka z  Urzędu 
Gminy w Miedźnie oraz pracow-
ników GOPS w Miedźnie - zazna-
cza aspirant Kamil Raczyński, 
oficer prasowy kłobuckich poli-
cjantów.

O krok od tragedii

Mieszkała w prowizorycznym 
schronieniu w środku lasu

Ta historia mogłaby skończyć się tragicznie, gdyby nie szybka reakcja służb. Asp. Bartłomiej Macherzyński i mł.asp. Karol Popęda, kłobuccy policjanci, odnaleźli 
bezdomną kobietę, która pomimo ujemnej temperatury przebywała w prowizorycznym schronieniu w środku lasu. Dzięki reakcji funkcjonariuszy, interwencji stra-

żaków, ratowników medycznych oraz zaangażowaniu urzędników gminnych z Miedźna, wychłodzonej 67-latce udało się skutecznie pomóc.
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Z miejskim logo

W centrum miasta rozbłysnął neon

Lubliniec

Stęskniona „zguba” wróciła 
do właścicielki

Częstochowa

Uszkodził elewację. Teraz go szukają

Neon z miejskim logo rozbłysł na 
dachu budynku przy ul. Nowo-
wiejskiego 1. Napis nawiązuje do 
tradycji i mody tworzenia reklam 
sprzed kilku dekad.

Promocyjny neon został za-
montowany w miejscu nieistnie-
jącego już neonu PKO, który czę-
stochowianki i częstochowianie 
mogą pamiętać z czasów PRL. 
Kształt nowego neonu jest opar-
ty na oficjalnym logo Częstocho-
wy, które powstało w 2017 roku i 

zostało wyróżnione w konkursie 
DOBRY WZÓR 2018 organizowa-
nym przez Instytut Wzornictwa 
Przemysłowego w Warszawie.

Nowy obiekt daje przyjemną 
dla oka poświatę, jest to światło 
stałe, niemigające. Jest widoczny 
od strony placu Biegańskiego. Je-
go produkcja wraz z montażem 
kosztowała 55 tys. zł.

- Ta realizacja nie wypadłaby 
tak dobrze, gdyby nie współpra-
ca z wykonawcą - firmą Graffico, 
której hasłem jest „Reklamy do 

nieba”. Dzięki jej zaangażowaniu, 
wrażliwości i otwartości na poja-
wiające się na wstępnych eta-
pach współpracy pomysły, za-
pewne nie moglibyśmy dziś po-
chwalić się tak atrakcyjnym pro-
duktem finalnym. Liczymy, że 
neon na stałe wpisze się w krajo-
braz Częstochowy i stanowić bę-
dzie jeden z najbardziej rozpo-
znawalnych miejskich kadrów - 
komentuje Magdalena Woch, za-
stępczyni naczelnika Wydziału 
Kultury, Promocji i Sportu UM.

Szczęśliwy finał miała policyjna 
interwencja związana z „bezpań-
skim” psem odnalezionym w 
Lublińcu. Po tym jak mieszkaniec 
ulicy Szerokiej poinformował 
mundurowych, że zaopiekował 
się kundelkiem błąkającym w 
okolicy jego posesji, przybyli na 
miejsce mundurowi szybko usta-
lili właścicielkę psa. Jeszcze tego 
samego wieczora cała i zdrowa 
„zguba” trafiła do swojego 
domu.

W środowy wieczór oficer dyżur-
ny lublinieckiej komendy policji 
otrzymał informację o psie błąkają-
cym się od kilku godzin, w okolicy 
jednej z posesji na ulicy Szerokiej w 
Lublińcu. Zgłaszający interwencję 
zaopiekował się czworonogiem do 
czasu przyjazdu policjantów.

Dzięki temu, że pies posiadał 
obrożę z identyfikatorem, udało się 
szybko ustalić właściciela przestra-
szonego kundelka. Okazało się, że 
odnaleziony Kajtek - bo tak wabił 

się pies - kilka dni wcześniej uciekł z 
posesji na drugim końcu miasta, a 
jego właścicielka ze względu na 
wiek i stan zdrowia miała trudności 
z jego odnalezieniem.

Jeszcze tego samego wieczora 
cały i zdrowy czworonożny „ucieki-
nier” został przewieziony policyj-
nym radiowozem do swojego do-
mu na ulicy Zwycięstwa, gdzie cze-
kała na niego stęskniona właściciel-
ka.

Częstochowscy policjanci poszu-
kują mężczyzny, który przy ulicy 
Dekabrystów uszkodził elewację 
budynku. Funkcjonariusze opu-
blikowali wizerunek sprawcy z 
prośbą o pomoc w ustaleniu jego 
tożsamości.

Do zdarzenia doszło 30 paź-
dziernika przy ulicy Dekabrystów 
w Częstochowie. Mężczyzna ko-
piąc w elewację budynku umyśl-
nie ją uszkodził. Funkcjonariusze 
opublikowali jego wizerunek z 
prośbą o pomoc w ustaleniu toż-
samości.

Osoby, które posiadają w tej 
sprawie jakiekolwiek informacje, 
proszone są o kontakt z Komisa-
riatem Policji III w Częstochowie 
pod numerem telefonu 47 85 
815 11 lub kontakt z najbliższą 
jednostką policji dzwoniąc na nu-
mer alarmowy 997.

Rekord pobity

Kolejna zbiórka 
zakończona sukcesem
Prawie 4 tony karmy, około 300 
koców, leżanek i innych przydat-
nych artykułów to wynik 
tegorocznej akcji „Charytatywnie 
dla zwierząt”. Była ona rekor-
dowa nie tylko za sprawą liczby 
zebranych artykułów, ale rów-
nież placówek oświatowych 
biorących udział w całym przed-
sięwzięciu.

Akcję zrealizowano już po raz 
szósty. Tym razem przyłączyło 
się do niej prawie 60 szkół pod-
stawowych, ponadpodstawo-
wych i przedszkoli.

 - To kolejny rok w którym mimo 
niepewnego czasu zebraliśmy tak 
dużo karmy i potrzebnych arty-
kułów. Trafią one nie tylko do 
schronisk, ale także do niefor-
malnych grup zajmujących się 
zwierzakami. Coraz więcej szkół, 
firm oraz prywatnych osób przy-
łączyło się do nas - podsumowuje 
Jakub Sikora, przewodniczący 
Młodzieżowej Rady Miasta.

 - Cieszę się, że wśród młodych 
zwiększa się empatia i pojawia 
się potrzeba niesienia pomocy 
bezdomnym zwierzętom - pod-
kreśla Krzysztof Matyjaszczyk, 
prezydent Częstochowy.

Organizatorzy akcji: Zespół 
Szkół Technicznych, Zespół Szkół 
Gastronomicznych, Stowarzysze-
nie Aktywna Częstochowa oraz 
Młodzieżowa Rada Miasta.

W tym roku zebrane rzeczy tra-
fią do: Schroniska dla Bezdom-
nych Zwierząt w Częstochowie, 
Schroniska dla psów Szczyty, 
Schroniska w Jamrozowiznie, 
Fundacji Psia Duszka, grupy „Czę-
stośląskie koty do adopcji”, Przy-
stanku Kot.

 Szkoły i przedszkola, które 
włączyły się w akcję:
• Miejskie Przedszkola nr 33
• Miejskie Przedszkola nr 41
• Miejskie Przedszkole nr 34
• Miejskie Przedszkole nr 3 Bajkowa 

kraina
• Miejskie Przedszkola nr 42
• Miejskie Przedszkole nr 35 im. Ma-

łego Księcia
• Miejskie Przedszkola nr 21
• Miejskie Przedszkola nr 30
• Miejskie Przedszkole nr 31
• Miejskie przedszkole nr 16
• Miejskie Przedszkola nr 9
• Miejskie Przedszkola nr 37
• Miejskie Przedszkole nr 15 im. Ja-

na Pawła II
• Miejskie Przedszkola nr 37
• Miejskie Przedszkole nr 17 im. 

Siedmiu Krasnoludków
• Miejskie Przedszkola nr 6

• Miejskie Przedszkola nr 27
• Miejskie Przedszkola nr 5 im. Jana 

Kilińskiego
• Miejskie Przedszkole nr 26 im. 

Krasnala Hałabały
• Miejskie Przedszkola nr 38
• Niepubliczne Przedszkole Ekomisie
• Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1
• Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2
• Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3
• Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 4
• Szkoła Podstawowa nr 52 im. Ma-

łego Powstańca
• Szkoła Podstawowa nr 49 im. Ja-

nusza Kusocińskiego
• Szkoła Podstawowa nr 12 im. Bo-

lesława Chrobrego
• Szkoła Podstawowa nr 8 im. Hali-

ny Poświatowskiej
• Szkoła Podstawowa nr 33 im. Ma-

rii Kownackiej
• Szkoła Podstawowa nr 21 im. Ks. 

Stanisława Konarskiego
• Zespół Szkół Specjalnych nr 23 im. 

Janusza Korczaka
• Szkoła Podstawowa nr 54 z Od-

działami Integracyjnymi
• Szkoła Podstawowa nr 15 im. Pol-

skich Noblistów
• Szkoła Podstawowa nr 36 im. Pol-

skich Olimpijczyków
• Szkoła Podstawowa nr 50 im. gen. 

Władysława Sikorskiego
• Szkoła Podstawowa nr 46 im. Ste-

fana Żeromskiego
• Szkoła Podstawowa nr 34 im. 

Aleksandra Hrabiego Fredry
• Szkoła Podstawowa nr 24 im. Jana 

Marcina Szancera
• Szkoła Podstawowa nr 19 im. Ju-

liana Tuwima
• Szkoła Podstawowa nr 7 im. Kon-

stantego Ildefonsa Gałczyńskiego
• Szkoła Podstawowa nr 38 im. Lu-

dwika Zamenhofa
• Szkoła podsta-
wowa nr 13
• Szkoła podsta-
wowa nr 14
• Szkoła Podsta-
wowa nr 48 im. Armii 
Krajowej
• IV Liceum Ogól-
nokształcące im. Hen-
ryka Sienkiewicza
• VIII Liceum Ogól-
nokształcące Samorzą-
dowe
• Zespół Szkół 
Technicznych

• Zespół Szkół Gastronomicznych
• Zespół Szkół Samochodowych
• Zespół Szkół im. gen. W. Andersa
• Zespół Szkół Zawodowych Specjal-

nych
• IX Liceum Ogólnokształcące im. 

Cypriana Kamila Norwida
• II Liceum Ogólnokształcące im. Ro-

mualda Traugutta

Ponadto w akcję włączyły się: 
Centrum Usług Komunalnych, 
Centrum Aktywności Obywatel-
skiej Raków, Sklep zoologiczny 
Ryś”, interes.pl, Stowarzyszenie 
Miłośników i Hodowców Psów i 
Kotów Rasowych, Canis e Catus, 
Centrum Handlowo-sługowe „Ja-
giellończycy”, PROJECTOM, MPK 
w Częstochowie, Deligoo.
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Rzucał nożami kuchennymi Napadł na pracownika 
jednego z dąbrowskich firm

Wpadł, bo próbował 
sprzedać wiertarkę...

17-latek zaatakował 
w wujka i ojca

Ugodził nożem swojego ojca

Policjanci zatrzymali 21-latka, który za-
atakował 29-letniego mieszkańca 
Będzina. Napastnik rzucił w mężczyznę 3 
nożami kuchennymi. Ponadto dokonał 
zniszczenia bramy wjazdowej, naruszył 
nietykalność cielesną mundurowych oraz 
ich znieważył. Na wniosek śledczych i 
prokuratora, decyzją sądu, zatrzymany 
został tymczasowo aresztowany na 3 
miesiące.

W ubiegłym tygodniu policjanci z bę-
dzińskiej patrolówki udali się na interwen-
cję w obrębie jednego z domów na tere-
nie miasta, gdzie doszło do awantury. 
Zgłaszający poinformowali munduro-
wych, że cała sytuacja rozpoczęła się nie-
co wcześniej przed terenem zamieszki-
wanej posesji. Doszło wtedy do sprzecz-
ki pomiędzy zgłaszającym, a 21-letnim 
mężczyzną. Kiedy wydawało się, że cała 
sytuacja jest rozwiązana, agresywny 
21-latek pojawił się przed bramą wjaz-
dową na posesję wraz z innym mężczy-
zną. Napastnicy szarpali za bramę oraz 

kierowali groźby pozbawienia życia do 
mieszkańców. W pewnym momencie ro-
zegrały się mrożące krew w żyłach sce-
ny. 21-latek rzucił 3 nożami kuchennymi 
w kierunku mężczyzny, który stał zaled-
wie kilka metrów od niego. Ostrza noży 
nie zdołały przebić zimowej kurtki, co 
pomogło uniknąć tragedii.

Przybyli na miejsce policjanci ustalili i za-
trzymali sprawców niebezpiecznego zda-
rzenia oraz zabezpieczyli materiał dowo-
dowy. Do policyjnego aresztu trafili do-
brze znani policjantom mężczyźni. Jeden z 
nich miał ponad 2 promile alkoholu w 
swoim organizmie. Ponadto 21-latek 
oprócz wcześniejszych zarzucanych mu 
czynów usłyszał zarzut naruszenia niety-
kalności interweniujących policjantów 
oraz znieważenia ich. Na wniosek śled-
czych i prokuratora będziński sąd zasto-
sował wobec podejrzanego 3-miesięczny 
areszt. Natomiast zatrzymany 58-latek 
odpowie przed sądem za zniszczenie mie-
nia oraz kierowanie gróźb karalnych.

Zaledwie dwa dni zajęło dąbrowskim kry-
minalnym ustalenie i zatrzymanie 
sprawcy rozboju. Mężczyzna groził bronią, 
a następnie zabrał pokrzywdzonemu pie-
niądze. Sąd zastosował wobec niego 
3-miesięczny areszt tymczasowy.

Do zdarzenia doszło tuż przed świętami 
na terenie jednej z dąbrowskich firm. Pra-
cownik, zaraz po otwarciu zakładu, został 
napadnięty przez nieznanego mu mężczy-
znę. Sprawca wszedł do pomieszczenia, 
wyciągnął broń i grożąc 46-latkowi pozba-
wieniem życia, zmusił go do wydania 
wszystkich pieniędzy. Ukradł blisko 1500 
złotych. Natychmiast wezwano policjan-
tów i powiadomiono o popełnionym prze-
stępstwie. Wtedy do działania przystąpili 
policjanci z Wydziału Kryminalnego. Stró-
że prawa nie ograniczyli się jedynie do 
czynności prowadzonych na miejscu zda-
rzenia. Doświadczenie podpowiadało im, 
że pewnych informacji należy szukać na 
terenie całego miasta. W wyniku ustaleń 
w wigilię policjanci zatrzymali w Sosnow-
cu dwóch mężczyzn. Pierwszy - 34-letni 
sosnowiczanin - ukrywał się przed wymia-

rem sprawiedliwości nie tylko w związku z 
dokonanym rozbojem, ale był też poszu-
kiwany celem odbycia kary 2 lat więzienia 
za wcześniejsze przestępstwa. Drugi - 
26-latek - został zatrzymany za ukrywanie 
sprawcy rozboju. Na dodatek w trakcie 
przeszukania policjanci znaleźli u niego 
narkotyki w postaci amfetaminy oraz 
przedmiot przypominający broń, która 
mogła posłużyć do popełnienia wcześniej-
szego przestępstwa. Mężczyźni zostali 
przewiezieni do policyjnego aresztu. Ze-
brany przez śledczych materiał dowodo-
wy pozwolił na przedstawienie 26-latkowi 
zarzutu ukrywania niebezpiecznego prze-
stępcy. Mężczyzna dodatkowo odpowie 
za posiadanie narkotyków. Sąd Rejonowy 
w Dąbrowie Górniczej zastosował wobec 
niego dozór policyjny. Stróże prawa po-
dejrzanemu o rozbój, również przedsta-
wili już zarzuty. Za to przestępstwo ko-
deks karny przewiduje karę do 12 lat wię-
zienia, lecz z uwagi na to, że dodatkowo 
groził bronią pokrzywdzonemu, wyrok nie 
może być krótszy niż 3 lata. Sąd zastoso-
wał już wobec mężczyzny 3-miesięczny 
areszt tymczasowy.

Kryminalni z Będzina zatrzymali 18-latka, 
który w listopadzie kilkukrotnie doko-
nywał kradzieży z włamaniem na terenie 
miasta. Mężczyzna skradł elektronarzę-
dzia o łącznej wartości ponad 12 tysięcy 
złotych. Wpadł na próbie sprzedaży wier-
tarki, która doprowadziła kryminalnych 
do przestępstw popełnionych przez po-
dejrzanego. Grozi mu do 10 lat więzienia.

W listopadzie na terenie Będzina mun-
durowi odnotowali kilka kradzieży z wła-
maniem dotyczących elektronarzędzi. 
Sprawca upatrzył sobie wartościowe rze-
czy pozostawiane w samochodach. Rabuś 

w ciągu 2 tygodni 
ukradł przedmioty o 
łącznej wartości po-
nad 12 tysięcy zło-
tych. Przełom w spra-
wie nastąpił w pierw-
szej połowie grudnia, 
kiedy to sprawca na 
stronie jednego z ser-
wisów sprzedażo-
wych wystawił skra-
dziony przedmiot. 
Gdy policjanci dostali 
sygnał, przystąpili do 
działania. Ważną rolę 
odegrał tutaj właści-
ciel skradzionego 
mienia, który rozpo-
znał swoją wiertarkę 

na internetowym serwisie transakcyjnym. 
Mundurowi przeszli do działania i zatrzy-
mali 18-letniego mieszkańca Będzina, któ-
ry chciał zbyć przedmiot pochodzący z 
kradzieży. Stróże prawa ustalili, że umiesz-
czony w policyjnym areszcie mężczyzna 
ma coś więcej na sumieniu. Jak się okaza-
ło, 18-letni rabuś stał za innymi kradzieża-
mi elektronarzędzi, zawsze działając bar-
dzo podobnie. Oprócz tego wybił szybę w 
jednym z samochodów, powodując straty 
na 2,5 tysiąca. Mężczyzna usłyszał 4 za-
rzuty, do których się przyznał. O jego dal-
szym losie zadecyduje sąd. Grozi mu do 
10 lat pozbawienia wolności.

Dozór policji z jednoczesnym obowiąz-
kiem poprawnego traktowania wujka 
oraz powstrzymania się od używania al-
koholu zastosował prokurator wobec 
agresywnego 17-latka. Młody mężczyzna 
podczas kłótni zranił dwie osoby oraz 
uszkodził dwa pojazdy. Za przestępstwo, 
którego się dopuścił, może trafić za kraty 
nawet na 5 lat.

Policjanci z jastrzębskiej komendy zosta-
li wezwani na interwencję do jednego z 
domów na terenie miasta. Tam zastali 
zgłaszających interwencję. Jeden z męż-

czyzn miał złamany nos, drugi 
powierzchowne rany cięte rę-
ki. Okazało się, że nietrzeźwy 
17-latek w trakcie awantury 
uderzał po głowie metalowym 
pogrzebaczem swojego 30-let-
niego wujka, nożem zaatako-
wał ojca oraz uszkodził dwa 
pojazdy. Stróże prawa nie-
zwłocznie udzielili pokrzyw-
dzonemu pomocy medycznej. 
Wezwana na miejsce załoga 
pogotowia ratunkowego prze-
wiozła 30-latka do szpitala ce-
lem dalszych badań. Agresor 
uciekł przed przyjazdem mun-
durowych. Stróże prawa za-
trzymali napastnika następne-

go dnia i przewieźli do jastrzębskiej ko-
mendy. Mężczyzna został osadzony w po-
licyjnym areszcie. Po wytrzeźwieniu 17-la-
tek usłyszał zarzut uszkodzenia ciała. De-
cyzją prokuratora został objęty policyj-
nym dozorem z jednoczesnym obowiąz-
kiem poprawnego traktowania wujka 
oraz powstrzymania się od używania al-
koholu. Za przestępstwo, którego się do-
puścił, może trafić za kraty na 5 lat. O dal-
szym losie agresora zdecyduje wkrótce 
sąd.

Kilka godzin trwała akcja poszukiwaw-
czo-pościgowa za 29-letnim mieszkańcem 
powiatu żywieckiego. Mężczyzna ugodził 
nożem swojego ojca iuciekł. Dzięki współ-
działaniu służb został on zatrzymany i 
trafił do policyjnego aresztu.

Dyżurny komisariatu w Rajczy otrzymał 
informację, że w jednym z domów doszło 
do awantury z użyciem noża, w wyniku 
czego ranna została jedna osoba. Na 
miejsce ruszyli policjanci. Zastali tam 
mocno krwawiącego 55-latka. Mundurowi 
udzielili mu pomocy, zatamowali krwa-

wienie i wezwali pogotowie. Jak ustalili w 
rozmowie z 55-latkiem, chwilę wcześniej 
jego 29-letni syn ugodził go nożem w udo, 
po czym uciekł. Na szczęście jego życiu 
nie zagrażało żadne niebezpieczeństwo. 
Policjanci rozpoczęli akcję pościgowo-po-
szukiwawczą, w której brali udział rów-
nież strażacy z PSPoraz strażacy ochotni-
cy z Soli, Rycerki Dolnej, Zwardonia oraz 
Rajczy. W wyniku podjętych działań 29-la-
tek został zatrzymany. Trafił do policyjne-
go aresztu. Mężczyzna usłyszał zarzuty. O 
jego dalszym losie zdecyduje prokurator i 
sąd.

 ■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara
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Wysłać email
na adres: reklama@zycieczestochowy.pl

Wysłać SMS
na numer 792 620 051

Przez internet
wypełniając formularz na stronie
www.zycieczestochowy.pl
(zakładka: BIURO OGŁOSZEŃ)

 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

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

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

 ODrzwi białe pokojowe 
Tel. 501 109 822

 ODrzwi wejściowe 
Tel. 501 109 822

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

 OGarnitur męski nowy, na wzrost  
170 cm, 100 zł - tel. 697 272 102

 OGarnek do gotowania ciśnienio-
wego PRESTO, 5L / 100 zł, nowy,  
tel. 697 272 102

 O Indyki i gęsi ubite.  
Tel. 574 675 895, tel. stacjonar-
ny: 

(44) 681 94 71 - po godz. 18:00

 OKawiarkę ciśnieniową DeLonghi  
CAFE TREVISO, b.dobra, 100 zł,   
tel. 697 272 102

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

 OŁóżko rehabilitacyjne, elektryczne, 
sterowane pilotem w czterech pozy-
cjach, wysięgnik z uchwytem, drew-
niane wykończenie obudowy, nowy 

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

SPRZEDAM 

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

Treść ogłoszenia: 

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

Nr tel. .................................................................................

    MOTORYZACJA

    NIERUCHOMOŚCI

    KUPIĘ     SPRZEDAM     ODDAM

    PRACA     INNE    MATRYMONIALNE

KUPON na bezpłatne ogłoszenie 

-  Życie Częstochowy i Powiatu  - 

Jak zamieścić 
ogłoszenie 
w Życiu Częstochowy i Powiatu

Dostarczyć ogłoszenie
Wrzucić do skrzynki: 
42-200 Częstochowa
Al. NMP 51

materac. Nie używane. Cena 1400 
zł. Tel: 500 486 920

 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

 OMaterac masujący rehabilitacyj-
ny Enabiol” prod. niemieckiej. 
Podstawowe informacje: w inter-
necie wpisać słowo „Vitberg”, 
wskazania do terapii: bóle kręgo-
słupa i karku, skurcze łydek i in-
ne.  
Tel: 514 621 011
 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 
nowy – tel. 790 819 855

 ORadio+cd+magnetofon+2 gło-
śniki 2x25W + głośnik basowy,   

250 zł, tel. 697 272 102

 OWzmacniacz gitarowy 30W lam-
powy typu VOX, b.dobry, 400 zł, 
 tel. 697 272 102

USŁUGI
 ONaprawa pomp wodnych, hydro-
forowych, samochodowych  
i cyrkulacyjnych.  Ul. Ikara 133a,  
tel. 669 245 082

 OFlash gsm profesjonalny serwis  
telefonów komórkowych oraz na-
wigacji gps. Częstochowa, al. Wol-
ności 10 (w bramie). Tel. 888 149 
969

INNE
 OLekcje j. angielskiego  
tel. 697 272 102

 OLekcje gry na gitarze,  
tel. 697 272 102

 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 posiadać dzieci.   
Tel. 660 006 217
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SKODA OCTAVIA 
1.6D, rok prod. 2017,  
kraj.,I-wł., F-VAT,  
serwisowany

44.900 zł 

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

166.800 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

BMW 3 GT 
2.0 D, rok prod. 2018,  
kraj., I-wł., serwisowany, 
F-VAT

94.900 zł

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

77.900 zł

HYUNDAI i30 
1.4 E, kraj.,rok prod. 2019, 
I-wł., serwisowany, 
gwarancja, F-VAT

61.900 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 A8 4.2 E, rok prod. 2006,  24.300 zł

BMW 320i xDrive 2.0 E, rok prod. 2014,  55.500 zł

BMW 520 2.0 D, rok prod. 2007,  19.900 zł

BMW X1 2.0 D, rok prod. 2010, automat,  41.500 zł

CHEVROLET KALOS 1.2 E+LPG, rok prod. 2008,  7.900 zł

CITROEN C5 2.2 D, automat, rok prod. 2002,  1.800 zł

FORD FIESTA 1.25 E, rok prod. 2009,  17.900 zł

FORD MONDEO 2.0 D, rok prod. 2007, kraj.,  16.900 zł

HYUNDAI TUSCON 2.0 D, rok prod. 2006,  15.900 zł

KIA RIO 1.2 E, rok prod. 2017, kraj.,  39.900 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,  11.200 zł

MERCEDES BENZ E300 COUPE, 2.0 E, rok prod. 2018,  188.000 zł

MERCEDES GLC 250, 2.0 E, rok prod. 2018, 4x4, automat, kraj., 

I-wł., F-VAT,                       173. 900 zł

MERCEDES S350, 3.0 D, rok prod. 2015,                       181.500 zł

OPEL ASTRA II, 1.6 E, rok prod. 2003, kraj., 5.500 zł

OPEL ASTRA III, 1.4 E, rok prod. 2009, kraj., I-wł., 16.900 zł

OPEL ASTRA IV, 1.7 D, zakup 2013,  23.000 zł

PEUGEOT 407 1.8 E + LPG, kraj., rok prod. 2008,  22.000 zł

RENAULT MEGANE CABRIO 2.0 E, rok prod. 2004,     9.900 zł

RENAULT TWINGO 1.2 E, rok prod. 2010,     9.900 zł

SEAT ALHAMBRA 2.0 D, rok prod. 2010,  15.900 zł

SEAT CORDOBA 1.6 E, rok prod. 1999,  2.700 zł

SEAT TOLEDO 1.2 E, rok prod. 2015, kraj.,  29.900 zł

TOYOTA AVENSIS 2.0 D, rok prod. 2004/2005,  9.900 zł

TOYOTA AVENSIS 2.0 D, rok prod. 2009,  19.900 zł

VW JETTA 1.4 E, rok prod. 2007,  16.900 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 

Wybrane samochody na dzień 24 grudnia 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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