
W miniony wtorek minister 
rozwoju i technologii Wal-
demar Buda poinformował, że 
26 maja bieżącego roku rusza 
program „Mieszkanie bez 
wkładu własnego”. Jego benefi-
cjentami mogą być osoby bez 
mieszkania i rodziny, chcące 
kupić większe mieszkanie.

Gwarantowanych kredytów miesz-
kaniowych będą udzielać banki, które 
zawrą w tym zakresie umowę z BGK. 
Minister poinformował, że aktualnie 
banki podpisują umowy z Bankiem 
Gospodarstwa Krajowego. Kilka z 
nich będzie już gotowych 27 maja, 
ale Waldemar Buda liczy na to, że 
wszystkie bądź też prawie wszystkie 

banki znajdą się w tym 
programie. - To jest 
przecież dla nich szansa 
na zwiększenie wolume-
nu zawieranych umów 
kredytowych – podkre-
ślił minister. Program 
wprowadza możliwość 
objęcia gwarancją części 

kredytu hipotecznego zaciąganego 
na zakup mieszkania. Objęta gwaran-
cją część kredytu może stanowić nie 
mniej niż 10% i nie więcej niż 20% wy-
datków, na które zaciągany jest kre-
dyt (wartości nieruchomości). Gwa-
rancja zastępuje wymóg wniesienia 
wkładu własnego. Kolejnym założe-
niem programu jest spłata rodzinna, 
połączona z gwarantowanym kredy-
tem mieszkaniowym. Będzie ona 
przysługiwać, jeśli w czasie spłaty te-
go kredytu dojdzie do powiększenia 
gospodarstwa domowego o drugie 
albo kolejne dziecko (20 tys. zł w 
przypadku drugiego i 60 tys. zł w 
przypadku trzeciego i kolejnego). 
Kredyt będzie udzielany na minimum 
15 lat. Ponadto gwarantowany kredyt 
mieszkaniowy będzie mógł być udzie-
lony w walucie polskiej. Dzięki temu 
nie wystąpią ryzyka kursowe. Ustawa 
zawiera mechanizmy, które ograni-
czają ryzyko stymulowania wzrostu 
cen mieszkań, tj. maksymalny limit 
ceny (w tym wkładu budowlanego) w 
przeliczeniu na 1 m2 powierzchni 
użytkowej finansowanego mieszka-
nia.

Jakie warunki należy spełnić?

Aby uzyskać kredyt gwarantowany, 
kredytobiorca oraz członkowie jego 
gospodarstwa domowego nie mogą 
być właścicielami innego mieszkania, 
chyba że w skład gospodarstwa domo-
wego wchodzi dwoje albo więcej dzie-
ci. W takim przypadku mogą łącznie 
posiadać jedno inne mieszkanie, jed-
nak nie większe niż 50m2, gdy dzieci 
jest dwoje, 75m2, gdy dzieci jest troje, 
i 90m2, gdy dzieci jest czworo. Dla ro-
dzin posiadających pięcioro lub więcej 
dzieci limitu metrażowego już nie ma. - 
Ze spłaty rodzinnej może skorzystać 
kredytobiorca gwarantowanego kre-
dytu mieszkaniowego, którego gospo-
darstwo domowe powiększy się w 
okresie tej spłaty o drugie albo kolejne 
dziecko (20 tys. zł, gdy o drugie, oraz 
60 tys., gdy jest to trzecie lub kolejne 
dziecko). W dniu spłaty nie będzie 
można być właścicielem innego miesz-
kania niż zakupione z wykorzystaniem 
gwarantowanego kredytu mieszkanio-
wego – dodaje Ministerstwo Rozwoju i 
Technologii.

Juniorzy młodsi Eco-Team AZS-u Sto-
elzle Częstochowa sięgnęli po złoto w 
finale rozgrywek mistrzostw Polski, po-
konując Akademię Talentów Jastrzębski 
Węgiel 3:0.

W fazie grupowej biało-zieloni pokonali KS Me-
tro Warszawa oraz zespół Energetyka Poznań. 
Odnotowali tylko jedną przegraną z Chemikiem 
Bydgoszcz. W półfinale mistrzostw Polski pod-
opieczni trenera Pawła Tomaszewskiego po zacię-
tej walce pokonali 3:2 Lechię Tomaszów Mazo-
wiecki. W całym turnieju najlepszym rozgrywają-
cym został Błażej Bień, a MVP finałów Artur Brzo-
stowicz. – Turniej finałowy mistrzostw Polski jest 
podsumowaniem całego sezonu, który trwa od 
września do maja. Kalendarz rozgrywek w tym se-
zonie był dodatkowo utrudniony przez blisko 1,5 
miesiąca przerwy pomiędzy turniejem półfinało-
wym a finałem. To dało dużo czasu na trening, ale 
mało okazji do gry i nagle przyszedł turniej rozgry-
wany pod największą możliwą presją, to musi ro-
dzić pytanie… co będziemy w stanie ugrać. Na 
każdym takim turnieju zawsze bardzo ważny jest 
początek, szczególnie pierwszy mecz. Od razu do-
staliśmy dużą dawkę siatkarskich emocji. Wygra-
na 3:2 z Metrem Warszawa uświadomiła nam, że 
jesteśmy w dobrym miejscu, jeśli chodzi o dyspo-
zycję fizyczną i mentalną. Kolejne dni to potwier-
dzały. Wygrana z Energetykiem Poznań czy nawet 
porażka w ostatnim meczu grupowym z Chemi-
kiem Bydgoszcz to mecze, które budowały nas 
przed kolejnymi spotkaniami. Popełnialiśmy błę-
dy, wychodziliśmy z trudnych sytuacji, graliśmy 
długimi momentami dobrą siatkówkę, każdy 
mecz był nauką, ale zawsze pozostawał niedosyt, 
że można było lepiej. Półfinał nie mógł chyba być 
innym niż pięciosetowym pojedynkiem, w którym 
znowu było wszystko, to co w poprzednich me-
czach. Kiedy nacieszyliśmy się wygraną, pewnym 
medalem i awansem do finału, znowu przyszła 
myśl, że mogliśmy zagrać lepiej. Nie wypuściliśmy 
tej szansy, zagraliśmy finał najlepiej jak potrafili-
śmy. Wytrzymaliśmy presję, byliśmy odważni i 
skuteczni. Odrobiliśmy lekcję z siatkówki, zdali-
śmy egzamin i teraz możemy iść dalej. Wygrali-
śmy turniej, w którym każdy mecz był o wszystko, 
wytrzymaliśmy presję, pokazaliśmy niezłe umie-
jętności i jako grupa stanowiliśmy siłę. Chcę do-
dać, że jestem naprawdę dumny z tej drużyny. 
Dziesięciu chłopaków z rocznika 2006, sześciu z 
docelowego 2005. Każdy z szesnastki, która była 
na turnieju zasługuje na uznanie. Nie wszyscy mo-
gli zagrać, ale  wszyscy budowali team – podsu-
mował trener Paweł Tomaszewski. Dla Eco-Team 
AZS Stoelzle Częstochowa to trzecie w historii 
młodzieżowe mistrzostwo Polski!
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Stoelzle Częstochowa

Wybudują wannę szklarską  
za ponad 200 mln zł

Jest akt oskarżenia

Zadali przedsiębiorcy kilka 
ciosów w głowę młotkiem  
i grozili, że obetną mu palce

We wtorek w siedzibie Stoelzle Czę-
stochowa wkopano szklany kamień 
węgielny pod budowę nowej wanny 
szklarskiej, pieca szklarskiego oraz 
linii technologicznych. Jest to ko-
lejna inwestycja, po Centrum 
Logistycznym i uruchomieniu nowej 
linii produkcyjnej w dziale dekoracji. 
Inwestycja, która pochłonie łącznie 
202 mln zł, ma zostać zrealizowany 
w rekordowym czasie 78 dni.

Projekt realizowany jest w Katowickiej Spe-
cjalnej Strefie Ekonomicznej. W briefingu 
prasowym udział wzięli m.in. prezydent Czę-
stochowy, Krzysztof Matyjaszczyk, wicepre-
zydenci: Bartłomiej Sabat i Piotr Grzybow-
ski, prezes zarządu Stoelzle Częstochowa, 
Artur Wołoszyn, przedstawiciele głównych 
wykonawców projektu i firmy Stoelzle Czę-
stochowa. Spotkanie z dziennikarzami od-
było się na terenie firmy przy ul. Warszaw-
skiej obok dobudowywanej, specjalnie w ra-
mach tej inwestycji hali produkcyjnej.

Wydajniejsza o 40% wanna zastąpi dotych-
czasową o wydajności 340 ton i pozwoli uru-
chomić trzy nowe linie produkcyjne. Inwe-
stycja pochłonie 202 miliony złotych i po-
trwa łącznie 78 dni.

– Budowa wanny szklarskiej jest kolejnym 
etapem w realizacji strategii rozwoju naszej 
firmy. Pierwszym było otwarcie nowego 
Centrum Logistycznego, dzięki któremu mo-
gliśmy sprostać wielu komplikacjom w świa-
towych łańcuchach dostaw oraz przygoto-
wać się na realizację następnych etapów na-
szej strategii sprzedażowo – operacyjnej. 
Kolejnym krokiem było uruchomienie nowej 
linii technologicznej w obszarze dekoracji. 

Przyszedł czas na zapowiadaną budowę 
wanny i pozostałej infrastruktury technolo-
gicznej z nią związanej, czyli trzeci i kluczo-
wy etap. Inwestycja ta, a przede wszystkim 
czas jej realizacji, stanowi dla nas ogromne 
wyzwanie. Jednak planowaliśmy ją ponad 
dwa lata i mogę stwierdzić, że jesteśmy do 
tego dobrze przygotowani. Ponieważ budu-
jemy wannę większą aż o 140 ton będziemy 
mogli uruchomić nowe i szybsze linie pro-
dukcyjne. Ta inwestycja pozwoli nam zwięk-
szyć nasze portfolio produktowedla aktual-
nych klientów, a także pozyskać nowych i 
sprawnie sprostać ich oczekiwaniom zaku-
powym – mówił prezes Artur Wołoszyn.

W obszarze produkcji szkła opakowanio-
wego częstochowska wanna szklarska bę-
dzie jedną z największych wanien w Europie 
i największą w całej grupie Stoelzle. W związ-
ku z inwestycją firma zapowiada również 
wzrost zatrudnienia. Obecnie zakład w Czę-
stochowie liczy około 1000 osób, cały hol-
ding CAG to 8300 pracowników.

Wykonawcami projektu są głównie polskie, 
regionalne firmy, m.in.: TechGlass, Kobnext, 
Zremb, MAKO, Alpinet, i El-Logic, Tech-Met, 
czy Forglass.

Stoelzle Częstochowa to największa z sied-
miu spółek należących do Stoelzle Glass 
Group. Firma dostarcza na światowe rynki 
prestiżowe opakowania szklane dla naj-
większych światowych marek z branży spiry-
tusowej, kosmetycznej, farmaceutycznej i 
spożywczej. Częstochowski zakład oferuje 
najwyższej jakości usługi dekoracji szkła. 
Stoelzle Częstochowa i jej obszar konstruk-
cyjno-projektowy zapewnia klientom indy-
widualne kreowanie produktów szklanych 
najwyższej jakości i zgodnych z aktualnymi 
trendami. Firma posiada certyfikaty jako-
ściowe: ISO 9001, ISO 45001 oraz BRC/IoP 
normy dla opakowań żywnościowych.
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Prokuratura Rejonowa Czę-
s t o c h o w a - P o ł u d n i e 
skierowała do Sądu Okręgo-
wego w Częstochowie akt 
oskarżenia przeciwko Magda-
lenie C. i Łukaszowi P. Kobieta 
i mężczyźni w listopadzie 2021 
roku dokonali brutalnego na-
padu na punkt usługowy na 
Starym Mieście. Sprawcy gro-
zili właścicielowi obcięciem 
palców i brutalnie go pobili.

Do napadu doszło 25 listopada 
2021 roku. Tego dnia około godz. 
13.00 do zakładu usługowego w Czę-
stochowie na Starym Mieście weszła 
znajoma właściciela Magdalena C. w 
towarzystwie Łukasza P.

– Po zamknięciu drzwi wejściowych 
Łukasz P. uderzył mężczyznę w 
twarz, w wyniku czego pokrzywdzo-
ny przewrócił się na podłogę. Wtedy 
oskarżony zaczął bić go pięściami po 
głowie, a Magdalena C. kopać po ca-
łym ciele. W trakcie zdarzenia Mag-
dalena C. groziła mężczyźnie, że po-
zbawi go życia trzymanym w dłoni 
młotkiem oraz że obetnie mu palec 
kleszczami do cięcia drutu – relacjo-
nuje prokurator Tomasz Ozimek, 
rzecznik prasowy Prokuratury Okrę-
gowej w Częstochowie. – Następnie 
młotek został przejęty przez Łukasza 
P., który zadał nim mężczyźnie kilka 
uderzeń w głowę.

W czasie gdy Łukasz P. bił pokrzyw-
dzonego, Magdalena C. zabrała na-
leżące do niego rzeczy w postaci pie-
niędzy, telefonu komórkowego, łań-
cuszka i zegarka o łącznej wartości 
4300 zł.

Kiedy do zakładu próbował wejść 
inny mężczyzna, co napastnicy ucie-

kli. Pokrzywdzony został przewiezio-
ny do szpitala, gdzie stwierdzono u 
niego obrażenia ciała w postaci stłu-
czenia głowy z licznymi podbiegnię-
ciami krwawymi i otarciami skóry.

W wyniku podjętych czynności 
śledczych sprawcy zostali zatrzyma-
ni jeszcze tego samego dnia. W trak-
cie przeszukania zajmowanego 
przez nich pokoju hotelowego poli-
cjanci znaleźli należące do pokrzyw-
dzonego zegarek i łańcuszek.

– W śledztwie prokurator przedsta-
wił sprawcom zarzut usiłowania za-
bójstwa i rozboju z użyciem niebez-
piecznego narzędzia. Sprawcy nie 
przyznali się do zarzucanego im 
przestępstwa. Magdalena C. wyja-
śniła, że właściciel zakładu został po-
bity przez Łukasza P., a ona jedynie 
zabrała należące do niego zegarek i 
łańcuszek. Natomiast Łukasz P. wy-
jaśnił, że pokrzywdzony był bity i ko-
pany przez Magdalenę C., a on go 
tylko przytrzymywał – dodaje To-
masz Ozimek.

Magdalena C. (l. 35) była w prze-
szłości wielokrotnie karana za prze-
stępstwa przeciwko mieniu (zakład 
karny opuściła we wrześniu 2021 ro-
ku). Łukasz M. (l. 41) był karany za 
przestępstwo prowadzenia pojazdu 
w stanie nietrzeźwości. Na wniosek 
prokuratora Sąd Rejonowy w Czę-
stochowie zastosował wobec nich 
tymczasowe aresztowanie.

Przestępstwo zabójstwa jest zagro-
żone karą pozbawienia wolności od 
8 do 15 lat, karą 25 lat pozbawienia 
wolności albo karą dożywotniego 
pozbawienia wolności. Taką samą 
karą jest zagrożone usiłowanie za-
bójstwa. Natomiast przestępstwo 
rozboju z użyciem niebezpiecznego 
narzędzia jest zagrożone karą po-
zbawienia wolności od 3 do 15 lat.

 ■ ts
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KPP Kłobuck

Kolejny kierowca stracił 
prawo jazdy

Myszków

Pijany motorowerzysta 
wyeliminowany z ruchu

KPP Lubliniec

Kierował po alkoholu i z sądowym 
zakazem

KMP Częstochowa

Zatrzymano 22-letniego 
dilera

Koziegłowy

Tragedia nad wodą

KPP Kłobuck

Pod wpływem alkoholu 
spowodował kolizję

Policjanci z Kłobucka zatrzymali 38-let-
niego kierowcę dostawczego renault, 
który jechał z prędkością 111 km/h w 
terenie zabudowanym. Mundurowi za-
trzymali prawo jazdy mężczyzny na 3 
miesiące, a ponadto ukarali go man-
datem na 2 tysiące złotych i 10 punktami 
karnymi.

– W dalszym ciągu nadmierna prędkość jest 
jedną z głównych przyczyn zdarzeń drogo-
wych.Uniemożliwianie dalszej jazdy tym kie-
rowcom, którzy mają zbyt “ciężką nogę” może 
wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym. Podczas jednej z ostatnich służb 
mundurowi kontrolowali prędkość na ulicy 
Wieluńskiej w Popowie, gdzie po 12.00 zauwa-
żyli jadącego z dużą prędkością dostawczego 

renault. Podczas pomiaru prędkości wykona-
nego za pomocą laserowego miernika okazało 
się, że pojazd poruszał się w terenie zabudowa-
nym z prędkością 111 km/h. Samochodem kie-
rował 38-letni mieszkaniec Częstochowy, który 
stracił prawo jazdy na trzy miesiące i otrzymał 
mandat karny w wysokości 2 tysięcy złotych 
oraz 10 punktów karnych – poinformowała 
KPP w Kłobucku i dodaje – W podobny sposób 
od początku tego roku dokument uprawniają-
cy do kierowania pojazdami straciło już 26 kie-
rowców. Po raz kolejny apelujemy do kierują-
cych, aby przestrzegali dozwolonych limitów 
prędkości, a także jechali wolniej w miejscach, 
gdzie przepisy i zdrowy rozsądek wymagają 
szczególnej ostrożności. Pamiętajmy, iż na dro-
dze jesteśmy odpowiedzialni nie tylko za sie-
bie, ale również za innych uczestników ruchu 
drogowego!

Policjanci z myszkowskiej drogówki 
wyeliminowali z ruchu pijanego moto-
rowerzystę. 45-letni mężczyzna miał 3 
promile alkoholu miał w organizmie.

Zatrzymany do kontroli drogowej kierow-
ca motoroweru nie miał prawa jazdy, bo 
kilka lat temu stracił je w podobnych oko-
licznościach. Teraz o jego dalszym losie 
mieszkańca gminy Niegowa zdecyduje sąd. 
Amatorowi jazdy na „podwójnym gazie” 
grozi nawet 2 lata więzienia. - Do zdarzenia 

doszło wczoraj około godziny 17.00 w Żar-
kach na ulicy Moniuszki. Policyjny patrol 
drogówki skontrolował 45-letniego kierują-
cego motorowerem. Podczas sprawdzenia 
wyszło na jaw, że kierujący jest kompletnie 
pijany. Jego badanie wykazało 3 promile al-
koholu w organizmie. Nieodpowiedzialny 
mężczyzna na dodatek nie miał prawa jaz-
dy, bo kilka lat temu stracił je za jazdę „po 
pijaku” – informuje myszkowska policja. O 
dalszym losie mężczyzn zdecyduje sąd. 
Grozi mu kara nawet 2 lat więzienia.

Nawet 5 lat więzienia może grozić kie-
rowcy podejrzewanemu o kierowanie 
po alkoholu i złamanie zakazu sądo-
wego. Zatrzymany wpadł dzięki 
zgłoszeniu pochodzącemu od innego 
uczestnika ruchu. Za swoje nieodpowie-
dzialne zachowanie wkrótce odpowie 
przed sądem.

W nocy z 15 na 16 maja dyżurny lublinieckiej 
komendy Policji otrzymał zgłoszenie dotyczące 
niebezpiecznej sytuacji na drodze. Według oso-
by zgłaszającej na odcinku drogi krajowej nr 11 
pomiędzy Ciasną, a Sierakowem, w rejonie 
skrętu na Patokę samochód osobowy miał zje-

chać z drogi prosto w pole. Na miejsce od razu 
został skierowany policyjny patrol, który we 
wskazanym miejscu ujawnił osobowego opla i 
jego kierującego. Od mężczyzny wyraźnie wy-
czuwalna była woń alkoholu. Badanie alkoma-
tem wykazało w organizmie 33-latka ponad 2 
promile alkoholu. Dodatkowo w trakcie spraw-
dzenia w policyjnych systemach wyszło na jaw, 
że mężczyzna miał orzeczony aktywny zakaz 
kierowania pojazdami mechanicznymi. Nieod-
powiedzialny kierujący noc spędził w policyj-
nym areszcie. Wkrótce będzie odpowiadał 
przed sądem za kierowanie pojazdem znajdu-
jąc się pod wpływem alkoholu oraz za złamanie 
sądowego zakazu.

Ponad 7 tys. działek am-
fetaminy i marihuany 
posiadał 22-letni diler, 
który został zatrzymany 
przez policjantów z wy-
działu kryminalnego. 
Teraz grozi mu do 12 lat 
więzienia. Mundurowi 
ujęli także 30-letniego ko-
legę mężczyzny, który był 
poszukiwany 7 listami 
gończymi – trafił już do 
aresztu.

– Kryminalni z Częstochowy codziennie 
zatrzymują przestępców narkotykowych, 
którzy posiadają narkotyki oraz tych, którzy 
wprowadzają je na rynek. W ubiegłym tygo-
dniu w dzielnicy Trzech Wieszczy weszli do 
jednego z mieszkań, gdzie zastali 22-latka, 
posiadającego znaczne ilości narkotyków. 
Policjanci zabezpieczyli ponad 7,2 tys. dzia-
łek dilerskich amfetaminy i kilka działek zie-
lonego suszu. 22-latek za posiadanie znacz-

nej ilości środków odurzających i przygoto-
wanie do wprowadzenia ich na rynek może 
trafić do więzienia nawet na 12 lat.

Stróże prawa wylegitymowali również 
przebywającego w tym mieszkaniu 30-lat-
ka. Jak się okazało, mężczyzna był poszuki-
wany 7 listami gończymi między innymi za 
rozbój, kradzież, kradzież z włamaniem, po-
siadanie broni bez zezwolenia i groźby ka-
ralne. Mężczyzna trafił do aresztu, gdzie 
spędzi teraz ponad 8 lat – poinformowała 
KMP w Częstochowie.

W poniedziałek 16 maja po południu ze 
zbiornika wodnego wyłowiono 52-
latka. Pomimo reanimacji nie udało się 
przywrócić funkcji życiowych męż-
czyzny. Kryminalni z Koziegłów pod 
nadzorem prokuratora wyjaśniają oko-
liczności tego zdarzenia.

- Wczoraj o godzinie 16.00 dyżurny mysz-
kowskiej komendy otrzymał informacje, że 

w zbiorniku wodnym w Żarkach Letnisko 
ma pływać ciało mężczyzny. Na miejscu in-
terwencji oprócz policjantów obecni byli 
strażacy, którzy wyłowili ciało 52- letniego 
mieszkańca Żarek Letnisko. Pomimo reani-
macji nie udało się przywrócić jego funkcji 
życiowych. Kryminalni z Koziegłów pod 
nadzorem prokuratora wyjaśniają przyczy-
ny i okoliczności tej tragedii – informuje 
KPP w Myszkowie.

W minioną niedzielę 15 maja oficer 
dyżurny kłobuckiej komendy 
otrzymał zgłoszenie kolizji motoro-
weru z osobowym oplem, do której 
doszło w miejscowości Brzózki. Na 
miejscu okazało się, że 44-letni kie-
rowca jednośladu przejechał przez 
oś jezdni i zderzył się z jadącym z 
przeciwka oplem. Prawdopodobnie 
do zdarzenia przyczynił się stan mo-
torowerzysty, który miał w 
organizmie ponad 2,5 promila alko-
holu! Co więcej, nieodpowiedzialny 
mężczyzna posiadał dożywotni 
zakaz prowadzenia pojazdów me-
chanicznych!

W minioną niedzielę 15 maja kilka minut 
przed godz. 15.00, oficer dyżurny kłobuc-
kiej komendy otrzymał zgłoszenie dotyczą-
ce kolizji z udziałem motorowerzysty, do 
której doszło w miejscowości Brzózki w 
gminie Popów. Na miejsce skierowani zo-
stali mundurowi z drogówki, którzy ustalili, 
że 44-letni motorowerzysta, na łuku drogi 
stracił panowanie nad pojazdem, po czym 
przejechał przez oś jezdni i uderzył w jadą-

cego z przeciwka opla, którym kierował 
40-letni bytomianin. Na skutek zdarzenia 
nikt nie odniósł obrażeń ciała. Kierowca ja-
dący oplem był trzeźwy. Prawdopodobnie 
do powstania zdarzenia przyczynił się stan 
psychofizyczny 44-latka kierującego jedno-
śladem, który w momencie zdarzenia miał 
w organizmie ponad 2,5 promila alkoholu. 
Co więcej nieodpowiedzialny mężczyzna 
posiada dożywotni zakaz prowadzenia po-
jazdów mechanicznych. Aktualnie jego 
sprawą zajmują się kłobuccy śledczy. W 
najbliższym czasie mężczyzna usłyszy dwa 
zarzuty karne dotyczące kierowania moto-
rowerem w stanie nietrzeźwości oraz nie-
stosowania się do sądowego zakazu pro-
wadzenia pojazdów mechanicznych. Za po-
pełnione przestępstwa grozi mu kilka lat 
więzienia. O jego dalszym losie zadecyduje 
prokurator i sąd. - Po raz kolejny apelujemy 
do kierujących o rozwagę oraz przestrzega-
my przed prowadzeniem samochodu pod 
wpływem alkoholu! Pamiętajmy, że na dro-
dze jesteśmy odpowiedzialni nie tylko za 
siebie, ale również za innych uczestników 
ruchu drogowego – podkreśla KPP w Kło-
bucku.
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 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

 ● Akordeon Weltmaister, cena: 
1000 zł. Tel. 514 277 061

 ● Antena do tv z przyłączem (kpl) 
tel. 34 362 94 27 

 ● Aparat fotograficzny klasyczny, 
KODAK KE40 na standardowy 
film, timer, automatyczna lampa 
błyskowa, zasilany 2 baterie  
w zestawie, 45 zł.  
Tel.: 794 239 418

 ● Bluza męska M, „HOUSE”, 40 zł  
tel. 660 714 015

 ● Bluza szara męska REEBOK,  
70 zł, tel. 660 714 015

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

 ● Drzwi wewnętrzne białe 80 - 
bez futryny, tylko skrzydła: 1 
szt. lewe, 5 szt. prawe - 50 zł/szt.  
Tel. 509 024 239

 ● Encyklopedia 24 tomy, 150 zł, 
tel. 660 714 015

 ● Garnek do gotowania ciśnienio-
wego PRESTO, 5L, nowy,  
cena 100 zł. Tel: 697 272 102

Sprzedam działkę budowlaną, 

pow. 998 m², ogrodzona, położo-
na w malowniczej, leśnej okolicy. 
Działka znajduje się w gminie  
Janów, w miejscowości Piasek,  
ok 25 km od Częstochowy. 
Cena: 100 tys. zł, do negocjacji
Tel. 881-455-07

 ● Kamienie białe ogrodowe 
ozdobne, 1,80 kg,  
tel. 508 747 290

 ● Kawiarka ciśnieniowa De Long-
hi CAFE TREVISTO, b. dobra,  
cena 100 zł. Tel: 697 272 102

 ● Kiosk typu „RUCH”, tanio sprze-
dam, tel. 695 480 723

 ● Kozako-skarpety czarne, rozm. 
40, 40 zł,  tel. 660 714 015

 ● Kurtka czarna, motocyklowa, 
skóra, 120 zł, tel. 660 714 015

 ● Kurtka czerwona „PUMA”, 
rozm. 36 - 150 zł,  
tel. 660 714 015

 ● Łóżko rehabilitacyjne, elek-
tryczne, sterowane pilotem w 
czterech pozycjach, wysięgnik  
z uchwytem, drewniane wykoń-
czenie obudowy, nowy materac. 
Nie używane. Cena 1400 zł.  
Tel: 500 486 920

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

SPRZEDAM 

SPRZEDAM 

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)

Jak zamieścić 
ogłoszenie 
w Życiu Częstochowy i Powiatu

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

Treść ogłoszenia: 

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

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

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

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

    MOTORYZACJA

    NIERUCHOMOŚCI

    KUPIĘ     SPRZEDAM     ODDAM

    PRACA     INNE    MATRYMONIALNE

KUPON na bezpłatne ogłoszenie 

-  Życie Częstochowy i Powiatu  - 

 ● Maszyna do szycia przemysło-
wą, marki „minerva” - stan bar-
dzo dobry. Cena do negocjacji.  
Tel. 603 521 686

 ● Materac masujący rehabilitacyj-
ny Enabiol” prod. niemieckiej. 
Podstawowe informacje:  
w internecie wpisać słowo  
„Vitberg”, wskazania do terapii: 
bóle kręgosłupa i karku,  
skurcze łydek i inne.  
Tel: 514 621 011

 ● Meble w dobrym stanie, ładne, 
Częstochowa, tel. 508 747 290

 ● Okulary oryginalne Carl Zeiss 
Germany Lupenbrille, lupa po-
większając x2, lewy okular do 
prac precyzyjnych, nowe, fute-
rał, tel. 730 016 717

 ● Pawilon przy pasażu, ul. We-
sterplatte. Wyposażony w kli-
matyzator, chłodnię, WC.  
Sprzedam lub wynajmę za 1 zł.  
Tel. 501 645 181

 ● Pianino Calisio,  
ul. Prądzyńskiego 8/7, Częstochowa, 
tel. 535 988 066

 ● RADIO, CD, MAGNETOFON - 
2x25W, b. dobre, cena 200 zł. 
Tel: 697 272 102

 ● Rower do ćwiczeń, domowy, 
stacjonarny, b. dobry, cena 100 
zł. Tel: 697 272 102

 ● Wzmacniacz gitarowy VOX, VT 
20+, 30W, b. dobry, cena 400 zł. 
Tel: 697 272 102

USŁUGI

 ● Usługi psychologiczne / Często-
chowskie Centrum Diagnozy  
i Terapii, tel. 34 365 50 94, 
tel. 600 133 134

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

 ● Malowanie obrazów, szkice. 
Tel. 667 499 164

 ● Naprawa pomp wodnych, hy-
droforowych, samochodowych  
i cyrkulacyjnych.  Ul. Ikara 133a,  
tel. 669 245 082

INNE
 ● Lekcje gry na gitarze,  
tel. 697 272 102

 ● Przyjmę: wózki inwalidzkie  
oraz kule. Tel. 667 499 164

 ● Przyjmę drewno na opał, tel. 
660 714 015

 ● Trening pamięci, uwagi, myśle-
nia logicznego i twórczego,  
od 6 do 106 lat.  
Tel. 668 814 587

 ● Wolny lat 55, bezdzietny,  
niezależny finasowo pozna  
panią. Pani może posiadać  
dzieci.  Tel. 660 006 217

 ● Poznam panią, może być  
z Ukrainy. Tel. 881 503 984

PRACA
 ● Podejmę prace dorywczo: go-
spodarcze, porządkowe, drobne 
remonty. Tel.: 536 512 396

USŁUGA KOSMETYCZNA u klienta w domu.
Tel. 507 432 365
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MERCEDES GLC 250 
2.0 E, 4x4, rok prod. 2018, 
kraj., I-wł., serwisowany, 
automat

173.900 zł

VW PASSAT  
1.8 TSI, rok prod. 2017,   
kraj., I-wł., serwisowany, 
F-VAT

77.900 zł

AUDI A4
2.0 E, rok prod. 2020, 
kraj., I-wł., gwarancja, 
serwisowany, F-VAT

144.900 zł

OPEL ASTRA V
1.6 D, rok prod. 2018, 
krajowy, I-wł., F-VAT
serwisowany, 

43.800 zł

FORD MONDEO 
2.0 D, rok prod. 2018, 
kraj., I-wł., serwisowany, 
F-VAT

79.900 zł

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

77.900 zł

FORD FOCUS 
1.5 D, kraj., rok prod. 2017, 
I-wł., serwisowany, F-VAT

44.900 zł

AUDI A4 2.0 D, rok prod. 2008, sedan,  29.900 zł
AUDI A6 2.0 D, rok prod. 2008, 30.900 zł
AUDI A6 2.0 TDI S TRONIC, rok prod. 2017,  

kraj., I-wł., serwisowany, F-VAT  119.900 zł
AUDI A8 4.2 E, rok prod. 2006,  21.300 zł
BMW 3 GT 2.0 D, kraj., rok prod. 2018, I-wł., serwisowany,  

F-VAT, 94.900 zł
BMW 430 GRAND COUPE 2.0 E, rok prod. 2019, kraj., I-wł.,  

serwisowany, F-VAT, 149.900 zł
BMW 520 2.0 D, rok prod. 2007,  17.800 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
DAEWOO MATIZ 1.0 E, rok prod. 2005,  3.900 zł
HYUNDAI TUSCON 1.7 D, rok prod. 2016,  68.000 zł
KIA VENGA 1.4 E, kraj., rok prod. 2010,  24.900 zł
MERCEDES GLC 2.0 D, rok prod. 2018, 4x4, automat, kraj., 

I-wł., F-VAT,                       166.800 zł
MERCEDES ML, 3.0 D, rok prod. 2008,             39.900 zł
OPEL ASTRA 1.6 E, rok prod. 2013, kraj., 25.800 zł
OPEL ASTRA 1.6 D, rok prod. 2018, kraj., I-wł.,  

serwisowany 43.900 zł
OPEL ASTRA 1.7 D, rok prod. 2010, kraj., 21.900 zł
OPEL ASTRA II, 1.6 E, rok prod. 2003, kraj., 5.500 zł

OPEL CORSA C, VAN, 1.3 E, rok prod. 2005, kraj., I-wł.,  
 3.900 zł

OPEL MERIVA 1.7 D, rok prod. 2006, 7.400 zł
PEUGEOT 307 1.4 E, rok prod. 2006, 11.800 zł
RENAULT KANGOO 1.5 D, rok prod. 2017, 52.000 zł
RENAULT LAGUNA COUPE 2.0 E, rok prod. 2008,      

 31.800 zł
RENAULT LAGUNA III 2.0 D, rok prod. 2010, kraj., I-wł.,    

 19.900 zł
RENAULT TWINGO 1.2 E, rok prod. 2010,     9.900 zł
SEAT TOLEDO 1.2 E, rok prod. 2015, kraj.,  29.900 zł
SKODA OCTAVIA 1.9 D, rok prod. 2007, kraj.,  13.800 zł
TOYOTA AVENSIS 2.0 D, rok prod. 2009,  21.900 zł
VW JETTA 1.4 E, rok prod. 2007,  16.900 zł
VW JETTA 1.6 E, rok prod. 2007,  17.900 zł
VW NEW BEETLE 2.0 E, rok prod. 1999, 7.500 zł
VW PASSAT 1.9 D, rok prod. 2006,   12.900 zł
VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2018, kraj., I-wł., serwisowa-

ny, F-VAT,  71.900 zł
VW POLO 1.2 E + LPG, zakup w 2010,  17.900 zł
VW UP! 1.0 E, rok prod. 2012, nawigacja  23.300 zł 
PRZYCZEPA LEKKA sklep/bar, rok prod. 2015,  21.500 zł

Wybrane samochody na dzień 13 maja 2022

AUDI A6 
2.0 D QUATRO S TRONIC, 
kraj., rok prod. 2018, I-wł., 
serwisowany, F-VAT

139.900 zł
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Lolka to 4-letnia suczka, przeby-

wająca w domu tymczasowym i ma-

rząca o opiekunie, który przygarnie 

ją na stałe. Jest miłośniczką przytu-

lania, chętnie spędza czas w domu 

i dobrze bawi się na spacerach.. 

Aktualnie mieszka razem z kotem, 

jest też przyjazna dla innych psów. 

Sprawdzi się więc także w towa-

rzyskim gronie. Lolka jest średniej 

wielkości suczką. Waży 16 kg.  Jest 

zdrowa, wesoła i wysterylizowana.

Bryś to malutki 5-latek bardzo ładnie 

chodzący na smyczy. Jest ruchliwym i pełnym 

życia psem, który dobrze odnajduje się w  

zyciu miejskim. Jest grzeczny w domu oraz 

w samochodzie. Listę jego ulubionych rzeczy 

zdecydowanie otwiera głaskanie. Bryś uwielbia 

poświęcaną mu uwagę. Cieszy go każy gest 

i ruch wykonywany w jego stronę. Z nadzieją 

czeka na nowego opiekuna, z którym przejdzie 

przez resztę życia.

Alfik jest trzyletnim miłośnikiem przytu-

lania. To pełen energii, aczkolwiek grzeczny 

w domu, psiak szukający nowych opiekunów. 

Jest łagodny dla dzieci, więc dobrze odnajdzie 

się wśród  rodziny, ale potrafi również zostać 

sam bez marudzenia, więc sprawdzi sie też 

jako kompan w małym czy jednoosobowym 

gospodarstwie. Alpik lubi spacery i aktywne 

spędzanie czasu. Nie pogardzi jednak chwilami 

relaksu przy telewizorze na wygodnej kanapie.

B RYŚ

LO LK
A

A LF I K

FUNDACJA PSIA DUSZKA
Kontakt: 694 132 231Jeśli szukasz pieska do adopcji, dobrze trafiłeś ;)

Lunka pozdrawia z nowego domu!

B R U N O

Bruno - Czeka u nas na dom już prawie cztery 
lata. Piesek trafił pod nasza opiekę od kobiety, która 

przygarnęła go do domu z ulicy, ale nie umiał po-

rozumieć się z jej psami. Bruno nie kocha od razu, 

potrzebuje kilku spotkań aby zaufać, ale gdy to już się 

stanie, oddaje się bez granic tej miłości. Osoby które 

regularnie wyprowadzają go na spacery mogą go 

tulić, brać na ręce, przytrzymywać i wykonywać czyn-

ności pielęgnacyjne. Każda nowa osoba może z nim 

wyjść na spacer, ale nie może go sama dotykać ani 

zapiąć mu smyczy. Następuje jednak moment kiedy 

on przyjmuje taka osobę do grona zaufanych i wtedy 

aż miło patrzeć jak ciśnie się na kolana. Bruno woli 

być jedynakiem bo z psami idzie mu dłużej. Nasze 

fundacyjne na spacerach już zna i nie szuka konfliktu, 

natomiast nowy pies wywołuje u niego niepokój i cza-

sami Bruniu próbuje mu coś wytłumaczyć. Te zacho-

wania powodują, że chłopak tak długo czeka na dom 

i swojego człowieka. Było wielu chętnych, ale osoby 

te rezygnowały gdy dowiadywały się, że trzeba 

pieska odwiedzić więcej razy. My się nie poddajemy 

i dzielnie szukamy mu domku. Bruniu bardzo szybko 

się uczy. Poznał swego czasu kilka komend i gdy tylko 

ktoś chciałby z nim poćwiczyć będzie niezły materiał 

na uczonego psa bo ma duża motywację do pracy i 

energię którą można w fajny sposób wykorzystać. 

Bruno ma 5 lat, jest pieskiem niedużym. Waży teraz 

nieco więcej, bo mu urosło sadełko zimowe, ale jego 

waga standardowa to 12-13 kg. Jest pogodny, szybki, 

zwinny. Pięknie stróżuje i jeśli ktoś chciałby psiaka, 

który przez ogrodzenie pokazuje obcym, że nie warto 

wchodzić to on bardzo ładnie potrafi zagrać obrońcę 

domu :)

S A R A
Sara to 7 letnia sunia z przyjaznym charak-

terem i prawie 3 letnim stażem w naszej Fun-

dacji!  Jest cudna, z wyglądu przypomina trochę 

krótkowłosego owczarka niemieckiego, który 

skurczył się w praniu...

Mimo, że jest już dorosła to ma świetny kontakt  

z ludźmi, bardzo lubi dwunożnych, jest miła,  

przyjacielska, chętnie nawiązuje relacje.

Sara niecierpliwie czeka na nowy dom, potrafi 

chodzić na smyczy – stara się chodzić przy 

nodze, chętnie spaceruje, chętnie spędza czas z 

ludźmi. Nie szuka konfliktów z innymi psami, ale 

nie  przepada za innymi suczkami. Zna warunki  

domowe, jednak zamiast bloków idealny byłby 

 dla niej dom z ogródkiem:)

Wszelkie informacje o Sarze oraz o procedurze 

adopcji uzyskasz pod numerem tel.:  

694-132-231
Kontaktując się pamiętaj o podaniu jej imienia!
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