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Częstochowscy radni Prawa 
i Sprawiedliwości złożyli wniosek 
o  zwołanie nadzwyczajnej sesji 
rady miasta. - W porządku obrad 
jest przedstawienie informacji 
prezydenta między innymi na 
temat kradzieży danych pracow-
ników Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w  Często-
chowie oraz fikcyjnego 
głosowania w  budżecie obywa-
telskim – mówi radna PiS Monika 
Pohorecka.

Przypomnijmy, do wycieku da-
nych ponad 30 pracowników czę-
stochowskiego MOPS-u  doszło 
17 lutego 2021 roku. Zostały one 
wykorzystane w  celu głosowania 
nad zadaniem z  budżetu obywa-
telskiego. Wiadomo, że do wy-
cieku użyto komputera MOPS-u. 
O całym zdarzeniu związki zawo-
dowe działające w  MOPS-u  po-
wiadomiły radną PiS Monikę 
Pohorecką. - To oburzające i  szo-
kuję – podkreśla. - Wiem, że osoby 
na co dzień bardzo blisko współ-
pracujące z  prezydentem miasta 

były zaangażowane 
w  ten proceder. 
O  całym zajściu po-
wiadomiłam policję, 
prokuraturę. Mimo 
że o  sprawie jest 
głośno, prezydent 
Krzysztof Matyjasz-

czyk milczy. Zamiast wyjaśnić sy-
tuację, podejmowane są czynności 
mające na celu jej maskowanie. 
Niestety docierają do nas sy-
gnały, że również inne podmioty, 
a  także organizacje pozarządowe 
współpracujące z  prezydentem, 
są zamieszane w  podobne pro-
cedery i  również przekazywały 
dane swoich podopiecznych, aby 
zdobyć więcej głosów w budżecie 
obywatelskim. Nie mogę jednak 
wnikać w  szczegóły. Wciąż cze-
kamy na wyniki różnych kontroli 
– wyjaśnia Monika Pohorecka.

Radni PiS twierdzą, że głosy 
w  budżecie obywatelskim zo-
stały oddane na zadanie, które 
miało być kontynuacja programu 
“Częstochowa silna dzielnicami” 
współfinansowanego przez Unię 
Europejską. W  jego ramach po-
wstały Dzielnicowe Ośrodki Spo-
łeczności Lokalnych. - Prezydent 
uczynił sobie z  budżetu obywa-
telskiego permanentną kampanię 
wyborczą – twierdzi Paweł 
Ruksza, radni PiS. - Mamy sporo 
zastrzeżeń również do funkcjo-
nowania samego budżetu oby-
watelskiego. Dla prezydenta to 
pewnego rodzaju instrumentum 
do zarządzania miastem. Miesz-
kańcy składają wnioski na rzecz 
szkół, przedszkoli, OSP, lokalnych 
dróg, czyli na te zadania, które 
prezydent ma obowiązek reali-
zować ze swojej części budżetu. 

Poza tym zastanawiamy się, czy 
w  poprzednich edycjach spływa-
jące dane i głosy były również mo-
nitorowane, jak to miało miejsce 
w  ostatnim głosowaniu. Gdy 
zaszło podejrzenie, że zadanie 
„skupione” wokół środowiska pre-
zydenta miasta m.in. dyrektora 
MOPS-u, czyli instytucji, w której 
doszło do wyżej opisanego in-
cydentu, ma za mało głosów, 
nastąpiło bardzo intensywne lo-
bbowanie, promowanie go i  na-
mawianie do oddawania głosów 
– podkreśla Paweł Ruksza. Pro-
jekt, ostatecznie nie uzyskał wy-
maganej liczby głosów i nie będzie 
realizowany.

Radni PiS chcą jednak usłyszeć 
wyjaśnień od prezydenta. Z  tego 
też powodu częstochowscy radni 
Prawa i Sprawiedliwości w piątek 
(26.02.) złożyli wniosek o  zwo-
łanie nadzwyczajnej sesji rady 
miasta. Przewodniczący Rady 
Miasta ma na to siedem dni od mo-
mentu złożenia wniosku. W  po-
rządku obrad miałyby się znaleźć 
informacje prezydenta na temat 
kradzieży danych pracowników 
Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w  Częstochowie, fik-
cyjnego głosowania w  budżecie 
obywatelskim, a  także afery pod-
słuchowej w  Miejskim Szpitalu 
Zespolonym w Częstochowie.
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O krok od tragedii. Przypadkowy 
świadek uniemożliwił dalszą 
jazdę kierowcy volkswagena, 
który „zataczał się” podczas tan-
kowania samochodu. Zabrał mu 
kluczyki i poinformował o sytu-
acji kłobuckiego oficera 
dyżurnego, a ten skierował na 
miejsce mundurowych. Okazało 
się, że zatrzymany 35-letni męż-
czyzna, miał w organizmie aż  
3.5 promila alkoholu!

Do zdarzenia doszło na ul. Górni-
czej w Kłobucku. Mieszkaniec 
powiatu kłobuckiego jechał akurat 
w kierunku miejscowości Waleń-
czów. W pewnym momencie 
zauważył podejrzanie jadącego vol-
kswagena. Jego kierowca poruszał 

się całą szerokością jezdni. Gdy po-
jazd zatrzymał się na stacji paliw, 
świadek zauważył, że siedzący za 
kierownicą mężczyzna jest kom-
pletnie pijany. Zabrał więc kluczyki 
kierowcy polo i niezwłocznie poin-
formował policję o całym zajściu.

Po chwili na miejsce przyjechali 
mundurowi z kłobuckiej prewencji, 
którzy sprawdzili stan trzeźwości 
kierującego volkswagenem. Okaza-
ło się, że w organizmie 35-letniego 
mieszkańca gminy Kłobuck, było aż 
3.5 promila alkoholu.

Nieodpowiedzialnemu mężczyź-
nie grozi wysoka grzywna, kilkuletni 
zakaz prowadzenia pojazdów me-
chanicznych, a nawet kara więzie-
nia. O jego dalszym losie zadecydu-
je prokurator i sąd.

Sceny rodem z filmów rozegrały 
się na drogach powiatu mysz-
kowskiego. 31-latek nie 
zatrzymał się do kontroli. Poli-
cjanci ruszyli za nim w pościg. 
Chcąc ich zgubić, mężczyzna po-
konywał kolejne miejscowości, 
popełniając przy tym szereg wy-
kroczeń. W pewnym momencie 
stracił jednak panowanie nad 
pojazdem, wypadł z zakrętu i 
wjechał w mokradła i nieużytki 
rolne. Tym samym jego szaleńcza 
jazda zakończyła się. Okazało 
się, że mieszkaniec Żarek w 
ogóle nie powinien wsiadać za 
kierownicę, bo nie miał do tego 
uprawnień. Zatrzymanemu grozi 
5 lat więzienia.

Podczas kontroli prędkości w 
Żarkach na ulicy Myszkowskiej 
patrol drogówki namierzył kie-
rowcę renault megane. Pomimo wy-
raźnego sygnału, który nakazywał 
zatrzymać pojazd, kierowca zlek-
ceważył polecenie mundurowych 
i z impetem ruszył w kierunku cen-
trum Żarek. Mundurowi z drogówki 
rozpoczęli pościg. Wsparcia udzie-
liły inne patrole, w tym również 
mundurowi z Koziegłów.

Chcąc zgubić stróżów prawa, męż-
czyzna pokonywał kolejne miejsco-
wości, popełniając przy tym szereg 

wykroczeń. W pewnym momencie 
policyjny patrol prewencji z Kozie-
głów namierzył ścigane renault i 
przejął pościg za sprawcą. Mundu-
rowi, jadąc tuż za nim, próbowali 
zatrzymać samochód, ale siedzący 
za kierownicą, cały czas zajeżdżał im 
drogę, gwałtownie hamował, potem 
przyspieszał. W pewnym momencie 
stracił panowanie nad pojazdem, 
wypadł z zakrętu i wjechał w mo-
kradła i nieużytki rolne. Tym samym 
jego szaleńcza jazda zakończyła się.

Jak się okazało, za kierownicą sie-
dział dobrze znany mundurowym 
31-latek. Mężczyzna nie posiadał 
uprawnień do kierowania. Podczas 
zatrzymania zachowywał się bardzo 
agresywnie. 31-latkowi ostała 
pobrana krew do badań. Oprócz 
konsekwencji za jazdę bez upraw-
nień mężczyzna odpowie też za 
niezatrzymanie się do kontroli dro-
gowej, za co grozi do 5 lat więzienia. 
Sprawca odpowie również za szereg 
wykroczeń, które popełnił podczas 
ucieczki przed policjantami.

Przypominamy, że niezatrzymanie 
się do kontroli jest przestępstwem. 
Kierowca uciekający przed stró-
żami prawa musi liczyć się z karą od 
3 miesięcy do 5 lat więzienia oraz 
bezwzględnym zakazem prowa-
dzenia pojazdów na okres od roku 
do 15 lat.

Radni PiS chcą nadzwyczajnej sesji

Prezydent musi odnieść się 
do sprawy kradzieży danych 
pracowników MOPS

Kłobuck

Miał 3,5 promila alkoholu. 
Wybrał się na 
przejażdżkę...

Myszków

Nie zatrzymał się do 
kontroli. Uciekał przez 
kilka miejscowości...
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AKTUALNOŚCI

Myszków

Wpadł, bo... nie 
miał maseczki

Chciał skoczyć z dachu

W ostatniej 
chwili 
uratowali 
desperata

Covid-19

Szczepienia częstochowskich 
nauczycieli nie bez problemów

Covid-19

W Polsce powstanie 
fabryka szczepionek?

Myszkowscy policjanci zatrzy-
mali poszukiwanego mężczy-
znę. 47-latek zwrócił na siebie 
uwagę mundurowych, ponie-
waż... nie miał maseczki. W 
trakcie legitymowania okazało 
się, że jest poszukiwany do 
odbycia kary pozbawiania wol-
ności. Mieszkaniec Myszkowa 
został zatrzymany i trafił pro-
sto do aresztu. Przy okazji zo-
stał również ukarany za brak 
maseczki.

Policjanci z Wydziału Prewencji 
patrolując ulice Myszkowa, za-
uważyli mężczyznę, który nie miał 
zasłoniętych ust i nosa. Podczas 
legitymowania okazało się, że 
myszkowianin jest w dodatku po-
szukiwany do odbycia kary pozba-
wiania wolności. 47-latek został 
zatrzymany i przewieziony do jed-
nostki, skąd trafił prosto za wię-
zienne mury. Za brak maseczki 
mundurowi ukarali zatrzymanego 
mandatem.

Chwile grozy w Poraju. Młody mężczyzna 
stał na dachu jednego z budynków i chciał 
popełnić samobójstwo. Niemal w ostatniej 
chwili na miejscu pojawili się policjanci. 
Ostatecznie desperat został ściągnięty w 
bezpieczne miejsce. Trafił już pod opiekę le-
karzy.

Oficer dyżurny myszkowskich policjantów 
otrzymał zgłoszenie, że na dachu jednego z bu-
dynków w Poraju stoi mężczyzna, który prawdo-
podobnie zamierza z niego skoczyć. Policjanci z 
Koziegłów po przybyciu na miejsce ocenili, że w 
tej sytuacji niezbędna jest współpraca z policyj-
nymi negocjatorami. Oczekując na ich przyjazd, 
usiłowali podjąć rozmowę z nastolatkiem. Oka-
zało się jednak, że kontakt z nim jest utrudniony. 
Młody był zdesperowany.

Obecni na miejscu strażacy rozłożyli poduszkę 
zabezpieczającą. Jednak desperat wciąż prze-
suwał się po krawędzi dachu. Ostatecznie dzięki 
policyjnym negocjatorom szczęśliwie udało się 
sprowadzić chłopaka w bezpieczne miejsce. 
Młody mężczyzna trafił pod opiekę lekarzy.

Ze szczepień przeciwko Covid-19 sko-
rzystało do 24 lutego włącznie ok. 
42% pracowników miejskich placó-
wek oświatowych, którzy zgłosili chęć 
zaszczepienia i mają obecnie prawo 
do szczepionki. Istnieje możliwość 
wykorzystania dodatkowych punktów 
szczepień dla nauczycieli wskazanych 
przez NFZ, ale brakuje odpowiedniej 
liczby szczepionek.

Wydział Edukacji Urzędu Miasta zebrał 
24 lutego informacje, których 

dostarczyły dyrekcje łącznie 113 
placówek oświatowych:

 g Ogólna liczba pracowników pedagogicz-
nych i niepedagogicznych zatrudnio-
nych w szkołach prowadzonych przez 
częstochowski samorząd wynosi 5362. 
Wśród nich jest 4148 osób aktualnie 
uprawnionych do szczepień zgodnie z 
rządowymi wytycznymi.

 g Z grupy uprawnionych chęć przyjęcia 
szczepionki przeciwko Covid-19 zade-
klarowało 2666 osób. Według danych 
Wydziału Edukacji do środy 24 lutego, 
zaszczepionych zostało na razie 1116 
osób – są wśród nich nauczycielki i na-

uczyciele wszystkich typów szkół pod-
stawowych i ponadpodstawowych,  
przedszkoli, a także zatrudniony w szko-
łach personel administracyjny i pomoc-
niczy.

 g Nauczyciele przyjmują szczepienia w 
tzw. szpitalach węzłowych – w Często-
chowie są to Miejski Szpital Zespolony 
(z punktami szczepień przy ul. Mirow-
skiej oraz ul. Królowej Bony), a także 
podlegający władzom marszałkowskim 
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny na 
Parkitce (z punktem szczepień przy ul. 
Bialskiej). Szczepionkę nauczyciele mo-
gliby także teoretycznie przyjąć w dodat-
kowych punktach wyznaczonych przez 
NFZ, mieszczących się w Przychodni 
przy ul. Księżycowej oraz Spec-Med przy 
alei Wolności, a także w punkcie, który 
ma wspierać w szczepieniach Szpital 
na Parkitce (Janik-Med przy alei Naj-
świętszej Maryi Panny). Na razie jednak 
– według informacji uzyskanych przez 
Wydział Zdrowia UM - te punkty jeszcze 
nie ruszyły, prawdopodobnie z uwagi na 
brak wystarczającej liczby szczepionek.

Przypomnijmy, że pierwsze zapisy tej 
grupy zawodowej na szczepienia ruszyły 8 
lutego. W pierwszej kolejności zapisywać 
mogły się osoby do 60 roku życia –  nauczy-
cielki i nauczyciele przedszkolni, pracujący 

w trybie stacjonarnym pedagodzy klas I-III 
szkół podstawowych, osoby zatrudnione 
jako pomoc nauczyciela i pomoc wycho-
wawcy, nauczyciele szkół i placówek spe-
cjalnych, nauczyciele i instruktorzy prak-
tycznej nauki zawodu, pracujący stacjonar-
nie pedagodzy poradni psychologiczno-pe-
dagogicznych, opiekunki w żłobkach, klu-
bach dziecięcych, dzienni opiekunowie 
oraz pracownicy placówek pieczy zastęp-
czej. Od 15 do 18 lutego prowadzono na-
bór dla kolejnych grup nauczycieli – do 65. 
roku życia oraz nauczycieli akademickich.

Nauczyciele zgłaszali wolę zaszczepienia 
się do dyrekcji swoich placówek. Te z kolei 
przekazywały wypełnione formularze w 
Systemie Informacji Oświatowej do Mini-
sterstwa. Następnie zgłoszenia – poprzez 
NFZ – miały trafiać do punktu szczepień w 
szpitalu węzłowym, który powinien kontak-
tować się z daną szkołą w sprawie terminu 
szczepienia.

Z uwagi na różne tempo szczepień i 
możliwość uzyskania terminów, wiadomo 
że obecnie zdarzają się sytuacje, w których 
na szczepienia czekają jeszcze grupy na-
uczycieli pracujących z uczniami i przed-
szkolakami w systemie stacjonarnym, a re-
alizowane są już szczepienia dla niektórych 
nauczycieli pracujących w trybie zdalnym.

- Polskie firmy chcą zaangażo-
wać się w proces wytwarzania 
szczepionki - powiedział pre-
mier Mateusz Morawiecki. Jak 
zaznaczył, konieczne jest jed-
nak zainwestowanie w budowę 
fabryk lub linii produkcyjnych. 
- Jesteśmy na to przygotowani. 
Szansa na przyspieszenie do-
staw szczepionek jest realna, 
ale tylko jeśli podejmiemy 
zdecydowane działania - pod-
kreślił.

O planach rządu premier Mate-
usz Morawiecki opowiedział w wy-
wiadzie dla PAP. Fabryka miałaby 
zostać sfinansowana z Krajowego 
Planu Odbudowany, zasilanego ze 
środków z Unii Europejskiej. - Euro-
pejski Instrument Odbudowy i Od-
porności jest po to, aby Europa, w 
tym Polska, stały się - by użyć okre-
ślenia bardzo popularnego teraz 
ekonomisty, Nassima Nicholasa Ta-
leba - antykruche. Jak sama nazwa 
wskazuje – chodzi o zwiększenie 
odporności państwa na przyszłe 
kryzysy, zarówno w wymiarze go-
spodarczym jak i zdrowotnym. W 
związku z tym w ramach KPO by-
łoby możliwe sfinansowanie bu-
dowy fabryki szczepionek - mówił 
premier.

- To wpisuje się także w zasad-
niczy cel KPO, czyli zwiększenie 
udziału nowoczesnych technologii 
w budowaniu odporności pań-
stwa polskiego. Odbudowa siły 

polskich firm farmaceutycznych to 
jeden z priorytetów na najbliższe 
lata. Zwłaszcza na początku epide-
mii widzieliśmy, w jakiej pułapce 
znalazła się niemal cała Europa ze 
względu na outsourcing produkcji 
leków czy wyrobów medycznych 
do państw azjatyckich. Tego błędu 
w przyszłości nie możemy powie-
lać - zaznaczał.

Zdaniem premiera opóźnienia i 
problemy z dosta-
wą szczepionek 
stwarzają ryzyko 
dla pełnej odbudo-
wy i szybkiego po-
wrotu do normal-
ności. Z tego też 
powodu szefowie 
rządów Polski, Bel-
gii, Danii, Hiszpanii 
oraz prezydent Li-
twy napisali spe-
cjalny list do Prze-
wodniczącego Ra-
dy Europejskiej 
Charlesa Michela. 
Zaproponowali w 
nim, by firmy far-
maceutyczne, któ-
re opracowały 
szczepionki, po-
dzieliły się patentami z innymi fir-
mami, które mogą szybko rozpo-
cząć produkcję. - Podkreśliliśmy ko-
nieczność uniezależnienia europej-
skiego sektora zdrowia od państw 
trzecich. Bezpieczeństwo europej-
skich obywateli jest dziś w rękach 
europejskich liderów, a tymczasem 
sama UE stała się zakładniczką firm 

farmaceutycznych. W tym momen-
cie czekamy na zwiększenie dostaw 
szczepionek. Unia zapłaciła firmom 
farmaceutycznym ponad 2,7 mld 
euro, żeby przyspieszyć wynalezie-
nie szczepionek. Firmy na tym sko-
rzystały, ale nie wywiązują się ze 
swoich zobowiązań. Dlatego ocze-
kujemy bardziej zdecydowanych 
działań ze strony Rady Europejskiej. 
Konieczne jest zainwestowanie w 

budowę fabryk lub linii produkcyj-
nych. Jesteśmy na to przygotowani. 
Szansa na przyspieszenie dostaw 
szczepionek jest realna, ale tylko je-
śli podejmiemy zdecydowane dzia-
łania. Polskie firmy również chcą za-
angażować się w proces wytwarza-
nia szczepionki - podsumował pre-
mier Mateusz Morawiecki.
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Z POLICYJNEGO NOTATNIKA

Przyszedł do komendy 
z pytaniem. Okazało się, 
że jest poszukiwany

Składował odpady 
zagrażające środowisku

Do mikołowskiej komendy zgłosił się 
25-latek, którego doszły słuchy, że szu-
kali go mundurowi. Okazało się, że 
mikołowianin jest poszukiwany przez 
sąd i najbliższe miesiące musi spędzić 
w więzieniu.

Pod koniec minionego tygodnia mun-
durowi z mikołowskiej komendy pojawili 
się w miejscu zamieszkania 25-letniego 
mieszkańca Mikołowa. Zgodnie z zarzą-
dzeniem Sądu Rejonowego w Mikołowie, 
w związku z popełnieniem przestępstwa 
z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, 
mężczyzna powinien trafić do aresztu. 
Policjanci nie zastali go wówczas w domu, 

jednak informacja o ich wizycie dotarła 
do zainteresowanego.

Dzień później 25-latek sam zjawił się 
przy okienku mikołowskiego dyżurnego. 
Zaniepokojony sytuacją poprosił o wyja-
śnienie celu zainteresowania policjantów 
jego osobą. Okazało się, że jest osobą po-
szukiwaną przez wymiar sprawiedliwości 
i najbliższe miesiące musi spędzić w wię-
zieniu, gdzie będzie odbywał karę pozba-
wienia wolności. Na miejscu natychmiast 
pojawił się patrol interwencyjny, który 
przewiózł mieszkańca Mikołowa do po-
licyjnego aresztu, skąd trafił do gliwickiej 
jednostki penitencjarnej.

Oszukiwał swoich klientów

Korepetytorka okazała się
złodziejką

Z nożem na nastolatków.
15-latek trafi do ośrodka
wychowawczego

Bestialsko pobił i uwięził 
swoją partnerkę

Przedsiębiorca z powiatu wodzisławskiego 
usłyszał zarzuty składowania w sposób nie-
zgodny z przepisami substancji i materiałów, 
które mogły powodować obniżenie jakości 
ziemi oraz zniszczenia w świecie roślinnym i 
zwierzęcym. Nad sprawą od maja 2020 roku 
pracowali policjanci Wydziału do Walki z 
Przestępczością Gospodarczą. Wobec męż-
czyzny, który dopuścił się tych czynów na 
terenie Wodzisławia Śląskiego oraz Bukowa, 
Prokuratura Rejonowa w Wodzisławiu Ślą-
skim skierowała akt oskarżenia do sądu.

Policjanci Wydziału do walki z Przestępczo-
ścią Gospodarczą Komendy Powiatowej Poli-
cji w Wodzisławiu Śląskim, od maja 2020 roku 
prowadzili postępowanie dotyczące niewła-

ściwego składowania odpadów, które mogły 
mieć wpływ na zanieczyszczanie środowiska, 
na działkach w Wodzisławiu Śląskim i Buko-
wie. Stróże prawa ustalili, kto był odpowie-
dzialny za składowanie nieczystości. Podejrza-
ny w tej sprawie, to 53-letni przedsiębiorca - 
mieszkaniec powiatu wodzisławskiego. Męż-
czyzna przyznał się do zarzucanych mu czy-
nów. Powołany w tej sprawie biegły sądowy 
stwierdził, że zabezpieczone w toku czynności 
odpady stanowią odpady niebezpieczne, któ-
re mogą wpływać na obniżenie jakości po-
wierzchni ziemi lub powodować zniszczenie w 
świecie roślinnym i zwierzęcym. Prokuratura 
Rejonowa w Wodzisławiu Śląskim skierowała 
do sądu akt oskarżenia w tej sprawie. Za to 
przestępstwo sprawcy grozi kara do 5 lat wię-
zienia.

Zabrzańscy policjanci zwalczający przestęp-
czość gospodarczą skierowali akt oskarżenia 
przeciwko 39-latkowi. Mężczyzna, prowa-
dząc agencję ubezpieczeniową, oszukiwał 
swoich klientów, powodując straty na 
kwotę blisko 65 tysięcy złotych. Teraz jego 
sprawą zajmie się sąd.

Zabrzańscy policjanci zwalczający przestęp-
czość gospodarczą aktem oskarżenia zakończy-
li sprawę 39-latka, który od 2018 roku, prowa-

dząc agencję ubezpieczeniową w Zabrzu, oszu-
kiwał swoich klientów. Mężczyzna pobierał 
opłaty za ubezpieczenia, jednak zamiast na kon-
to ubezpieczycieli, pieniądze trafiały do jego kie-
szeni. Ponadto wykorzystując dostęp do danych 
osobowych, brał pożyczki na swoich klientów. 
Łącznie mężczyźnie przedstawiono 64 zarzuty 
dotyczące oszustw i przywłaszczeń. W przeszło-
ści 39-latek był już notowany za przestępstwa 
przeciwko mieniu w tym oszustwa i przy-
właszczenia. Teraz jego sprawą zajmie się sąd. 
Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Kryminalni z komendy w Rudzie Śląskiej za-
trzymali mieszkankę Zabrza, która od 
dłuższego czasu kradła biżuterię w domach 
dzieci, którym udzielała korepetycji. 40-
latka została zaskoczona przez policjantów, 
którzy u jednej z rudzkich rodzin przygoto-
wali zasadzkę. Stróże prawa odzyskali blisko 
400 sztuk różnego rodzaju biżuterii i wy-
robów jubilerskich.

Złodziejka wpadła po tym, jak małżeństwo ru-
dzian zorientowało się, że z ich mieszkania zni-
kają wyroby jubilerskie i biżuteria. Podejrzenie 
padło na kobietę, która od wielu lat udzielała ko-

repetycji ich dziecku. Pokrzywdzeni skontakto-
wali się z policjantami, którzy wspólnie z nimi 
przygotowali zasadzkę. W dniu, w którym na-
uczycielka miała przyjść na korepetycje, detekty-
wi zainstalowali w salonie kamerę, a sami czeka-
li w pokoju obok. Był to strzał w dziesiątkę, a zło-
dziejka dała się złapać w sidła. Zaskoczona ko-
bieta nie wiedziała co powiedzieć. Policjanci 
przeszukali jej mieszkanie i znaleźli blisko 400 
sztuk różnego rodzaju biżuterii, złoto, kamienie 
szlachetne i wyroby jubilerskie. Część z nich zo-
stała już rozpoznana przez pokrzywdzonych ru-
dzian. Śledczy z rudzkiej komendy katalogują i 
opisują teraz każdą odebraną złodziejce sztukę, 
a następnie będą docierać do właścicieli.

50 groszy i kilka drobnych przed-
miotów padło łupem 15-latka, który w 
towarzystwie swoich dwóch kolegów 
zaatakował  innych nastolatków. W 
ruch poszedł nóż. Chłopiec sterrory-
zował również dwie koleżanki 
zaatakowanych, które próbowały im 
pomóc.

Sosnowieccy policjanci otrzymali zgło-
szenie, że w centrum miasta doszło do na-
paści na nastolatków. Dwie dziewczynki w 
wieku 11 i 15 lat oraz dwóch chłopców zo-
stali zaczepieni przez 15-latka. Agresor 
przebywał w towarzystwie swoich dwóch 
kolegów. W pewnej chwili nastolatek wy-

ciągnął nóż i przystawiając go do brzucha, 
najpierw jednemu, później drugiemu z 
chłopców, zażądał od nich pieniędzy. Prze-
rażeni nastolatkowie wyciągnęli wszystko, 
co mieli w kieszeniach. Łupem napastnika 
padło 50 groszy i drobne przedmioty. 
Dziewczynki, które próbowały stanąć w 
obronie swoich kolegów również zostały 
sterroryzowane. Policjanci szybko ustalili 
sprawcę i zatrzymali go już następnego 
dnia. Przy nastolatku znaleziono również 
środki odurzające. Za dokonanie rozboju z 
użyciem noża oraz posiadanie narkotyków 
odpowie teraz przed sądem rodzinnym. 
Na wczorajszym posiedzeniu sąd zdecydo-
wał o umieszczeniu go w schronisku dla 
nieletnich na 3 miesiące. 

Sosnowieccy policjanci zatrzymali 
i  doprowadzili do prokuratury 39-let-
niego mężczyznę, który bestialsko 
pobił, ugodził nożem i  pozbawił wol-
ności swoją partnerkę. Zrobił to tylko 
dlatego że odmówiła, kiedy zażądał 
pieniędzy. Sprawca został już decyzją 
sądu aresztowany na 3 miesiące.

Do zdarzenia doszło w jednym z miesz-
kań dzielnicy Pogoń. Mężczyzna zażądał 
od swojej konkubiny pieniędzy. Kiedy od-
mówiła, bestialsko pobił ją młotkiem i ugo-
dził nożem w łydkę. Kobieta w wyniku po-

bicia doznała złamania obu rąk w  kilku 
miejscach. Następnie została przez swoje-
go oprawcę uwięziona. Dopiero kiedy 
agresor opuścił na krótko mieszkanie, 
udało jej się uciec. Na ulicy pomocy udzie-
lił jej przypadkowy przechodzień. Policjan-
ci natychmiast odnaleźli i zatrzymali 39-lat-
ka. Po wykonaniu przez śledczych wszyst-
kich niezbędnych czynności, został on do-
prowadzony do prokuratury. Usłyszał za-
rzuty rozboju z użyciem niebezpiecznego 
narzędzia, pozbawienia kobiety wolności 
i uszkodzenia ciała. Grozi mu 12 lat więzie-
nia. Sąd zdecydował o jego tymczasowym 
aresztowaniu na 3 miesiące.
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SPRZEDAM
 OALFA ROMEO 1.9 jtdm 150 km, 
2007r. stan bardzo dobry,  
full opcja, cena 17 500 PLN  
tel. 788 635667

 OAudi Q2  1.4 TFSI 150 KM S Tro-
nic Salon PL 2016,  89 744 km,  
1 395 cm3, benzyna - cena: 81 
900 PLN - tel. 601 383 710

 OAudi A2 1.4,  1.4 16V 75KM,   
2001, 185 000km, 1390 cm3, 
benzyna - cena: 8500 PLN, tel. 
501 847 709

 OAudi A6 III (C6) 3.0 Diesel, 2007 
rok, automat, stan bdb, bezwy-
padkowy, cena; 25 900 do nego-
cjacji, Tel. 602 739 463

 OAudi Q3 Quattro 2.0 TDI 140 KM 
6 G  
Salon PL 2012, 127 700 km,   
1 968 cm3, diesel - cena: 57 900 
PLN - tel. 601 383 710

 OAudi A3 1.5 Sportback 1.5 TFSI 
150 KM S Tronic Salon PL 2017 , 
48 521 km , 1 498 cm3,  benzyna  
- 79 900 PLN - tel. 601 383 710

 OAudi Q5 2.0 quattro 2.0 TFSI 180 
KM S Tronic Salon PL 2016, 60 
869 km,  
1 984 cm3, benzyna - 99 900 PLN

 OAudi Q5 , 2.0 TFSI 220KM Quat-
tro, 2016, 66 200 km, 1984 cm3, 
benzyna - cena: 89 900 PLN,  
tel. 501 847 709

 OAudi Q5 2.0 quattro 2.0 TDI 190 
KM S Tronic Salon PL 2016 ,59 
683 km, 1 968 cm3, diesel  
- cena: 112 900 PLN  
- tel. 601 383 710

 OAudi Q5 2.0 quattro 2.0 TDI 190 
KM S Tronic Salon PL 2016 ,53 
269 km, 1 968 cm3, diesel -cena: 
149 900 PLN - tel. 601 383 710

 OAudi A6 1.8 Limuzyna 1.8 TFSI 
190 KM S Tronic Salon PL 2016 
,87 935 km, 1 798 cm3, benzyna - 

cena: 99 900 PLN - tel. 601 383 
710

 OBMW 1 2008r. Cabrio, czarny,  
pełne wyposażenie,  
cena 38.800 PLN,  
tel. 603 448 548

 OCitroën C4 Picasso 1.6 , 1.6 HDi 
110KM, SX Pack, 2010, 120 105 
km,  1560 cm3,  diesel -  
cena: 19 900 PLN,  
tel. 501 847 709

 OCitroen C4 Picasso I, 2007 rok, 
benzyna, automat, radio z CD,  
13 999 do negocjacji  
Tel. 602 739 463

 OCHEVROLET AVEO 1.2 benzyna+ 
LPG, 2005r., sedan czarny, 5-d,  
tel. 721 049 100

 OCHEVROLET AVEO 0.4l, 05r. 
1,4E srebrny, DTK, CZ, cena 5 800 
PLN, tel. 512744858

 OChevrolet Kalos 1.4 16v 2005r 
146tyś.km sprowadzony , opłaco-
ny , KLIMATYZACJA, WEBASTO 
5400 zł, tel. 600 208 039

 OChevrolet Spark 796 cm3, prze-
bieg: 42 tys., 2007, biały, garażo-
wany, cena: 4 500,  
tel.511 113 637

 OCHRYSLER VOYAGER 1999 r,  
2,5 turbo diesel, 7 osobowy,  
opłaty na rok, stan bdb., -  
cena 1990 PLN. Tel. 503 002 462

 ODacia Duster I, 2014 rok, benzy-
na, serwisowany, stan bdb, 
cena: 28 900 zł do negocjacji  
Tel. 602 739 463

 ODacia Sandero 2009r 1.4-8v  
200 tyś. km Niebieski Metalik ,  
Klimatyzacja , sprowadzony opła-
cony, cena: 10 900 zł,  
tel. 600 208 039

 ODAEWOO LANOS 1999 r, 1,5 
gaz, 5- cio drzwiowy, - cena 1400 
PLN.  Tel. 503 002 462

 OFiat Bravo 1.4 T Jet Benzyna 120 
KM 6 G Salon PL 2010, 150 817 
km, 1 368 cm3, benzyna  
- cena: 18 900 PLN  
- tel. 601 383 710

 OFiat Panda 1,1E, 2003, niebieski  
- cena 3800 PLN  
- tel. 603 448 548

 OFiat Punto 2FL 2005r 163tyś.km 
1.2 8v 3drzwi sprowadzony , 
opłacony, Klimatyzacja, cena: 
4900 zł,  
tel. 600 208 039

 OFord Galaxy Titanium 2.0 TDCi  
180 KM Powerhift 7 osobowy, Sa-
lon PL 2018,  36 931 km, 1997 
cm3, diesel - 104 900 PLN - tel. 
601 383 710

 OFORD FOKUS 2009/10 r, 1,8 

combi, pełne wyposażenie, srebr-
ny, - cena 15900 PLN. Tel. 503 
002 462

 OFORD FUSION 2005/6 r, 1,4 R,  
5 - cio drzwiowy, kraj, -  
cena 5900 PLN. Tel. 503 002 462

 OHonda Civic 1.6i , 1.6 16V 
110KM, Sport, 2005, 187 200 km,   
1590 cm3, benzyna  
- cena: 10900 PLN,  
tel. 501 847 709

 OHyundai Tucson 2.0 STYLE 2.0 
CRDi 185 KM AUTOMAT 4WD 
Salon PL 2016, 84 786 km,  
1 995 cm3, Diesel - cena: 79 900 PLN  
- tel. 601 383 710

 OKIA K - 2700 1999 r,  
wywrotka do poprawek,  
- cena 5000 PLN.  
Tel. 503 002 462

 OLexus NX , rok prod. 2015,  
hybryda, automat, SUV,  
bezwypadkowy, I właściciel,  
cena: 114 999 zł,  
Tel. 602 739 463

 OMazda 5  1.8 16V 116KM, MZR, 
2005, 134500 km, 1800 cm3, 
benzyna - cena 10900 PLN,  
tel. 501 847 709

 OMazda 5 2006r 2.0-16v 7osobo-
wy srebrny metalik , sprowadzony 
opłacony 168tyś.km  
cena: 14 300 zł, 
tel. 600 208 039

 OMercedes-Benz Klasa B 1.8 CDI 
109 KM 6 G 2013 Rok 2013 , 
107 183 km, 1 796 cm3, diesel -  
44 900 PLN - tel. 601 383 710

 ONissan Juke 1.6 , 1.6 Turbo 
200KM, Nismo ,4x4, 2013, 55 
150 km, 1618 cm3, benzyna  
-cena 39 900 PLN,  
tel. 501 847 709

 OOpel Astra Kombi 1.4 Turbo  
150 KM automat, 2016, 70 348 
km, 1 399 cm3, benzyna  
-cena: 42 900 PLN  
- tel. 601 383 710

 OOPEL ASTRA 2004 r, 1,4 E,  
4 - ro drzwiowy, kraj,  
- cena 1590 PLN.  
Tel. 503 002 462

 OOpel Astra F 1999, 212 000 km,  
1 400 cm3, benzyna  
- cena: 1450 zł  
- tel. 533 210 534

 OOpel Astra IV 1.4 16V 100KM,  
Essentia, 2009, 75 600 km,  
1398 cm3, benzyna - 23 500 PLN,  
tel. 501 847 709

 OOpel Astra IV , 1.6 CDTi 110KM  
z polskiego salonu VAT 23 %, 
2015, 143 400 km,  1598 cm3, 
diesel -  28 500 PLN,  
tel. 501 847 709

 OOpel Astra Cabrio 1,8E 2001  
pełne wyposażenie, skóra, srebr-
ny - cena 7 600 PLN - tel. 603 448 
548

 OOpel Combo Tour, 1.6 CDTI 
120KM,Tour Enjoy,  
z polskiego salonu VAT, 2015,  
186 000 km, 1598 cm3,  diesel -  
28 900 PLN, tel. 501 847 709

 OOpel Meriva FL 2006r 1.6-16v  
Klimatyzacja Alu felgi Czujnik  
Parkowania sprowadzony  
opłacony, 10 400 zł,  
tel. 600 208 039

 OOpel Omega Kombi 1996r  
gaz sekwencyjny stan BDB  
zarejestrowany opłacony 3900 zł 
, tel. 600 208 039

 OPeugeot 5008 I, 2.0 HDi 150KM, 
Platinum, 2010, 168 200 km,  
1997 cm3, diesel, 27 900 PLN,   
tel. 501 847 709

 OPEUGEOT PARTNER 2004 r, 1,4 
gaz, 5- cio osobowy, kraj,  
- cena 3000 PLN.  
Tel. 503 002 462

 ORenaut Clio 1,5DCI, 2005,  
pełne wyposażenie, granatowy 
met. - cena 4 800 PLN 
- tel. 603 448 548

 ORenault Clio 1.5, 1.5 dCi 90KM 
,Energy Life, z polskiego salonu 
Vat 23%, 2017, 87 550 km,  898 
cm3,  benzyna - 29 900 PLN,  
tel. 501 847 709

 ORenault Clio 1.5  1.5 dCi 75KM , 
Business NAVI,  Vat 23%, 2014,  
134 250 km,  1461 cm3, diesel -  
25 500 PLN; tel. 501 847 709

 ORENAULT ESPACE 2005 r, 22  
diesel DCL, 197 tys. pełne wypo-
sażenie, stan bdb.  
- cena 4900 PLN.  
Tel. 503 002 462

 ORenaut Espace 1,9 DC, 2005,  
pełne wyposażenie, granatowy 
met. - cena 8 500 PLN -  
tel. 603 448 548

 ORenault Laguna Mk.3 2009r 1.5 
diesle czarny, zarejestrowany 
opłacony nowy rozrząd 15 900 zł, 
tel. 600 208 039

 ORenault Twingo mk.2 2009r  
super stan klimatyzacja 1.2-8v 
sprowadzony opłacony 9900 zł,  
tel. 600 208 039

 OSEAT IBIZA 1993 r, 1,8 benzyna,  
5 - cio drzwiowy, opłacony -  
cena 1490 PLN. Tel. 503 002 462

 OSeat Ibiza 1.0, 1.0 MPI 75KM, 
2017, 22500, 999 cm3, benzyna -  
29 900 PLN, tel. 501 847 709

 OSeat Ibiza  1.5 dCi 90KM, Energy  
Life, z polskiego salonu Vat 23%, 

2015, 30 250 km, 1422 cm3, die-
sel - 31 900 PLN, tel. 501 847 709

 OSeat Ibiza 1.2 , 1.2 TSI 90KM LPG, 
z polskiego salonu, 2016, 167 
550, 1197 cm3, benzyna 
+LPG; 23 000 PLN,  
tel. 501 847 709

 OSeat Ibiza 1.4 , 1.4 16V 85KM, 
2013,  
73 900 km, 1390 cm3, benzyna- 
23 900 PLN, tel. 501 847 709

 OŠkoda Citigo Style 1.0 MPI 75 KM 
5 G Salon PL 2017,  9 100 km  
benzyna - 31 900 PLN -  
tel. 601 383 710

 OŠkoda Fabia 1.0 Ambition 1.0 TSI 
95 KM 5 G Salon PL 2018,  
31 333 km, 999cm3 benzyna -  
40 900 PLN - tel. 601 383 710

 OSkoda Fiabia 1,4 HDI, 2007, kom-
bi, biała, pełne wyposażenie  
- cena 6500 PLN - tel. 603 448 548

 OŠkoda RAPID 1.0 Spaceback Am-
bition 1.0 TSI 95 KM 5 G Salon PL 
2018,  45 048 km, 999 cm3,  
benzyna - 43 900 PLN  
- tel. 601 383 710

 OŠkoda RAPID 1.0 Spaceback Am-
bition 1.0 TSI 95 KM 5 G Salon PL 
2018, 36 332 km, 999 cm3, ben-
zyna - 44 900 PLN -  
tel. 601 383 710

 OŠkoda Roomster 1.9, 1.9 TDI 
105KM, Scout, 2007, 194 300 
km, 1896 cm3,  diesel - 13 500 
PLN, 501 847 709

 OŠkoda Superb 2.0 L&K Kombi 2.0 
TDI 190 KM 4X4 DSG Salon PL 
2017, 93 947 km, 1 968 cm3,  
diesel - 99 900 PLN - 
 tel. 601 383 710

 OSuzuki Swift IV, 2007 rok,  
I właściciel, benzyna, klimatyza-
cja, nieuszkodzony, 12 999 zł  
do negocjacji Tel. 602 739 463

 OTOYOTA AYGO 2012/13 r,  
pojemność silnika tysiąc, przebieg 
69 tysięcy, klimatyzacja,  
5-cio drzwiowy, stam bdb.,  
- cena 14900 PLN.  
Tel. 503 002 462

 OVolkswagen Arteon Elegance  
2.0 TDI 190 KM DSG Salon 
Pl.2017,  96 296 km, 1 968 cm3  
- 117 900 PLN - tel. 601 383 710

 OVolkswagen Caddy 2.0 Alltrack 
2.0 TDI 150 KM DSG Salon PL 
2019, 12 718 km, 1 968 cm3, Die-
sel- 118 900 PLN -  
tel. 601 383 710

OGŁOSZENIA MOTORYZACYJNE

OGŁOSZENIA  
MOTORYZACYJNE

REWOLUCJA

CENOWA

Okna 5-kom.
1465 mm

1
4
3
5
 m

m

Zadzwoñ!!!
– przyjazd
– pomiar
– wycena
GRATIS!!!

LOMBARD 
KAPS 

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

SZYBKA GOTÓWKA za:
złoto, srebro, GSM, 

RTV i inne 

TANIE WYROBY 
JUBILERSKIE

Al. NMP 1, tel. 34 361-39-50
Al. NMP 16, tel. 34 324-68-31

Al. Wolności 6, tel. 34 324 23 24
www.kapssc.pl
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MOTORYZACYJNE
KUPIĘ

 OKUPIĘ motocykl , samochód z PRL - zadbany 
z dokumentami np. Fiat 125p, 126p , syrena , 
mikrus , moskwicz , wołga WSK , WFM , JU-
NAK , OSA i inne ciekawe  tel. 608 097 274

 OKUPIĘ motocykl , motorower z PRL-u kom-
pletny np. WSK , WFM , JUNAK , SHL , IŻ , OSA 
, motorynka , wierchowina , Jawa i inne   
tel. 608 097 274

 OKUPIĘ AUTO - MOTOCYKL  MOTOROWER    
Z PRL-U zapomniany , zastały w garażu np. 
Warszawa, Syrena  , Moskwicz , Wołga , Skoda , 
Zaporożec , Junak , WFM , WSK , Osa , Komar , 
Motorynka i inne - mój nr tel. 608 097 274

 OKUPIĘ samochód , motocykl , motorower  z lat 
50-tych , 60-tych , 70-tych zapomniany , zastały 
w garażu nr tel. 608 097 274

NIERUCHOMOŚCI
WYNAJMĘ

 OCzęstochowa (dzielnica: Tysiąclecie)  cena:  
1 780,00 pln powierzchnia: 57,00 m²,  
parter: tel. 602852712

 OCzęstochowa (dzielnica: Tysiąclecie)  cena:  
1 450,00 pln powierzchnia: 50,00 m²,  
parter: tel. 602852712

 OCzęstochowa (dzielnica: centrum)  cena:  
1 100,00 pln powierzchnia: 20,00 m²,  
piętro 9: tel. 602852712

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

 OCzęstochowa (dzielnica: Raków)  cena:  
1 000,00 pln powierzchnia: 60,50 m²,  
parter; tel. 602852712

 OCzęstochowa (dzielnica: Północ)  cena:  
1 100,00 pln powierzchnia: 29,00 m²,  
piętro 4; tel. 602852712

 OCzęstochowa (dzielnica: centrum)  cena:  
1 300,00 pln powierzchnia: 51,00 m²,  
piętro 1; tel. 602852712

 OCzęstochowa (dzielnica: centrum)  cena:  
1 680,00 pln powierzchnia: 56,00 m²,  
piętro 1; tel. 602852712

 OCzęstochowa (dzielnica: centrum)  cena:  
1 500,00 pln powierzchnia: 75,00 m²,  
piętro 2; tel. 602852712

 OCzęstochowa (dzielnica: centrum)   
cena: 1 000,00 pln powierzchnia: 55,00 m²,  
piętro 2; tel. 602852712

 OCzęstochowa (dzielnica: trzech wieszczów) 
cena: 1 550,00 pln powierzchnia: 50,80 m², 
piętro 2; tel. 602852712

 OCzęstochowa (dzielnica: centrum)  cena:  
1 600,00 pln powierzchnia: 75,00 m²,  
piętro 1; tel. 602852712

SPRZEDAM

 OZmienię mieszkanie kwaterunkowe (Trzech 
Wieszczy) 3 pokoje z kuchnią 49,2 m2 par-
ter na dwa (2) odrebne mieszkania, po po-
koju z kuchnią w blokach kwaterunkowych.   
Tel.  504 563 612

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

 ODom w szeregowej zabudowie : Cz-wa / Li-
siniec. 40% do wykończenia.  
Tel. 34 317 27 48

 OMieszkanie - Częstochowa (dzielnica:   
Północ) cena: 312 000,00 pln powierzchnia:  
61,00 m² ; tel. 502583667

 OMieszkanie m-3 64 m2 w kamienicy oraz lo-
kal użytkowy 16 m2 w centrum Częstocho-
wy. Tel. 662 014 102

 O  Mieszkanie - Częstochowa (dzielnica:  
Parkitka) cena: 269 500,00 pln powierzch-
nia: 49,00 m², stan developerski;  
tel. 502583667

 OMieszkanie M4 po modernizacji  w dzielni-
cy Północ. Pilnie. Cena: 299000 zł.  
Tel. 504 132 951

 OPensjonat w cz-wie pod działalność.   

Ul. Gronowa 37.Długi 29 m, szer. 9 M – 2 kon-
dygnacje, z przybudówką Tel. 502 636 143

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

 ODziałka budowlana o pow. 2086 M2, 
wszystkie media: woda, prąd, gaz. Jaskrów, 
42-244 Mstów, ul. Pszczela/ul. Ołowianka. 
Tel. 513 950 092

 ODziałki budowlane w centrum Miedźna.   
Tel. 601 412 688

 ODziałka budowlana na ul. Limanowskiego 5. 
Tel. 34 363 91 34

 OPawilon 50m2, na Biznes Centrum  (możli-
wość wynajęcia), tel. 602 307 570

KUPIĘ
 OMIESZKANIE m-2 pokój z kuchnią na I lub II pię-
trze w centrum lub śródmieściu Częstochowy. 
Tel. 413 880 040 (Prosić Adama Klimasa)

SPRZEDAM

 OAntena do tv z przyłączem (kpl. do zamon-
towania), tel. 34 362 94 27 

 OAntyki – francuski komplet z 1896 r.:  Bi-
blioteczka + komoda z marmurowym bla-
tem. Sygnowany, perfekcyjna renowacja.  
Tel. 34 – 367 65 56

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

 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 harmonijkowe – używaną  w b. do-
brym stanie, o wym. 170 X 75 cm.   
Tel. 501 109 822

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

 OFotel „ANNE” - nowy, lekki, wygodny, rama 
w kolorze drewna brzozowego i przyjemna 
bawełniana tapicerka w kolorze kremowym 

z pokrowcem. Cena 100zł- do uzgodnienia. 
tel. 504 563 612

 OFutrówka skóra (świnia)   tel. 790 819 855

 OKask ochronny - b.dobry - tel. 697 272 102

 OKawiarkę ciśnieniową DeLonghi   
- tel. 697 272 102

 OKożuch męski na wzrost 170 cm,   
tel. 34 362 94 27

 OKopierkę laserową HP 1010 -  
tel. 697 272 102

 OKuchnia gazowo- elektryczna   
tel. 721 390 993

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

 OLodówka mastercook duża, biała.   
Tel. 721 390 993

 OLodówka ardo – wys. 141 Cm, sprawna,   
cena: 190 zł. Tel. 798 - 649 - 665

 OLustro łazienkowe – o wym. 70 X 90 cm.   
Tel. 501 109 822

 OMaszyna dziewiarska firmy bosch  
tel. 34 362 94 27

 OMaszyna do szycia przemysłową,  marki 
„minerva” - stan bardzo dobry.  Cena do ne-
gocjacji. Tel. 603 521 686

 OMeble w dobrym stanie - szafa, regał, szaf-
ka, regał nad szafkę, stolik, stolik pod TV, 
laptop - Częstochowa Lisiniec,  
tel. 508 747 290

 OMeble młodzieżowe z biurkiem, ładne,  
w dobrym stanie. Lisiniec, Częstochowa.   
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, mp3, RDS, AUX, 
MICTRO COMPONENT SYSTEM typ UX-
-G3, 2x25W  tel. 697 272 102

 ORower Cobran Shimano - tel. 697 272 102

 ORowery sładaki, 2 szt., jeden w stanie   
b.dobrym, tel. 790 819 85

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

 OSkóra futrówka świńska, tel. 790 819 855

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

 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. – Używaną w b. do-
brym stanie. 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 workowany  
z dostawą pod podany adres na terenie 
Częstochowy i okolic Tel. 601 495 165  
(osoba prywatna)

PRZYJMĘ

 OStare telefony komórkowe, stare klucze,  krzy-
żyki i medaliki, stare monety, eurocenty. 
Tel. 667 499 164

 OStare bilony - nominał obojętny   
-tel. 663 626 576

 OSrebro, może być złom. Tel. 667 499 164

PRACA
SZUKAM PRACY

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

 OPodejmę pracę - pracownika gospodarcze-
go - ogrody, posesje, porządki, itp.   
tel. 508 747 290 

 OPodejmę pracę - mężczyzna lat 44, podej-
mie pracę jako tokarz, ślusarz,  
tel. 694 200 794.

 OPodejmę prac dodatkową; pracownika  go-
spodarczego, ogrody, posesje, porzdki itp.  
Gliwice. tle. 502 918 616

 OKobieta  lat 41 szuka pracy, wykluczone  to-
warzyskie, tel. 517 309 982

 OMężczyzna lat 49 szuka pracy,  
tel. 508 554 652

DAM PRACĘ
 OPrzyjmę do pracy handlowca  
tel. 601 505 520

 OPrzyjmę do pracy szlifierza tel. 601 505 520

 OPrzyjmę do pracy drykiera/ wyoblacza   
tel. 601 505 520

 OPraca w Radomsku – Operator wózka wi-
dłowego z UDT lub Operator produkcji. 
Więcej informacji: 663 330 218

 OFirma Tacho poszukuje pracownika  do ser-
wisu tachografów, tel: 663 488 502

 OPodejmę pracę - pracownik gospodarczy, 
porządkowy, stróż, godziny popołudniowe, 
nocne. Solidny i dyspozycyjny.  
Tel. 502 417 160

 OPracownik gospodarczy, złota rączka. Za-
trudnimy doświadczonego pana do prac fi-
zycznych w firmie produkcyjnej oraz do pie-
lęgnacji ogrodu i warzywniaka. Wymagana 
umiejętność korzystania z różnych narzędzi. 
Główne obowiązki to drobne naprawy, dba-
nie o czystość i porządek na terenie firmy, 
pomoc przy maszynach na hali produkcyj-
nej. Kontakt tel. w godzinach 9-16 pod nu-
merem 783 783 387 .

USŁUGI

 OFlash gsm profesjonalny serwis telefonów 
komórkowych orz nawigacji gps. Często-
chowa, al. Wolności 10 (w bramie).  
Tel. 888 149 969

 OHydrauliczne, gazowe usługi  
- tel. 577 341 526

 OHydraulik tanio, solidnie, szybko  
- tel. 532 240 888

 OMalarskie czysto, tanio, malowania każdych 
pomieszczeń mieszkalnych i lokali – Często-
chowa i okolice, tel. 793 403 834

 OMalowanie mieszkań, profesjonalnie, czy-
sto, dokładnie, każdych pomieszczeń we-
wnątrz - Częstochowa i okolice do 30 km  
-  tel. 663 545 775

 OMalowanie tanio, czysto, dokładnie, zlece-
nia gipsowo-malarskie , tel. 883 844 555

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

 OPolerowanie reflektorów, blacharstwo,  la-
kiernictwo, tłumiki. Automat trojanowski. 
Częstochowa, ul. Wazów 62a. 
Tel. 509 876 249

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

Jak zamieścić 
ogłoszenie 

w Życiu Częstochowy i Powiatu

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

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

Wysłać email
na adres: reklama@zycieczestochowy.pl

Wysłać SMS
na numer 533 302 049

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

Wybrane samochody na dzień 26 lutego 2021 r.

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

53.900 zł

LAND ROVER  
DISCOVERY SPORT 
2.0 D, automat, 4x4, kraj., 
I-wł., serwisowany, rok 
prod. 2017 119.900 zł

OPEL INSIGNIA 
2.0 D, rok prod. 2018, 
kraj., I-wł., serwisowany, 
F-VAT

69.900 zł

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

69.900 zł

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

78.900 zł

n	 SUZUKI SWIFT 1.4 E, rok prod. 2010  17.400 zł

n	 JEEP CHEROKEE 2.0 D, kraj., I-wł., F-VAT, serwisowany,  
rok prod. 2016  69.900 zł

 12.800 złn	 OPEL ASTRA 1.9 D, rok prod. 2006

n	 AUDI A6, 2.0 D prod. 2018, gwarancja, kraj., I-wł.,serwisowany 129.900 zł

n	 BMW X6 zakup 2018, 3.0D 313 kM, M pakiet F-VAT 238.900 zł

n	 FORD FOCUS 1.6 D, rok prod. 2014, kraj., serwisowany, F-VAT  28.900 zł

n	 FORD MONDEO 2.0 E, rok prod. 2009, kraj.   21.900 zł

n	 HYUNDAI I30 1.4 E, rok prod. 2013 kraj., I-wł.,  
serwisowany, F-VAT 29.900 zł

n	 JEEP RENEGADE 1.4 E, automat, nawigacja, kraj., I-wł., 
serwisowany, rok prod. 2017 68.900 zł

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

n	 BMW X6 2.0 D, rok prod. 2009-2011, F. VAT,  
automat, skóra, navi, czujniki  76.000 zł - 99.000 zł

n	 BMW X5 M 50 D 3.0 D, rok prod. 2014  169.000 zł

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

 27.900 złn	 FORD FIESTA 1.25 E, rok prod. 2016

2.700 złn	 FIAT PUNTO 1.2 benzyna, rok prod. 2000

 21.900 złn	CITROEN C-ELYSE 1.6 benzyna, rok prod. 2013, kraj.

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

74.900 zł

NISSAN QASHQAI  
1.6 D, rok prod. 2018, 
4x4, kraj., I - wł.,  
gwarancja

69.900 zł

TOYOTA YARIS  
1.0 E, kraj.,rok prod. 
2014-2016, gwarancja, 
I-wł., F-VAT

28.900 - 30.900 zł

n	 OPEL MERIVA 1.4 E, rok prod. 2006, kraj 7.900 zł

n	 VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2016, kraj., I-wł., 
serwisowany, F-VAT 58.900 zł

n	 VW CRAFTER 2.0 D, rok prod. 2014  36.000 zł netto

n	 VW SHARAN 1.8 E+gaz, rok prod. 2001, automat  6.900 zł

n	 VW TOURAN 2.0 TDI, rok prod. 2013, 170 KM  46.900 zł

n	 VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2009 19.900zł

n	 VW JETTA 1.6 E, rok prod. 2007  17.900 zł

n	 VW POLO 1.2 benzyna+gaz, zakup w 2010  17.900 zł

n	 VW PASSAT 1.4 E, rok prod. 2016, kraj., I-wł., 
serwisowany, F-VAT,  56.900 zł

 7.900 złn	 TOYOTA YARIS VERSO 1.3 E, rok prod. 2002r.

n	 RENAULT MEGANE 1.5 D, rok prod. 2010, 15.900 zł

n	 SEAT ALHAMBRA 2.0 D, rok prod. 2010  19.900 zł

n	 SKODA OCTAVIA 1.9 Diesel, rok prod. 2006  14.900 zł

n	 SKODA OCTAVIA 1.6 D, rok prod. 2017, kraj., I-wł., 
serwisowany  47.800 zł

n	 SUBARU LEGACY 2.0 D., rok prod. 2014 45.000 zł
n	 TOYOTA AVENSIS 2.0 D, rok prod. 2017, kraj., I-wł., 

F-VAT, serwisowany 61.900 zł

n	 OPEL VIVARO 2.5 D, rok prod. 2008  19.900 zł

 42.000złn	 VW TIGUAN 2012 rok, 1.4E/160 kM

n	 TOYOTA AVENSIS 2.2 D, rok prod. 2010 19.900 zł

n	 VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2018 , kraj.,I-wł., 
serwisowany, F-VAT,  63.900 zł

 23.900 złn	 MAZDA 3 1.6 E, rok prod. 2010

2.900 złn	 FIAT PUNTO 1.2 E + LPG, rok prod. 2001 

n	 SKODA OCTAVIA 2.0 D., rok prod. 2015, kraj., I-wł., 
serwisowany, bogate wyposażenie nawigacja  51.900 zł

n	 DODGE CALIBER 2.0 D., rok prod. 2007 12.000 zł
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ZAADOPTUJ PSA

Żelka pies, którego nie da się nie kochać. Piękna, skrom-
na, delikatna, czasem energiczna, a czasem spo-
kojna. Nie szuka konfliktów lubi dzieci. 
Ona tak długo czeka na dom! Serce się 
kraje, gdy widać ją taką szczęśliwa na 
widok człowieka i za chwilę ma się 
dać do boksu.. Powiedzieć jej, że 
domu nie ma jak nie było.. Czy on 
kiedyś będzie?

Nevil na dom czeka od 2010 Roku!
Nevil mimo 10 lat spędzonych w schronisku i wieku, ma 

w sobie dużo energii do spacerowania, biegania. Nie szuka 
on konfliktu z  innymi psami. Człowieka ko-
cha swoim całym sercem, niestety do 
kochania ma tylko wolontariuszy, 
a od 10 lat marzy mieć w tym sercu 
swój dom! Czy jest ktoś, kto odmie-
ni jego życie na lepsze?

Halfik poszukuje człowieka na dobre i na złe!
Halfik chciał by być jedynakiem lub mieć siostrzyczkę ;) Nie 

polecamy go do domu z psem (samcem) i kotami. Halfik jest 
delikatny w stosunku do ludzi, lubi dzieci i towarzyszy im na 
spacerach. Psiak nie powinien mieć problemu z  czystością 
w domu, w dni wolontariatu kiedy widzi wolontariuszy stara 
się wstrzymywać i  spełnić swoje po-
trzeby po wyjściu z  boksu. :) Taki 
piękny psiak marnuje się w schro-
nisku! ADOPTUJ!

Pogo to bardzo pogodny piesek, czasem można się zastana-
wiać jak ten psiak może dawać tyle pozytywnej energii będąc 
od 2014 roku w schronisku!

Uwielbia zabawy na wybiegu ze swoją koleżanką z boksu, 
nie odmówi też zabawy z piłeczką. Jest delikatny w stosunku 
do ludzi, a  z  innymi psami nie szuka 
konfliktu. Na smyczy stara się nie 
szarpać. Naszym zdaniem Pogo to 
idealny psiak dla aktywnej osoby, 
gdzie nudów i  braku miłości nie 
zazna.

Tik-Tak to psiak zabrany z łańcucha na początku bardzo 
bał się wszystkiego.Teraz Tik-Tak bardzo się 
zmienił jest bardziej otwarty na ludzi, za-
czyna już chodzić w obroży i na smyczy 
na spacerki. Nie jest konfliktowy do in-
nych psów. Ten cudowny psiak zasłu-
guję po tylu latach na odrobinę miło-
ści!

Maki - jak to młody psiak - ma w sobie dużo energii do za-
bawy, biegania i  okazywania miłości wolontariuszom. Maki 
zna smycz i bardzo ładnie na niej chodzi, aczkolwiek świat jest 
tak ciekawy że wszystko musi poznać teraz. ;) Psiak nie jest 
konfliktowy w stosunku do innych psów i bardzo dobrze do-
gaduje się z kolegą z boksu. Maki czeka teraz 
tylko na swoich jedynych ludzi od 2016 
roku!

SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT „AS”, 
Jamrozowizna 1,

42-270 Kłomnice (woj. Śląskie 
– 23 km za Częstochową)

Kontaktując się prosimy podać imię pieska. 
Istnieje możliwość dowozu psa do osoby adoptującej

po wizycie przed-adopcyjnej, ankiecie i zwrocie kosztów za paliwo. 
Można dzwonić od poniedziałku do niedzieli  

w godzinach od 14:00 do 20:00. Tel: 731 749 481

POGO

ŻELKA
HALFIK

NEVIL
MAKI

TIK TAK
Żelka: suczka
rok urodzenia:  
2007
wielkość:  
średnia
przebywa  
w kojcu nr 21  
- nr 1589
data przyjęcia  
- 10-06-201 1
sterylizacja: Tak

Halfik - piesek

rok urodzenia :  
25-08-2012

wielkość : średni

przebywa w kojcu 
57 nr 2553

data przyjęcia: 
25-08-2015

Kastracja: Tak

Nevil - piesek

rok urodzenia: 
2008

wielkość:  
średni

przebywa w kojcu 
nr 27 - nr 1362

data przyjęcia: 
20-08-2010

Pogo - piesek

rok urodzenia: 
2013

wielkość: średni

przebywa w kojcu 
nr 70 - nr 2377

data przyjęcia: 
25-09-2014

Kastracja: Tak

Maki - piesek

rok urodzenia: 
2014

wielkość : średni

przebywa w kojcu 
nr 70 - nr 2657

data przyjęcia: 
28-06-2016

Kastracja: Tak

Tik-Tak - piesek

rok urodzenia:  
06-03-201 0

wielkość : duży

przebywa w kojcu 
nr 18N - nr 1999

data przyjęcia: 
06-03-201 3

Kastracja: Tak

Pieski szukają 
kochającego domu!
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ZAADOPTUJ PSA

Czas na dom dla Lamenta! Lament to około 4 
letni psiak, który w schronisku pomieszkuje sobie od 
września, aż dziwne, że jeszcze nikt go nie wypatrzył. 
Lament jest bardzo kontaktowym psiakiem, co widać 
na zdjęciach. Nie szuka on konfliktu z innymi psami, 
z chęcią się z nimi bawi na wybiegu. Lament wie co to 
smycz, ale na wybiegu spędza chętniej czas, co najważ-
niejsze łatwiej jest tam pchać się na człowieka. ;) No to 
jak Lament to Twój nowy kumpel? ;) 
ADOPTUJ!

Czaki niestety po zakończonym spacerze chowa 
się smutny do budy. Czaki już dawno powinien być przez 
kogoś zauważony. Ten psiak nie jest konfliktowy zawsze 
na spacerze, kiedy spotyka inne psiaki cieszy się na ich 
widok i nie wszczyna awantur. Jest delikatny w stosunku do 
ludzi małych i tych dużych, na spacerach nie ciągnie. Czaki 
uwielbia spędzać czas na wybiegu z człowiekiem, wtedy ra-
dośnie biega dokoła niego i nie odmawia 
wspólnej szarpaniny panem misiem 
czy zabawy piłeczką. Nieste-
ty, kiedy już wraca do boksu 
zrezygnowany idzie do budy 
i nawet niechętnie wychodzi po 
jedzenie! Czaki z każdym dniem 
coraz bardziej traci nadzieje, że 
znajdzie swój jedyny dom...

Diesel. To już czas, aby ktoś adoptował tego cudow-
nego starszego pana.  ma około 10/11 latek, do schro-
niska trafił interwencyjnie razem z 11 innymi psiakami. 
Chłopak nie jest konfliktowy do innych psów. Uwielbia 
ludzi, ale musi przekonać się, że nic mu nie grozi. Diese-
lek teraz uczy się chodzić na smyczy i bardzo ładnie mu 
to wychodzi. Na wybiegu jest grzeczny i nie szuka drogi 
ucieczki. To małe czarne cudo teraz 
czeka na Ciebie!

Aż trudno nam uwierzyć, że  Mia jeszcze szuka 
domu! Dziewczynka owszem nie jest najmłodsza, bo ma 
około 9-lat, ale jaka jest piękna! :)
Mia niestety woli być też bardziej jedynaczką lub zniesie 
obecność innego pieska, ale płci przeciwnej. Dziewczyn-
ka do schroniska trafiła razem 11 innymi pieskami. Już 
nauczyła się chodzić na smyczy. Lubi przychodzić do 
człowieka na kolana, głaskanie. Nie narzeka podczas 
czesania, jest łagodna. Jej oczka wpatrują się w człowieka 
z dużą miłości, że może tym razem ją zabierzesz ze sobą 
do domu?

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

LILI CZAKI

MIA

DIESEL
ARNOLD

LAMENT

SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT „AS”, Jamrozowizna 1,
42-270 Kłomnice (woj. Śląskie 

– 23 km za Częstochową)
Kontaktując się prosimy podać imię pieska. 

Istnieje możliwość dowozu psa do osoby adoptującej
po wizycie przed-adopcyjnej, ankiecie  

i zwrocie kosztów za paliwo.  
Można dzwonić od poniedziałku do niedzieli  

w godzinach od 14:00 do 20:00.
Tel: 731 749 481

Arnold - piesek

rok urodzenia:  
20-01-201 1

wielkość: mały

przebywa w koj-
cu nr 13 - nr 1711

data przyjęcia: 
20.01.2012.

Kastracja: Tak

Czaki - samiec

rok urodzenia :  
30-04-2010

wielkość : mały

przebywa w kojcu 
nr A1 - nr 2908

data przyjęcia:  
30-04-2018

Lili - piesek

rok urodzenia : 
2012

wielkość :  
średnia

przebywa w kojcu 
nr 70 - nr 2726

data przyjęcia:  
26-01-2017

Sterylizowana: TAK

Pieski szukają 
kochającego domu!
HALO! To ja, Lili 
- mam pomysł „CHODŹMY DO CIEBIE!”
Ps.: Podaj mi poprawny adres, bo idę od 2017 ROKU! 
I mam wrażenie, że to cały czas ten sam kojec, zamiast 
twojego domu. :(
Jestem bardzo radosną i delikatną sunią. Nie zjadam 
dzieci ludzkich. ;) Na smyczy chodzę ładnie, nie szarpię 
i wszystko dookoła jest superowe. Uwielbiam zabawy 
piłką lub z kolegą z boksu, na spacerze czasem.. może 
często też go zaczepiam do zabawy. Te-
raz szukam tego jedynego człowie-
ka, co dom mi da! Zapraszam do 
adopcji!



9PONIEDZIAŁEK-WTOREK, 1-3 MARCA 2021

 ■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara

ZAPRASZAMY


