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Puchar Polski

Raków
w wielkim finale!
Raków Częstochowa zwyciężył w półfinałowym
spotkaniu z Cracovią 2:1. Było to niezwykle emocjonujące spotkanie, które zaowocowało awansem
Czerwono-Niebieskich do wielkiego finału Pucharu Polski.

MPK

Pierwszy elektryk dla
Częstochowy zjechał
z taśmy produkcyjnej!
Z taśmy produkcyjnej fabryki Autosan zjechał pierwszy, gotowy egzemplarz autobusu elektrycznego
zamówionego przez częstochowskie MPK. Kiedy dotrze do naszego
miasta? Jeszcze w tym miesiącu.
Pojazd elektryczny w biało-czerwonych
barwach częstochowskiej komunikacji
miejskiej wykona pierwsze testowe kilometry po drogach podkarpacia. - Pierwsze gotowe do obsługi pasażerów autobusy z zakontraktowanej floty zostaną
dostarczone do siedziby MPK do końca
kwietnia - zapewnia Maciej Hasik, rzecznik prasowy MPK w Częstochowie. Do
nich systematycznie będą dołączać kolej-

ne - komplet 15 pojazdów elektrycznych
pojawi się na częstochowskich ulicach
jeszcze w tym roku.
Autobusy marki Autosan będą pierwszymi w pełni elektrycznymi w taborze
miejskiego przewoźnika. Przez kilka
ostatnich miesięcy podczas kursów z pasażerami sprawdzany był egzemplarz testowy analogicznego modelu z sanockiej
fabryki.
- Pierwszy testowo jeżdżący elektryczny
autobus z Sanoka zebrał u nas dobre recenzje wśród kierowców i pasażerów,
więc mam nadzieję, że te dedykowane
nam egzemplarze, też się wkrótce sprawdzą już na częstochowskich trasach - mówi prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk. - Wprowadzenie „elektryków”

do taboru MPK to ważny element realizacji programu Lepsza Komunikacja w
Częstochowie, służący ekologii i rozwojowi elektromobilności.
Pojazdy wyposażone zostały w silniki
TM4 oraz baterie firmy IMPACT. Ładowanie odbywać się będzie za pomocą ładowarek firmy ENIKA typu plug-in. Autobusy będą mogły pokonać nawet ponad
300 km bez konieczności doładowywania. Ponadto wyposażone zostały w
urządzenia zapewniające pasażerom
komfort i bezpieczeństwo podróżowania
(klimatyzacja, monitoring etc.). Elektryki
AUTOSAN przeznaczone dla MPK Częstochowa pomalowane zostały w biało-czerwone barwy, zgodnie z projektem
zatwierdzonym przez zamawiającego.

Wypadek paralotniarza

Mężczyzna zawisł na drzewie
Chwilowy powiew wiosny zachęcał
do rekreacji i aktywnego spędzania
wolnego czasu. Niestety nie obyło
się też bez wypadków. W Jaworzniku
30-letni paralotniarz zawisł na drzewie i spadł z dużej wysokości. Z kolei w Bobolicach 25-letni rowerzysta nie zauważył wyboju
znajdującego się na drodze, najechał na niego i
przewrócił się. W obu

przypadkach konieczne było wezwanie lotniczego pogotowia ratunkowego.
Do wypadku z udziałem paralotniarza
doszło w Jaworzniku na ulicy Kieleckiej.
Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów, 30-letni paralotniarz, w trakcie
startu, został zniesiony przez boczny
wiatr i zahaczył o przydrożne drzewo.
Następnie zawiesił się na innym drzewie i spadł z wysokości. Mężczyzna doznał obrażeń ciała i śmigłowcem lotni-

czego pogotowia ratunkowego został
przetransportowany do szpitala.
Po kilkunastu minutach dyżurny
myszkowskich policjantów otrzymał informację o kolejnym wypadku. Tym razem z udziałem rowerzysty. Do zdarzenia doszło w Bobolicach. Jak ustalili
funkcjonariusze, 25-latek z Poznania
zjeżdżał z górki i nie zauważył wyboju
znajdującego się na drodze. Najechał
więc na niego, stracił panowanie nad
rowerem i przewrócił się. Nieprzytomny mężczyzna został przetransportowany śmigłowcem LPR do szpitala.

- Jeżeli chodzi o mecz, to nie było to dobre widowisko. Nie ma co się oszukiwać. Był to mecz walki –
nerwowy, ale wiadomo, że stawka była duża – wejście do finału Pucharu Polski. Dla nas duża sprawa,
bo historyczna. To jubileuszowy rok dla klubu, który
obchodzi stulecie – mówił na pomeczowej konferencji trener Rakowa Marek Papszun – Wygraliśmy ten
mecz i bardzo się cieszymy. Do samego przebiegu
spotkania nie będę już wracał, bo najważniejsze było, żeby wejść do finału. Teraz pozostaje wygrać. Nie
satysfakcjonuje nas w tym momencie to, że się tam
znaleźliśmy i powtórzyliśmy sukces z sześćdziesiątego siódmego roku, ale chcielibyśmy ten puchar podnieść – dodał. Wiadomo już, że Raków Częstochowa
zmierzy się w finałowym meczu z Arką Gdynia 2 maja na Arenie Lublin. - Tradycyjnie finał Fortuna Pucharu Polski rozgrywany był na Stadionie Narodowym w Warszawie, ale w obliczu pandemii i przekształcenia obiektu w szpital tymczasowy PZPN podjął decyzję, by mecz finałowy rozegrać podobnie jak
przed rokiem na Arenie Lublin – wyjaśnił klub.
■ pn

Wszystko nagrali i wrzucili do sieci

Znęcali się nad
niepełnosprawnym
Bulwersujące zdarzenie w Myszkowie. Trójka
nieletnich w wieku od 11 do 13 lat znęcała się
nad niepełnosprawnym mężczyzną. Swoje brutalne zachowanie wobec 26-latka nagrali telefonem komórkowym i wrzucili do sieci!
Nagranie błyskawicznie obiegło internet. Widzimy
na nim płaczącego, niepełnosprawnego mężczyznę,
który prosi o oddanie piłki. Rozbawieni nastolatkowie
lekceważą jego słowa, poniżają, obrażają, wyzywają od
„szmaty” i śmieją się z 26-latka. Wydają do niego komendy, jak do psa i opluwają. Jego płacz napędza ich
do dalszego wyżywania się na swojej ofierze. Mają doskonały ubaw z poniżania niepełnosprawnego. W pewnym momencie ofiara klęczy i mówi: „Królu, proszę oddaj mi piłkę”. Agresorzy rzeczywiście dają mu rzecz, a
roztrzęsiony 26-latek odchodzi.
Nagranie odbiło się szerokim echem w mediach
społecznościowych. Tuż po tym, jak film pojawił się w
sieci, do Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie
wpłynęło oficjalne zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa z Ośrodka Monitorowań Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych z Warszawy.
Dotarcie do autorów i sprawców było kwestią czasu.
Okazało się, że nad 26-latkiem znęcały się osoby nieletnie w wieku od 11 do 13 lat - były to dwie dziewczynki
(jedna 11-letnia, a druga 13-letnia) oraz jeden chłopiec
(13-latek). - Cały czas trwają czynności w tej sprawie.
Materiał dowodowy wkrótce trafi do sądu rodzinnego,
który zadecyduje o losie tej trójki - zapewnia asp. sztab.
Barbara Poznańska, oficer prasowy myszkowskich policjantów.

■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara
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Tym razem za sprawą wyjątkowego nagrania
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Został zatrzymany w Nieradzie

Ośrodek Promocji
Kultury świętuje
30-lecie istnienia

Był poszukiwany
czerwoną notą
Interpolu

,,Komeda Ahead” – tak nazywa się materiał będący odczytaniem muzyki wielkiego
jazzowego pianisty przez Braci Oleś i Bartosza Pieszkę. Do zapoznania się z nim
zaprasza Ośrodek Promocji Kultury
,,Gaude Mater”. A powód ma do tego
mocny – nagranie powstało w jego siedzibie, w ramach jubileuszu 30-lecia jego
działalności. Teraz jest ogólnie dostępne
na YouTube.

Pół roku trwały poszukiwania 27-letniego obywatela Mołdawii, który miał
odpowiadać za jazdę pod wpływem alkoholu i pomimo orzeczonego zakazu
sądowego. Mężczyzna ukrywał się w
Nieradzie. Na jego trop wpadli częstochowscy policjanci.

Już wkrótce przed nami Międzynarodowy
Dzień Jazzu (30 kwietnia), a także – nieco
wcześniej – rocznice urodzin i śmierci nestora polskiego jazzu Krzysztofa Komedy (27 i
23 kwietnia). Okazji do spędzania czasu na
słuchaniu tej muzyki jest więc w najbliższym
czasie aż nadto. Ośrodek Promocji Kultury
,,Gaude Mater” najchętniej zaprosiłby jazzową publiczność do swojej siedziby przy ul.
Dąbrowskiego – niestety, nie wiadomo
wciąż, kiedy będzie to możliwe i kiedy życie
koncertowe będzie mogło się na scenie OPK
na dobre odrodzić…
Pozostaje więc zaproszenie na oficjalny
kanał Ośrodka w serwisie YouTube – tam
czeka niemal okrągła godzina muzyki nagranej w murach OPK przez kwiat współczesnego pokolenia polskich jazzmanów. ,,Komeda Ahead” to odczytanie muzyki legendarnego pianisty i kompozytora polskiego
jazzu oparte z jednej strony na tradycji jazzu, z drugiej – na osiągnięciach muzyki
współczesnej. Projekt pierwotnie był realizowany był przez Braci Oleś z niemieckim
wibrafonistą Christopherem Dellem. Po-

wstał na zamówienie festiwalu Berliner Jazzfest w 2011 roku, a pod koniec 2014 roku
doczekał się rejestracji studyjnej, wydanej
przez ,,Fundację Słuchaj”.
Obecnie, zamiast niemieckiego muzyka,
obok Marcina Olesia (kontrabas) i jego brata Bartłomieja (perkusja) na wibrafonie gra
Bartosz Pieszka. Trio nadaje kompozycjom
Komedy nowy, oryginalny wymiar – pełen
emocjonalności, żywiołowości i finezji. Podczas sesji nagraniowej w Częstochowie muzycy wykonali utwory Kattorna, Nighttime
Daytime Requiem, After the Catastrophe,
Astigmatic, Ballad for Bernt i Svantetic. Nagranie jest powszechnie dostępne na kanale Ośrodka Promocji Kultury w serwisie
YouTube - https://www.youtube.com/
watch?v=mvZt5iZJM10.
Ośrodek Promocji Kultury ,,Gaude Mater”
w Częstochowie został powołany do życia 5
grudnia 1991 roku jako samorządowa instytucja kultury – w 2021 roku obchodzi więc
jubileusz 30-lecia działalności. W związku z
tym realizuje specjalne projekty i działania,
mające o tej rocznicy przypominać.
Już pod koniec 2019 roku Ośrodek zaprosił do współpracy częstochowską projektantkę graficzną, Joannę Ambroz, która
przygotowała artystyczną aranżację holu
wejściowego instytucji – mural poświęcony
osobom, których życie za sprawą pandemii
uległo przewartościowaniu, zmuszając ich
do szukania swojego miejsca od nowa.
Sesja nagraniowa Braci Oleś i Bartosza
Pieszki jest kolejnym przedsięwzięciem zrealizowanym w ramach jubileuszu.

Uważajcie na oszustów!

Podszywają się
pod
rachmistrzów
Rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny. Oszuści upatrują w nim nowe
pole do działania. Na terenie kraju odnotowano już niestety pierwsze
przypadki, kiedy próbowali telefonicznie pozyskać dane osobowe, podając się za rachmistrzów spisowych. Taka sytuacja miała również miejsce
na terenie Gminy Pawonków, gdzie do mieszkańców dzwonili przestępcy.
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań rozpoczął się 1 kwietnia. Według
obowiązujących przepisów udział w nim jest obowiązkowy. Wykorzystują to oszuści,
którzy w ten sposób chcą wejść w posiadanie naszych danych.
Mundurowi ostrzegają przed podawaniem jakichkolwiek informacji przypadkowym
osobom, które już teraz, bezprawnie dzwonią do naszych domów. Zgodnie z przyjętą
organizacją prac spisowych podstawową formą realizacji przez respondentów obowiązku spisowego jest samospis internetowy. Spisać się można także dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99.
Dodatkowo od dnia 4 maja planowane jest uruchomienie wywiadów telefonicznych,
a także w zależności od sytuacji epidemicznej, wywiadów bezpośrednich. W celach weryfikacyjnych rachmistrz spisowy ma przyznany numer indywidualny i legitymację. Należy również pamiętać, że każda zainteresowana osoba - przed przekazaniem swoich
danych - może sprawdzić tożsamość rachmistrza spisowego dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99.
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań potrwa od 1 kwietnia do 30 czerwca z możliwością przedłużenia do 30 września.

Mężczyzna w 2019 roku na terenie Mołdawii został przyłapany na kierowaniu pojazdu w stanie nietrzeźwości i pomimo
orzeczonego zakazu sądowego. Miał za to
odpowiedzieć, ale... przepadł. Zaczął się
ukrywać przed organami ścigania. Od pół
roku był poszukiwany przez wymiar spra-

wiedliwości. Został wprowadzony między
innymi do wszystkich baz danych, z których korzystają państwa członkowskie Interpolu. Dlatego też, w przypadku legitymowania w którymkolwiek z blisko 200
krajów, policjanci otrzymaliby informację
o tym, że jest poszukiwany.
W ubiegły wtorek „poszukiwacze” z Częstochowy wpadli na trop 27-latka. Policjanci ustalili, że w tym tygodniu miał podjąć pracę na terenie powiatu częstochowskiego. Po nitce do kłębka dotarli w końcu
do poszukiwanego. 27-latek został zatrzymany i trafił do aresztu. O jego dalszym losie zdecyduje sąd.

Episkopat Polski

Szczepionki AstraZeneca
i Johnson&Johnson budzą
poważny sprzeciw moralny
Episkopat Polski odniósł się do technologii produkcji szczepionek firm
AstraZeneca i Johnson&Johnson. - Pomimo że budzi ona poważny sprzeciw
moralny, to jednak mogą z nich korzystać ci wierni, którzy nie mają możliwości wyboru innej szczepionki – zaznacza Zespół Ekspertów Konferencji
Episkopatu Polski ds. Bioetycznych.
W środę w siedzibie Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski odbyła się prezentacja stanowiska przewodniczącego Zespołu Ekspertów Konferencji Episkopatu
Polski ds. Bioetycznych bp. Józefa Wróbla
w sprawie korzystania ze szczepionek
przeciw COVID-19 firm AstraZeneca i Johnson&Johnson.
Bp Wróbel zaznaczył w dokumencie, że w
przeciwieństwie do pierwszych szczepionek korzystających z technologii opartej
na mRNA i niebudzących istotnych zastrzeżeń moralnych, w produkcji szczepionek AstraZeneca i Johnson&Johnson korzysta się z linii komórkowych stworzonych na materiale biologicznym pobranym od abortowanych płodów. - Ten fakt
budzi poważny sprzeciw moralny, gdyż w
tym przypadku komórki pochodzące z
abortowanych płodów stanowią niezbędne ogniwo technologii wytwarzania tych
szczepionek - czytamy w stanowisku.
Zaznaczono w nim jednocześnie, że „katolicy nie powinni godzić się na szczepienie tymi szczepionkami, gdyż istnieją inne
– wyżej wspomniane mRNA – które nie budzą wiążących sumienie zastrzeżeń moralnych”.
Bp Wróbel napisał, że stanowisko to nie
wyklucza możliwości skorzystania z obu
tych szczepionek. - Wierni, którzy nie mają
możliwości wyboru innej szczepionki i są
wprost zobligowani określonymi uwarunkowaniami np. zawodowymi, posłuszeństwa w ramach określonych zespołów,
struktur, urzędów, służb, dla których przeznaczono właśnie te szczepionki, mogą z
nich skorzystać bez winy moralnej – podkreślił w dokumencie biskup.
Wskazano, że zgodnie ze stanowiskiem

Magisterium Kościoła, „wyjątkowa dopuszczalność tych szczepionek wynika
stąd, że ich przyjęcie nie wiąże się z bezpośrednim uczestnictwem w aborcji, nie
oznacza jej akceptacji i jej wymuszania”.
Wyjaśniono, że „związek między płodem
abortowanym i szczepionkami nie jest
związkiem formalnym, co miałoby miejsce, jeżeli aborcja byłaby przeprowadzona
na zamówienie producenta szczepionek i
byłaby wymuszana przez osoby chcące z
nich korzystać, ale jest związkiem materialnym”.
Stanowisko przewodniczącego Zespołu
Ekspertów KEP ds. Bioetycznych zakłada,
że „korzystanie z tej szczepionki jest podyktowane przez prawdziwą konieczność
czy obowiązek mający na celu ochronę życia i zdrowia osobistego lub bliźnich, którzy mogliby być zakażeni przez kontakt z
niezaszczepioną osobą”.
- Osoby takie winny jednak – w możliwy
dla nich sposób – manifestować swój stanowczy sprzeciw wobec wykorzystania
materiału biologicznego mającego niemoralną genezę w produkcji tej szczepionki
oraz dlatego, aby nie zostały uznane za
popierające w sposób pośredni aborcję czytamy w dokumencie.
Stanowisko „nie uwzględnia aspektów
formalnych szczepień tymi szczepionkami,
zwłaszcza możliwych skutków ubocznych
pozostających w związku przyczynowym, a
nie czasowym, z ich podaniem”. Powstrzymanie się od zajęcia stanowiska w tej kwestii podyktowane jest brakiem dostatecznych badań w tej materii, oraz brakiem
jednolitego stanowiska specjalistów. - Taka opinia będzie możliwa dopiero wtedy,
gdy te wątpliwości zostaną w pełni wyjaśnione - zaznaczył w stanowisku bp Wróbel.
Zwrócił jednocześnie uwagę, że „zgodnie
z zasadami etycznymi – w przypadku uzasadnionych podejrzeń, co do zagrożenia
dla życia konkretnych osób stwarzanego
przez którąś ze szczepionek, należy rezygnować z jej podania”.

■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara

Z bronią na policjantów.
36-latek nie żyje
Podczas próby zatrzymania mieszkańca
Rudy Śląskiej, policyjni kontrterroryści
użyli broni wobec agresywnego 36-latka. Mężczyzna podczas ucieczki staranował radiowozy i mierzył z broni palnej do policjantów. Padły strzały. Na
skutek odniesionych obrażeń napastnik
zmarł.
Śląscy policjanci na polecenie bytomskiej
prokuratury realizowali czynności w jednej
z dzielnic Rudy Śląskiej — Bykowinie. Mundurowi mieli za zadanie zatrzymać i doprowadzić przed oblicze prokuratora 36-letniego mężczyznę.
Policjanci namierzyli go na jednej z dróg
dojazdowych do miejsca zamieszkania. Gdy
mężczyzna zorientował się, że ma do czynienia z policjantami, zaczął uciekać. Mundurowi rozpoczęli pościg, używając sygna-

łów świetlnych i dźwiękowych. Policjanci
mieli również podejrzenia, że mężczyzna
posiada broń. W trakcie ucieczki mieszkaniec Rudy Śląskiej staranował radiowozy,
którymi mundurowi próbowali zablokować
mu drogę. Kiedy dojechał do skarpy i nie
miał już możliwości kontynuowania dalszej
jazdy, wybiegł z samochodu. Następnie wyciągnął broń i zaczął mierzyć z niej w kierunku stróżów prawa. Policyjni kontrterroryści
oddali strzały ostrzegawcze, które mężczyzna zignorował, więc mundurowi byli zmuszeni użyć broni.
Obecny na miejscu policyjny zespół medyczny reanimował mieszkańca Rudy Śląskiej, jednak na skutek odniesionych obrażeń mężczyzna zmarł. Wcześniej był on karany za przestępstwa narkotykowe oraz
przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów. Na miejscu pracuje ekipa dochodzeniowo-śledcza pod nadzorem prokuratora.

Policyjny pilotaż transportu
samolotu wojskowego

Tarnogórscy policjanci stanęli przed
nietypowym wyzwaniem w swojej służbie. Przeprowadzili pilotaż transportu
samolotu wojskowego MIG- 21. Doświadczeni w tego typu działaniach policjanci ruchu drogowego pomogli
sprawnie i bezpiecznie przetransportować samolot przez teren powiatu tarnogórskiego, który zmierzał do Muzeum
Techniki Wojskowej w Zabrzu.
W sobotę policjanci z tarnogórskiej drogówki przeprowadzili konwój transportu sa-

molotu wojskowego MIG-21. Doświadczeni
w tego typu działaniach policjanci pomogli
sprawnie i bezpiecznie przetransportować
samolot z lotniska w Katowicach – Pyrzowicach do granic powiatu tarnogórskiego,
gdzie przejęli go kolejni stróże prawa.
Samolot wojskowy MIG-21 do tej pory był
na lotnisku w Pyrzowicach i przypominał o
wojskowej historii tego lotniska. Samolot
został częściowo rozebrany tak, by można
go było bezpiecznie przetransportować. Aktualnie sprzęt wojskowy wzbogaci kolekcję
Muzeum Techniki Wojskowej w Zabrzu.

Pijany kierowca uderzył
w latarnię.
Ta uszkodziła dwa pojazdy
Policjanci z Jastrzębia-Zdroju zatrzymali
42-letniego pirata drogowego. Mężczyzna prowadził samochód w stanie nietrzeźwości i wjechał w latarnię. Usłyszał
już zarzuty. Za popełnione przestępstwo grozi mu kara do 2 lat więzienia.
W piątek około godziny 14.20 dyżurny jastrzębskiej komendy został powiadomiony
o tym, że na Drodze Głównej Południowej w
Jastrzębiu-Zdroju miała miejsce kolizja drogowa. Na miejsce natychmiast wysłano
stróżów prawa. Jak wynikało ze wstępnych
ustaleń, kierujący golfem w trakcie wyprzedzania najechał na słupki, które wskazywały
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kierunek jazdy w związku ze zmianą organizacji ruchu. Następnie wjechał on na pas
zieleni i uderzył w latarnię oświetleniową. W
wyniku uderzenia, ta złamała się i spadła na
nadjeżdżający z przeciwka samochód seat.
Uszkodzone elementy latarni uderzyły także w kolejny nadjeżdżający pojazd. Już po
chwili policjanci zatrzymali sprawcę kolizji,
którym okazał się 42-letni mieszkaniec powiatu cieszyńskiego. Na szczęście w poważnie wyglądającym zdarzeniu żadna o osób
nie odniosła obrażeń. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że kierujący spowodował
kolizje, mając w organizmie ponad promil
alkoholu

Uderzyli w gang powiązany
z pseudokibicami
Kilkuletnie śledztwo prowadzone
przez śląskie CBŚP i Prokuraturę Krajową przyniosło efekt w postaci kolejnego uderzenia w gang powiązany z
pseudokibicami jednego z klubów
sportowych. Tym razem 11 osób zostało zatrzymanych i 3 doprowadzono z
AŚ. Podczas akcji policjanci zabezpieczyli broń palną, amunicję, maczetę,
bagnet, noże oraz narkotyki. Dwóch
mężczyzn podejrzanych jest o rozbój z
użyciem niebezpiecznego narzędzia
wobec ochroniarza i zabór pieniędzy z
pomieszczeń klubu sportowego, któremu kibicowali.
Postępowanie dotyczące zorganizowanej
grupy przestępczej, w skład której wchodzili pseudokibice jednego ze śląskich klubów sportowych, prowadzą policjanci z
Zarządu w Katowicach Centralnego Biura
Śledczego Policji, pod nadzorem Śląskiego
Wydziału Zamiejscowego Departamentu
do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i
Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach. Według śledczych członkowie gangu
dokonywali przestępstw przeciwko mieniu, m.in. rozbojów, wymuszeń rozbójniczych, oszustw, podpaleń, kradzieży z włamaniami, w tym także przy użyciu niebezpiecznych narzędzi tj. pałek czy metalowych łomów, którymi obezwładniali pracowników ochrony, a następnie okradali
obiekty. Na swoim koncie mają również
handel i posiadanie amunicji bez wymaganego pozwolenia oraz obrót znacznymi
ilościami narkotyków, głównie amfetaminy, kokainy i marihuany.
Ponadto członkom zorganizowanej grupy przestępczej zarzuca się pranie pieniędzy oraz wyłudzenie podatku VAT poprzez

wytwarzanie faktur kosztowych, w związku z czym uszczuplono Skarb Państwa na
ok. 9 mln zł.
Z ustaleń śledztwa wynika, że dwaj podejrzani w styczniu 2009 roku włamali się
do pomieszczeń klubu sportowego, któremu kibicowali. Wówczas to, obezwładnili
pracownika ochrony, zniszczyli mienie klubowe powodując straty oszacowane na
blisko 7 tys. zł i skradli prawie 24 tys. zł w
gotówce oraz laptop.
Na podstawie zebranych informacji, w
minionym tygodniu policjanci z Zarządu w
Katowicach CBŚP, wspólnie z funkcjonariuszami z Samodzielnego Pododdziału
Kontrterrorystycznego Policji w Katowicach i Zarządu we Wrocławiu CBŚP przeprowadzili działania w województwie śląskim, opolskim, mazowieckim, wielkopolskim i dolnośląskim. W efekcie zatrzymano 11 osób oraz 3 podejrzanych doprowadzono z aresztu śledczego, gdzie przebywali w związku z toczącymi się postępowaniami. W trakcie akcji zabezpieczono broń
palną, amunicję, maczetę, bagnet, noże
oraz środki odurzające. Na poczet przyszłych kar zabezpieczono pieniądze oraz
markowe zegarki o łącznej wartości blisko
150 tys. zł.
W Śląskim Wydziału Zamiejscowym Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach podejrzanym przedstawiono zarzuty dotyczące m.in. udziału w
zorganizowanej grupie przestępczej, rozbojów, wymuszeń rozbójniczych, kradzieży z włamaniem, prania pieniędzy, popełnienia przestępstw narkotykowych oraz z
kodeksu karnoskarbowego. Decyzją sądu
11 podejrzanych zostało tymczasowo
aresztowanych, a dwie osoby zostały objęte dozorem policyjnym.

Zorganizowali przyjęcie
pomimo obowiązujących zakazów
Od października 2020
roku na terenie całej
Polski obowiązują
przepisy dotyczące
ograniczeń w funkcjonowaniu działalności
lokalów gastronomicznych. Mundurowi z Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śląskim wspólnie z pracownikami Powiatowej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej dokonali kontroli jednej z
restauracji mieszczącej się na terenie
Mszany, w którym to odbywało się zaplanowane przyjęcie na ponad 20
osób.
Od kilkunastu tygodni możemy zauważyć znaczny wzrost zakażeń COVID-19 na
terenie całej Polski. Nie inaczej jest w powiecie wodzisławskim, gdzie od miesiąca
w kwarantannie i izolacjach znajduje się
ponad 3000 osób. Sytuacja ta wymaga od
policji wytężonej pracy i podejmowania
działań mających na celu egzekwowanie
wprowadzonych obostrzeń w związku ze
stanem epidemii. Niestety nie wszyscy
zdają sobie sprawę z zagrożeń, jakie niosą
za sobą nieodpowiedzialne zachowania.
Wodzisławscy mundurowi z wraz z pracownikami Powiatowej Inspekcji Sanitarno-Epidemiologicznej dokonali kontroli lokalu gastronomicznego mieszczącego się
w Mszanie, który jak wynikało ze wcześniejszych zgłoszeń, miał prowadzić nor-

malną działalność i organizować imprezy
okolicznościowe. Cała interwencja przebiegła spokojnie bez żadnych incydentów.
W trakcie kontroli policjanci ujawnili ponad 20 osób biorących udział w zaplanowanej imprezie okolicznościowej, z kolei
przedstawiciele sanepidu ujawnili uchybienia w działaniu lokalu, co skutkowało
wydaniem decyzji o natychmiastowym zaprzestaniu działalności polegającej na podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stole lub gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu oraz
związanej z konsumpcją i podawaniem napojów. Decyzja opatrzona została rygorem
natychmiastowej wykonalności.
Ponadto w trakcie czynności policjanci
zabezpieczyli materiał dowodowy w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa polegającego na sprowadzeniu niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób powodując zagrożenie epidemiologiczne, za co grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara
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LOMBARD
KAPS

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

A
LUCJ
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CE

Okna 5-kom.
1435 mm

1465 mm

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

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

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

OGŁOSZENIA MOTORYZACYJNE
710

OGŁOSZENIA
MOTORYZACYJNE
SPRZEDAM
O ALFA ROMEO 1.9 jtdm 150 km,
2007r. stan bardzo dobry,
full opcja, cena 17 500 PLN
tel. 788 635667
O Audi Q2 1.4 TFSI 150 KM S Tronic Salon PL 2016, 89 744 km,
1 395 cm3, benzyna - cena: 81
900 PLN - tel. 601 383 710
O Audi A2 1.4, 1.4 16V 75KM,
2001, 185 000km, 1390 cm3,
benzyna - cena: 8500 PLN, tel.
501 847 709
O Audi A6 III (C6) 3.0 Diesel, 2007
rok, automat, stan bdb, bezwypadkowy, cena; 25 900 do negocjacji, Tel. 602 739 463
O Audi 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
O Audi 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
O Audi Q5 2.0 quattro 2.0 TFSI 180
KM S Tronic Salon PL 2016, 60
869 km, 1 984 cm3, benzyna
- 99 900 PLN
O Audi Q5 , 2.0 TFSI 220KM Quattro, 2016, 66 200 km, 1984 cm3,
benzyna - cena: 89 900 PLN,
tel. 501 847 709
O Audi 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
O Audi 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
O Audi 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

ny, - cena 15900 PLN.
Tel. 503 002 462

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

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

O Citroën 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

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

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

O Hyundai 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

O CHEVROLET AVEO 1.2 benzyna+
LPG, 2005r., sedan czarny, 5-d,
tel. 721 049 100
O CHEVROLET AVEO 0.4l, 05r.
1,4E srebrny, DTK, CZ, cena 5 800
PLN, tel. 512744858

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

O Chevrolet Kalos 1.4 16v 2005r
146tyś.km sprowadzony , opłacony , KLIMATYZACJA, WEBASTO
5400 zł, tel. 600 208 039

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

O Chevrolet Spark 796 cm3, przebieg: 42 tys., 2007, biały, garażowany, cena: 4 500,
tel.511 113 637

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

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

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

O Dacia Duster I, 2014 rok, benzyna, serwisowany, stan bdb,
cena: 28 900 zł do negocjacji
Tel. 602 739 463
O Dacia Sandero 2009r 1.4-8v
200 tyś. km Niebieski Metalik ,
Klimatyzacja , sprowadzony opłacony, cena: 10 900 zł,
tel. 600 208 039
O DAEWOO LANOS 1999 r, 1,5
gaz, 5- cio drzwiowy, - cena 1400
PLN. Tel. 503 002 462
O Fiat 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
O Fiat Panda 1,1E, 2003, niebieski
- cena 3800 PLN
- tel. 603 448 548
O Fiat Punto 2FL 2005r 163tyś.km
1.2 8v 3drzwi sprowadzony ,
opłacony, Klimatyzacja, cena:
4900 zł,
tel. 600 208 039
O Ford Galaxy Titanium 2.0 TDCi
180 KM Powerhift 7 osobowy, Salon PL 2018, 36 931 km, 1997
cm3, diesel - 104 900 PLN - tel.
601 383 710
O FORD FOKUS 2009/10 r, 1,8
combi, pełne wyposażenie, srebr-

O Mercedes-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
O Nissan Juke 1.6 , 1.6 Turbo
200KM, Nismo ,4x4, 2013, 55
150 km, 1618 cm3, benzyna
-cena 39 900 PLN,
tel. 501 847 709
O Opel Astra Kombi 1.4 Turbo
150 KM automat, 2016, 70 348
km, 1 399 cm3, benzyna
-cena: 42 900 PLN
- tel. 601 383 710
O OPEL ASTRA 2004 r, 1,4 E,
4 - ro drzwiowy, kraj,
- cena 1590 PLN.
Tel. 503 002 462
O Opel Astra F 1999, 212 000 km,
1 400 cm3, benzyna
- cena: 1450 zł
- tel. 533 210 534
O Opel Astra IV 1.4 16V 100KM,
Essentia, 2009, 75 600 km,
1398 cm3, benzyna - 23 500 PLN,
tel. 501 847 709
O Opel 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

O Opel Astra Cabrio 1,8E 2001
pełne wyposażenie, skóra, srebrny - cena 7 600 PLN
- tel. 603 448 548
O Opel 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
O Opel Meriva FL 2006r 1.6-16v
Klimatyzacja Alu felgi Czujnik
Parkowania sprowadzony
opłacony, 10 400 zł,
tel. 600 208 039
O Opel Omega Kombi 1996r
gaz sekwencyjny stan BDB
zarejestrowany opłacony 3900 zł,
tel. 600 208 039
O Peugeot 5008 I, 2.0 HDi 150KM,
Platinum, 2010, 168 200 km,
1997 cm3, diesel, 27 900 PLN,
tel. 501 847 709
O PEUGEOT PARTNER 2004 r, 1,4
gaz, 5- cio osobowy, kraj,
- cena 3000 PLN.
Tel. 503 002 462
O Renaut Clio 1,5DCI, 2005,
pełne wyposażenie, granatowy
met. - cena 4 800 PLN
- tel. 603 448 548

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

O Seat 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
O Seat Ibiza 1.4 , 1.4 16V 85KM,
2013, 73 900 km, 1390 cm3,
benzyna, 23 900 PLN,
tel. 501 847 709
O Škoda Citigo Style 1.0 MPI 75 KM
5 G Salon PL 2017, 9 100 km
benzyna - 31 900 PLN
- tel. 601 383 710
O Škoda 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
O Skoda Fiabia 1,4 HDI, 2007, kombi, biała, pełne wyposażenie
- cena 6500 PLN - tel. 603 448 548
O Škoda RAPID 1.0 Spaceback Ambition 1.0 TSI 95 KM 5 G Salon PL
2018, 45 048 km, 999 cm3,
benzyna - 43 900 PLN
- tel. 601 383 710

O Renault 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

O Škoda RAPID 1.0 Spaceback Ambition 1.0 TSI 95 KM 5 G Salon PL
2018, 36 332 km, 999 cm3, benzyna - 44 900 PLN tel. 601 383 710

O Renault 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

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

O RENAULT ESPACE 2005 r, 22
diesel DCL, 197 tys. pełne wyposażenie, stan bdb.
- cena 4900 PLN.
Tel. 503 002 462

O Škoda 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

O Renaut Espace 1,9 DC, 2005,
pełne wyposażenie, granatowy
met. - cena 8 500 PLN tel. 603 448 548
O Renault Laguna Mk.3 2009r 1.5
diesle czarny, zarejestrowany
opłacony nowy rozrząd 15 900 zł,
tel. 600 208 039
O Renault Twingo mk.2 2009r
super stan klimatyzacja 1.2-8v
sprowadzony opłacony 9900 zł,
tel. 600 208 039
O SEAT IBIZA 1993 r, 1,8 benzyna,
5 - cio drzwiowy, opłacony cena 1490 PLN. Tel. 503 002 462
O Seat Ibiza 1.0, 1.0 MPI 75KM,
2017, 22500, 999 cm3, benzyna 29 900 PLN, tel. 501 847 709
O Seat Ibiza 1.5 dCi 90KM, Energy
Life, z polskiego salonu Vat 23%,

O Suzuki Swift IV, 2007 rok,
I właściciel, benzyna, klimatyzacja, nieuszkodzony, 12 999 zł
do negocjacji Tel. 602 739 463
O TOYOTA AYGO 2012/13 r,
pojemność silnika tysiąc, przebieg
69 tysięcy, klimatyzacja,
5-cio drzwiowy, stam bdb.,
- cena 14900 PLN.
Tel. 503 002 462
O Volkswagen Arteon Elegance
2.0 TDI 190 KM DSG Salon
Pl.2017, 96 296 km, 1 968 cm3
- 117 900 PLN - tel. 601 383 710
O Volkswagen Caddy 2.0 Alltrack
2.0 TDI 150 KM DSG Salon PL
2019, 12 718 km, 1 968 cm3, Diesel- 118 900 PLN tel. 601 383 710
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MOTORYZACYJNE
KUPIĘ

O KUPIĘ motocykl , samochód z PRL - zadbany
z dokumentami np. Fiat 125p, 126p , syrena ,
mikrus , moskwicz , wołga WSK , WFM , JUNAK , OSA i inne ciekawe tel. 608 097 274
O KUPIĘ motocykl , motorower z PRL-u kompletny np. WSK , WFM , JUNAK , SHL , IŻ , OSA
, motorynka , wierchowina , Jawa i inne
tel. 608 097 274
O KUPIĘ 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
O KUPIĘ samochód , motocykl , motorower z lat
50-tych , 60-tych , 70-tych zapomniany , zastały
w garażu nr tel. 608 097 274

NIERUCHOMOŚCI
WYNAJMĘ

OGŁOSZENIA

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

O Mieszkanie M4 po modernizacji w dzielnicy Północ. Pilnie. Cena: 299000 zł.
Tel. 504 132 951

Działka budowlana 922 m
(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
2

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

O Pensjonat w cz-wie pod działalność. Ul. Gronowa 37.Długi 29 m, szer. 9 M – 2 kondygnacje, z przybudówką Tel. 502 636 143

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

O Pole o pow. 8134 M2, dł. 250 M, szer. 40–
45 M w Częstochowie, ul. Juranda 40/44.
Tel. 887 627 682

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

O Grunty rolne 0,8911 ha w wysoka lelowska
/ gmina żarki, cena: 30 000 - do negocjacji,
tel. 508 719 237 Lub 506 797 760

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

O Działka budowlana - Częstochowa (dzielnica: Raków) cena: 310 000,00 pln powierzchnia: 3 104,00 m²; tel. 502583667

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

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

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

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

O Częstochowa (dzielnica: centrum) cena:
1 300,00 pln powierzchnia: 51,00 m²,
piętro 1; tel. 602852712
O Częstochowa (dzielnica: centrum) cena:
1 680,00 pln powierzchnia: 56,00 m²,
piętro 1; tel. 602852712
O Częstochowa (dzielnica: centrum) cena:
1 500,00 pln powierzchnia: 75,00 m²,
piętro 2; tel. 602852712

O Działka budowlana na ul. Limanowskiego 5.
Tel. 34 363 91 34
O Pawilon 50m2, na Biznes Centrum (możliwość wynajęcia), tel. 602 307 570

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

O Częstochowa (dzielnica: centrum)
cena: 1 000,00 pln powierzchnia: 55,00 m²,
piętro 2; tel. 602852712
O Częstochowa (dzielnica: trzech wieszczów)
cena: 1 550,00 pln powierzchnia: 50,80 m²,
piętro 2; tel. 602852712
O Częstochowa (dzielnica: centrum) cena:
1 600,00 pln powierzchnia: 75,00 m²,
piętro 1; tel. 602852712
SPRZEDAM
O Zmienię mieszkanie kwaterunkowe (Trzech
Wieszczy) 3 pokoje z kuchnią 49,2 m2 parter na dwa (2) odrebne mieszkania, po pokoju z kuchnią w blokach kwaterunkowych.
Tel. 504 563 612
O Dom w cz-wie, ul. Św. Rocha. Dojazd
z dwóch stron. Idealny na działalność.
Tel. 606 875 401
O Dom w szeregowej zabudowie : Cz-wa / Lisiniec. 40% do wykończenia. Tel. 34 317 27 48
O Mieszkanie - Częstochowa (dzielnica:
Północ) cena: 312 000,00 pln powierzchnia:
61,00 m² ; tel. 502583667
O Mieszkanie m-3 64 m2 w kamienicy oraz lokal użytkowy 16 m2 w centrum Częstochowy. Tel. 662 014 102

Jak zamieścić
ogłoszenie

w Życiu Częstochowy i Powiatu

SPRZEDAM
O Antena do tv z przyłączem (kpl. do zamontowania), tel. 34 362 94 27
O Antyki – francuski komplet z 1896 r.: Biblioteczka + komoda z marmurowym blatem. Sygnowany, perfekcyjna renowacja.
Tel. 34 – 367 65 56
O Białe kamienie - ozdobne, do ogrodu, worek
20 kg/16 zł - Częstochowa,
tel. 508 747 290
O Cegła (czerwona, pełna) z rozbiórki - 1000
szt. Cena: 1,40 zł/szt. Tel. 798-258-531
O Część do chevroleta captive. Czujnik stopu.
Nowy. Made in usa. Tel. 501 779 441

O Stare telefony komórkowe, stare klucze, krzyżyki i medaliki, stare monety, eurocenty.
Tel. 667 499 164

O Futrówka skóra (świnia) tel. 790 819 855

O Srebro, może być złom. Tel. 667 499 164

O Kożuch męski na wzrost 170 cm,
tel. 34 362 94 27
O Kopiarkę laserową HP LaserJet 1010,
dobra, 50 zł / tel. 697 272 102
O Kuchnia gazowo- elektryczna
tel. 721 390 993
O Laptop Acer + wiatrak itp. (głośniki) myszki;
Odtwarzacz Orion DVD 828 + pilot; telefon
komórkowy Samsung + ładowarka;
tel. 530 485 377
O Lodówka mastercook duża, biała.
Tel. 721 390 993
O Lodówka ardo – wys. 141 Cm, sprawna,
cena: 190 zł. Tel. 798 - 649 - 665

SZUKAM PRACY

O Podejmę pracę pracownika gospodarczego
- ogrody, posesje, porządki, itp.
Tel. 536 512 396
O Podejmę pracę - pracownika gospodarczego - ogrody, posesje, porządki, itp.
tel. 508 747 290
O Podejmę pracę - mężczyzna lat 44, podejmie pracę jako tokarz, ślusarz,
tel. 694 200 794.
O Podejmę prac dodatkową; pracownika gospodarczego, ogrody, posesje, porzdki itp.
Gliwice. tle. 502 918 616
O Kobieta lat 41 szuka pracy, wykluczone towarzyskie, tel. 517 309 982
O Mężczyzna lat 49 szuka pracy, tel. 508 554 652

O Lustro łazienkowe – o wym. 70 X 90 cm.
Tel. 501 109 822
O Maszyna dziewiarska firmy bosch
tel. 34 362 94 27
O Maszyna do szycia przemysłową, marki
„minerva” - stan bardzo dobry. Cena do negocjacji. Tel. 603 521 686
O Meble w dobrym stanie - szafa, regał, szafka, regał nad szafkę, stolik, stolik pod TV,
laptop - Częstochowa Lisiniec,
tel. 508 747 290
O Meble młodzieżowe z biurkiem, ładne,
w dobrym stanie. Lisiniec, Częstochowa.
Tel. 508 747 290
O Pilarka poprzeczno-wzdłużna dmpa-40 –
mało używana! Tel. 790 819 855
O Pralka whirlpool ładowana od góry.
Tel. 721 390 993
O Prasowalnica elektryczna tel. 34 362 94 27
O Programator do pralki typ 770 nowy
– tel. 790 819 855
O Radio+cd+magnetofon+2 głośniki 2x25W
+ głośnik basowy, 300 zł, tel. 697 272 102
O Rower Cobran Shimano - tel. 697 272 102
O Rowery sładaki, 2 szt., jeden w stanie
b.dobrym, tel. 790 819 85
O Serwis obiadowo-kawowy: - (6-osobowy)
z kamionki ciemny brąz; -z duralxu;
tel. 504 230 153
O Skóra futrówka świńska, tel. 790 819 855
O Sofa - mało używana,rozkładana. Szara, dół
czarny.Szerokość 90 cm, po rozłożeniu 200
cm. Pojemnik na pościel. Tel. 792 617 695
O Tv led 40 cali samsung 3-d full hd dvb-t.
Tel. 721 390 993
O Tv lcd 32 cale funai. Tel. 721 049 100
O Toaleta kompaktowa. – Używaną w b. dobrym stanie. Tel. 501 109 822

O Drzwi harmonijkowe – 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)
O Wzmacniacz gitarowy 30W lampowy typu
VOX, b.dobry, 1500 zł, tel. 697 272 102

O Garnek do gotowania ciśnieniowego PRESTO, 5L / 200 zł, nowy, tel. 697 272 102

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

PRACA

O Kawiarkę ciśnieniową DeLonghi CAFE TREVISO,
b.dobra, 200 zł, tel. 697 272 102

O Wanna metalowa – używaną w b. dobrym
stanie, o wym. 170 X 75 cm. Tel. 501 109 822

Przesłać ogłoszenie

O Stare bilony - nominał obojętny
-tel. 663 626 576

O Kask ochronny - b.dobry - tel. 697 272 102

O Drewno kominkowe - opałowe worki: 8-15
zł rozpałkowe brzoza - dąb - sosna
tel. 665 863 191

O Garnitur męski nowy, na wzrost 170 cm
- tel. 697 272 102
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O Fotel „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

Dostarczyć ogłoszenie

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

PRZYJMĘ
Wysłać email

DAM PRACĘ
O Przyjmę do pracy handlowca
tel. 601 505 520
O Przyjmę do pracy szlifierza tel. 601 505 520
O Przyjmę do pracy drykiera/ wyoblacza
tel. 601 505 520
O Praca w Radomsku – Operator wózka widłowego z UDT lub Operator produkcji.
Więcej informacji: 663 330 218
O Firma Tacho poszukuje pracownika do serwisu tachografów, tel: 663 488 502
O Podejmę pracę - pracownik gospodarczy,
porządkowy, stróż, godziny popołudniowe,
nocne. Solidny i dyspozycyjny.
Tel. 502 417 160
O Pracownik gospodarczy, złota rączka. Zatrudnimy doświadczonego pana do prac fizycznych w firmie produkcyjnej oraz do pielęgnacji ogrodu i warzywniaka. Wymagana
umiejętność korzystania z różnych narzędzi.
Główne obowiązki to drobne naprawy, dbanie o czystość i porządek na terenie firmy,
pomoc przy maszynach na hali produkcyjnej. Kontakt tel. w godzinach 9-16 pod numerem 783 783 387 .

USŁUGI
O Flash gsm profesjonalny serwis telefonów
komórkowych orz nawigacji gps. Częstochowa, al. Wolności 10 (w bramie).
Tel. 888 149 969
O Hydrauliczne, gazowe usługi
- tel. 577 341 526
O Hydraulik tanio, solidnie, szybko
- tel. 532 240 888
O Malarskie czysto, tanio, malowania każdych
pomieszczeń mieszkalnych i lokali – Częstochowa i okolice, tel. 793 403 834
O Malowanie mieszkań, profesjonalnie, czysto, dokładnie, każdych pomieszczeń wewnątrz - Częstochowa i okolice do 30 km
- tel. 663 545 775
O Malowanie tanio, czysto, dokładnie, zlecenia gipsowo-malarskie , tel. 883 844 555
O Naprawa pomp wodnych, hydroforowych,
samochodowych i cyrkulacyjnych.
Ul. Ikara 133a, tel. 669 245 082
O Polerowanie reflektorów, blacharstwo, lakiernictwo, tłumiki. Automat trojanowski.
Częstochowa, ul. Wazów 62a.
Tel. 509 876 249

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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Wybrane samochody na dzień 16 kwietnia 2021
VOLVO XC60
2.0 D, rok prod. 2000,
kraj., I-wł., gwarancja,
serwisowany, F-VAT

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

69.900 zł

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

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

64.900 zł

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

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

74.900 zł

78.900 zł

AUDI A6
2.0D, kraj.,rok prod.
2018, gwarancja, I-wł.,
serwisowany

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

124.900 zł

109.900 zł

AUDI A6 3.0D ,4x4 quattro S tronic, rok prod. 2014, kraj.,  95.900 zł
AUDI A4 ALLROAD Quatro 2.0 E, rok prod. 2013, kraj., I-wł., 

62.700 zł
BMW X6 2.0 D, rok prod. 2009, F. VAT, automat, skóra, navi,
czujniki, 
89.900 zł
BMW X6 3.0D zakup 2018, 313 kM, M pakiet F-VAT,  238.900 zł
CITROEN C5 2.2 D, automat, rok prod. 2002, 
1.800 zł
CHEVROLET CRUZE 2.0 D, rok prod. 2010, 
21.400 zł
FIAT PANDA 1.1 E, rok. prod. 2007, kraj., 
7.900 zł
FIAT PUNTO 1.2 E rok prod. 2000, 
2.700 zł
FORD FIESTA 1.25 E, rok prod. 2016, 
27.900 zł
FORD FOCUS 1.6 D, rok prod. 2014, kraj., serwisowany, F-VAT, 

28.900 zł
FORD MONDEO 2.0 E, rok prod. 2009, kraj., 
20.900 zł
FORD MONDEO 2.0 D, rok prod. 2007, kraj., 
16.900 zł
HYUNDAI I30 1.4 E, rok prod. 2013 kraj., I-wł., serwisowany,
F-VAT, 
29.900 zł
JEEP RENEGADE 1.4 E, automat, nawigacja, kraj., I-wł.,
serwisowany, rok prod. 2017, 
68.900 zł
MAZDA 3 1.6 E, rok prod. 2010, 
23.900 zł
MERCEDES E CLASS, 1.8 E+LPG, rok prod. 2003, 
16.900 ZŁ
OPEL ASTRA 1.9 D, rok prod. 2006, 
12.800 zł
OPEL MERIVA 1.4 E, rok prod. 2006, kraj, 
5.900 zł
RENAULT CLIO, 1.2 E, rok. prod. 2018, kraj., I-wł., serwisowany,
F-VAT, 
36.900 zł
RENAULT SCENIC 2.0 E+LPG, rok. prod. 2003, 
6.700 zł

RENAULT MEGANE 1.5 D, rok prod. 2010, 

15.900 zł

SEAT ALHAMBRA 2.0 D, rok prod. 2010, 

19.900 zł

SKODA OCTAVIA 1.2 E, rok prod. 2010, kraj.,

19.900 zł

SUBARU LEGACY 2.0 D., rok prod. 2014, 

45.000 zł

SUZUKI SX4 1.9 D, rok prod. 2006, 

12.900 zł

SUZUKI SWIFT 1.4 E, rok prod. 2010, 

17.400 zł

TOYOTA AURIS 1.6 E, rok prod. 2007 

18.900 zł

TOYOTA AVENSIS 2.2 D, rok prod. 2010, 

19.900 zł

TOYOTA YARIS VERSO 1.3 E, rok prod. 2002, 

5.900 zł

TOYOTA YARIS 1.0 E, rok prod. 2014, gwarancja, I-wł.,
serwisowany,
VW JETTA 1.6 E, rok prod. 2007, 

28.900
17.900 zł

VW GOLF PLUS 1.6 E, rok prod. 2005, 

12.800 zł

VW GOLF VII, 1.5 E, rok prod. 2018, kraj., F-VAT

69.500 zł

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

63.900 zł

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

56.900 zł

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

58.900 zł

VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2009, 

19.900zł

VW POLO 1.2 benzyna+gaz, zakup w 2010, 

17.900 zł

VW TOURAN 2.0 TDI, rok prod. 2013, 170 kM, 

39.900 zł

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

6.900 zł

PIESKI SZUKAJĄ

KOCHAJĄCEGO DOMU!
Czaki

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

CZAKI
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SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT „AS”,
Jamrozowizna 1,
42-270 Kłomnice (woj. Śląskie
– 23 km za Częstochową)

Kontaktując się prosimy podać imię pieska.
Istnieje możliwość dowozu psa do osoby adoptującej po wizycie przed-adopcyjnej, ankiecie
i zwrocie kosztów za paliwo. Można dzwonić od poniedziałku do niedzieli
w godzinach od 14:00 do 20:00.

Lili

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

Tel: 731 749 481

Arnold

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

ARNOLD

LILI

Arnold - piesek

Czaki - samiec

Lili - piesek

rok urodzenia:
20-01-2011

rok urodzenia :
2012

wielkość: mały

wielkość : mały

przebywa w kojcu
nr 70 - nr 2726

przebywa w kojcu
nr A1 - nr 2908

data przyjęcia:
26-01-2017

data przyjęcia:
30-04-2018

Sterylizowana: TAK

Elton

to psiak z ogromnym sercem dla każdego człowieka, który skusi się, aby go posmyrać i pogłaskać. Potrafi być najwierniejszym psem na świecie. Nie przeskakuje
murów, więc domek z ogrodem byłby w sam raz! Nie podgryza ludzi ani tym bardziej dzieci, więc rodzinka z maluchami też byłaby ok. Podczas spacerów z
wolontariuszami chodzi ładnie na
smyczy. Czeka na nowych, kochających właścicieli.

ELTON

przebywa w kojcu
nr 13 - nr 1711

wielkość :
średnia

rok urodzenia :
30-04-2010

Pogo

to bardzo pogodny piesek, czasem można się
zastanawiać jak ten psiak może dawać tyle pozytywnej
energii będąc od 2014 roku w schronisku!
Uwielbia zabawy na wybiegu ze swoją koleżanką
z boksu, nie odmówi też zabawy z piłeczką. Jest delikatny
w stosunku do ludzi, a z innymi psami nie szuka konfliktu. Na smyczy
stara się nie szarpać. Naszym
zdaniem Pogo to idealny psiak
dla aktywnej osoby, gdzie nudów i braku miłości nie zazna.

POGO

data przyjęcia:
20.01.2012
Kastracja: Tak

Maki

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

MAKI

Maki - piesek
Pogo - piesek
Elton - piesek
rok urodzenia:
2012
wielkość : średni
przebywa w kojcu
nr 13K - nr 2185
data przyjęcia:
19-11-2013
Kastracja: Tak

rok urodzenia:
2013
wielkość: średni
przebywa w kojcu
nr 70 - nr 2377
data przyjęcia:
25-09-2014
Kastracja: Tak

rok urodzenia:
2014
wielkość : średni
przebywa w kojcu
nr 70 - nr 2657
data przyjęcia:
28-06-2016
Kastracja: Tak
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