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Lubliniec

Próbował zawrócić 
w miejscu 
niedozwolonym. 
Doprowadził 
do wypadku

Kłobuck

Był poszukiwany 
listem gończym 
za jazdę 
pod wpływem 
alkoholu

Przy Okulickiego

Miejskie przedszkole 
nr 38 będzie większe

Cztery osoby trafiły do szpitala po wypadku, do którego 
doszło na drodze krajowej nr 11. 61-letni kierowca samo-
chodu dostawczego chciał zawrócić w miejscu 
niedozwolonym i zderzył się z kierowcą osobówki.

Do zdarzenia doszło 26 kwietnia, krótko przed godziną 
7.00. Na obwodnicy Lublińca, w okolicy Lubecka, kierow-
ca dostawczego fiata zderzył się z kierowcą osobowego 
renault.

Ze wstępnych ustaleń policjantów ruchu drogowego wy-
nika, że kierujący fiatem - 61-letni mieszkaniec powiatu 
oleskiego - próbował w miejscu zabronionym wykonać 
manewr zawracania. Doprowadził do zderzenia z prawi-
dłowo jadącym z przeciwka kierowcą osobowego renault. 
Osobówką jechały mieszkanki powiatu lublinieckiego.

Droga krajowa była zamknięta, a ruch odbywał się wy-
znaczonymi objazdami. W poważnie wyglądającym wy-
padku łącznie ucierpiały cztery osoby, które zostały prze-
wiezione do szpitala w Częstochowie. Stróże prawa usta-
lili, że kierujący byli trzeźwi.

Kłobuccy mundurowi zatrzymali 26-latka, 
który był poszukiwany listem gończym. Męż-
czyzna, by uniknąć więzienia, ukrywał się 
przed wymiarem sprawiedliwości.

Kłobuccy mundurowi zatrzymali 26-latka, któ-
ry był poszukiwany listem gończym przez Sąd 
Rejonowy w Piszu do odbycia kary pozbawienia 
wolności. Został już dwukrotnie skazany za kie-
rowanie pojazdem mechanicznym w stanie 
nietrzeźwości. Prowadził samochód pomimo 
orzeczonego zakazu i cofniętych uprawnień. 
Mężczyzna za popełnione przestępstwa miał 
trafić do więzienia, ale od zeszłego roku ukry-
wał się przed organami ścigania.

Kłobuccy mundurowi wpadli na jego trop i na-
mierzyli 26-latka. Został on zatrzymany i do-
prowadzony do aresztu śledczego, gdzie spędzi 
następne pół roku.

Trwa rozbudowa miejskiego przedszkola przy ul. Okulickiego 63. 
Dzięki inwestycji placówka będzie mogła przyjąć większą liczbę 
dzieci. Polepszy się też oferta edukacyjna.

W rezultacie inwestycji zwiększy się znacząco powierzchnia użyt-
kowa obiektu – powstaną dwie kondygnacje (bez piwnic) w miej-
scu istniejącego wejścia głównego. W rozbudowanej części bu-
dynku powstanie szyb z windą wewnętrzną dla osób z niepełno-
sprawnościami. Po rozbudowie cały budynek przejdzie termomo-
dernizację z wymianą części stolarki okiennej i drzwiowej oraz re-
montem wentylacji mechanicznej w kuchni z zapleczem.

Ekipa wykonawcy przystąpiła do pracy w listopadzie zeszłego ro-
ku. Dotychczas wykonano już m.in. ławy i ściany fundamentowe 
budynku wraz z izolacją termiczną ścian; położono też betonowy 
podkład pod warstwy podłogowe. Prowadzono też prace związa-
ne z kanalizacją sanitarną. Obecnie natomiast trwa murowanie 
ścian nośnych parteru.

Dzięki inwestycji powstaną 3 nowe grupy przedszkolne – dla 
dzieci nieobjętych dotychczas wychowaniem przedszkolnym. Po-
szerzy się też dla nich oferta edukacyjna.

Zadanie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-
2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego). 
Koszt całości inwestycji to 2,9 mln zł, a planowane do-
finansowanie – 1 mln 748 tys. zł. Pracami zajmuje się 
wyłoniona w przetargu w sierpniu zeszłego roku fir-
ma KROMAR Import Export Sp. z o.o. ze Starokrzepic. 
Ich zaplanowany finał to koniec sierpnia tego roku.

W tym tygodniu

W Częstochowie ruszyły 
punkty masowych szczepień
Przy szpitalu na Kucelinie zaczął działać 
pierwszy punkt szczepień powszechnych. 
Kolejny - tym razem przy placówce na Za-
wodziu - funkcjonuje od środy,  
28 kwietnia.

27 kwietnia (wtorek) w budynku Woje-
wódzkiego Szpitala Specjalistycznego przy 
alei Pokoju 44 rozpoczął pracę pierwszy w 
Częstochowie punkt szczepień powszech-
nych. Cztery (trzyosobowe) stanowiska 
przyjmują zarejestrowanych wcześniej  
w systemie mieszkańców w godzinach 
8.00 - 20.00 (w tym tygodniu szczepienia 
będą realizowane od wtorku do piątku).

Na szczepienia zaplanowane w terminie 
27-30 kwietnia zapisanych jest 630 osób. 
W punkcie jest podawana szczepionka fir-
my Pfizer.

Telefony do kontaktu z punktem to  
34 367 39 02 oraz 34 367 39 94.

28 kwietnia (środa) na terenie Miejskie-
go Szpitala Zespolonego przy ulicy Mirow-
skiej 15 rozpoczęły pracę dwa (trzyosobo-
we) stanowiska przystosowane do poda-
wania szczepionki firmy Pfizer. Będą pra-

cowały w godzinach 9.00 - 19.00 (w tym ty-
godniu szczepienia będą realizowane od 
środy do piątku).

Na szczepienia w terminie 28-30 kwiet-
nia zapisanych zostało 630 osób. Telefon 
kontaktowy do punktu przy Miejskim 
Szpitalu Zespolonym to 34 370 23 41.

Oba punkty dysponują w tym tygodniu 
właśnie liczbą 630 szczepionek. Zapisy na 
szczepienia w dwóch częstochowskich 
punktach szczepień powszechnych odby-
wają się na razie za pomocą infolinii 989.

Liczba osób, które zostaną zarejestrowa-
ne i zaszczepione w tych punktach w przy-
szłym i kolejnych tygodniach będzie uza-
leżniona od wielkości kolejnych partii 
szczepionek, które trafiać będą do punk-
tów przy alei Pokoju i ulicy Mirowskiej.   
- Oczywiście w Częstochowie nadal działać 
będą dotychczasowe populacyjne punkty 
szczepień, które realizują program szcze-
pień zgodnie z wcześniejszymi zapisami  
i przyjętym harmonogramem, dostosowa-
nym do liczby otrzymywanych szczepio-
nek - informują przedstawiciele biura pra-
sowego magistratu.
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W Auli Zespołu Szkół Specjalnych nr 23 im. 
Janusza Korczaka odsłonięto tablicę upa-
miętniającą postać prof. dr hab. Tadeusza 
Gałkowskiego.

Tadeusz Gałkowski urodził się w Częstocho-
wie i sercem częstochowianinem pozostał. Tu 
spędził swoje dzieciństwo i   młodość, tu cho-
dził do szkoły – m.in. Szkoły Podstawowej nr 
23 i  Liceum im. Romualda Traugutta. Wielki 
naukowiec, wspaniały i bardzo skromny czło-
wiek. Swoją działalność naukową i  pracę po-
święcił dzieciom z  niepełnosprawnościami, 
szczególnie z  wadami słuchu i  z  autyzmem. 
Był nauczycielem i  mentorem wielu pokoleń 
psychologów, audiofonologów i  surdopeda-
gogów; wybitnym znawcą autyzmu i  proble-
matyki osób z niepełnosprawnościami.

Utrzymywał kontakty z badaczami z różnych 
krajów, wykładał za granicą. W  latach 1982–
1991 był członkiem Europejskiej Rady Regio-

nalnej Światowej Federacji Zdrowia Psychiczne-
go. Przez wiele lat współpracował z  Narodo-
wym Instytutem Zdrowia i Badań Medycznych 
(INSERM) we Francji oraz z  Ośrodkiem Badań 
Głuchych w Wielkiej Brytanii.

Przez ponad 30 lat pracował na Uniwersytecie 
Warszawskim. Był także prorektorem ds. nauki 
i współpracy międzynarodowej w Akademii Wy-
chowania Fizycznego w Warszawie. Przez ostat-
nie lata związany był z  Uniwersytetem SWPS, 
gdzie na Wydziale Psychologii kierował Katedrą 
Psychologii Rozwoju i Edukacji.

Od 1998 roku naukowo wspierał konferencje 
„Jestem osobą z  autyzmem- dajcie mi szansę” 
organizowane przez Zespół Szkół Specjalnych 
nr 23, Stowarzyszenie „Daj mi Czas” oraz Stowa-
rzyszenie Pomocy Osobom z Autyzmem. Dzielił 
się ogromną wiedzą, zaangażowaniem w  po-
moc osobom z  niepełnosprawnościami i  ich 
opiekunom. Inspirował do ciągłego doskonale-
nia, poszukiwania nowych metod pracy i otwar-
tości umysłu i serca dla dzieci.

Zmarł 29 lipca 2020 roku.
Jakiś czas temu zastępca Prezydenta Miasta 

Częstochowy Ryszard Stefaniak oraz syn pro-
fesora – Rafał Gałkowski i  wnuk Philipp Gał-
kowski odsłonili pamiątkową tablicę, stworzo-
ną na jego cześć.

AKTUALNOŚCI

Kłobuck

Był poszukiwany listem 
gończym za jazdę pod 
wpływem alkoholu

Częstochowa

77. rocznica egzekucji 
zakładników w Gnaszynie

Zapowiedź szefa resortu

Niedzielski: od 4 maja 
wycofujemy ograniczenia 
zabiegów planowych

Tablica upamiętniająca

Upamiętnili 
wybitnego profesora

Kłobuccy mundurowi zatrzymali 
26-latka, który był poszukiwany li-
stem gończym. Mężczyzna, by unik-
nąć więzienia, ukrywał się przed 
wymiarem sprawiedliwości.

Kłobuccy mundurowi zatrzymali 
26-latka, który był poszukiwany li-
stem gończym przez Sąd Rejonowy 
w Piszu do odbycia kary pozbawienia 
wolności. Został już dwukrotnie ska-
zany za kierowanie pojazdem mecha-

nicznym w stanie nietrzeźwości. Pro-
wadził samochód pomimo orzeczo-
nego zakazu i  cofniętych uprawnień. 
Mężczyzna za popełnione przestęp-
stwa miał trafić do więzienia, ale od 
zeszłego roku ukrywał się przed orga-
nami ścigania.

Kłobuccy mundurowi wpadli na jego 
trop i  namierzyli 26-latka. Został on 
zatrzymany i  doprowadzony do 
aresztu śledczego, gdzie spędzi na-
stępne pół roku.

W  poniedziałek uczczono pamięć 
dziesięciu Polaków powieszonych 
przez hitlerowskich okupantów 
w 1944 roku. Skazano ich na śmierć, 
bo nikt nie ujawnił nazwisk osób 
udzielających pomocy żołnierzom 
Polskiego Państwa Podziemnego.

Przedstawiciele władz miasta, pomi-
mo trwającej pandemii, symbolicznie 
upamiętniły to wydarzenie. Zastępca 
Prezydenta Ryszard Stefaniak wraz 
z naczelnikiem Wydziału Edukacji Ra-
fałem Piotrowskim złożyli kwiaty i za-
palili znicze w miejscu egzekucji.

24 kwietnia 1944 roku szubienicę 
ustawiono na wzgórzu, a  wokół niej 
niemieccy żandarmi zgromadzili 
mieszkańców Gnaszyna (dziś dzielni-
cy Częstochowy) i okolicznych wsi. To 
od nich żołnierze Polskiego Państwa 
Podziemnego niejednokrotnie otrzy-
mywali wsparcie. Gestapowcy byli 
niezwykle perfidni, zmuszali osoby 

wybrane z  tłumu do zakładania ska-
zańcom pętli na szyję… Nikt z  Pola-
ków obecnych przy egzekucji nie znał 
tych mężczyzn, byli mieszkańcami in-
nego regionu. Ich ciała wywieziono 
w nieznane miejsce.

Mieszkańcy Gnaszyna jednak na za-
wsze zapamiętali to tragiczne wyda-
rzenie i  10 niewinnych zakładników, 
którzy tu stracili swoje życie. W miej-
scu kaźni stanął krzyż z  pamiątkową 
tablicą, a  uliczce odbiegającej od 
krzyża na wschód, nadano imię 10 
Zakładników.

Ryszard Stefaniak, Rafał Piotrowski 
oraz dyrektor Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego nr 6 Piotr Włoczek złożyli 
też kwiaty przy tablicy upamiętniają-
cej Weronikę Plucińską, nauczycielkę 
w  Publicznej Szkole Powszechnej 
w Kawodrzy Górnej w latach 1933-43, 
aresztowaną przez Gestapo i zamor-
dowaną w  KL Auschitz w  1943 roku. 
Tablica znajduje się przy szkole.

- Od 4 maja wycofujemy ograniczenia 
dotyczące zabiegów planowych - za-
powiedział minister zdrowia Adam 
Niedzielski.

- Kolejny tydzień będzie bardzo waż-
ny, bo (...) od 4 maja znosimy, czy wy-
cofujemy rekomendację związaną 
z  ograniczeniami zabiegów plano-
wych - powiedział minister.

Dodał, że była to „smutna koniecz-
ność” związana z tym, że wszystkie si-
ły musiały być skierowane na walkę 
z COVID-19 w trzeciej fali. - Teraz, kie-
dy fala odpuszcza, chcemy przerzucić 
środki i siły na leczenie w  innych za-
kresach - dodał.

Aby zapewnić dodatkowe łóżka 
szpitalne dla pacjentów wymagają-
cych pilnego przyjęcia do szpitala, 
NFZ 8 marca tego roku zaleciło ogra-
niczenie do niezbędnego minimum 
lub czasowe zawieszenie udzielania 
świadczeń wykonywanych planowo.

Jak wyjaśniło NFZ, ograniczenie nie 

powinno dotyczyć planowej diagno-
styki i  leczenia chorób nowotworo-
wych. Dodatkowo - jak wskazał fun-
dusz - przy ograniczeniu lub zawie-
szeniu udzielania świadczeń należało 
wziąć pod uwagę przyjęty plan lecze-
nia oraz wysokie prawdopodobień-
stwo pobytu pacjenta po zabiegu 
w oddziale anestezjologii i  intensyw-
nej terapii.

Zalecenie dotyczyło przede wszyst-
kim planowanych pobytów w  szpita-
lach w celu przeprowadzenia diagno-
styki, zabiegów diagnostycznych, 
leczniczych i  operacyjnych, w  szcze-
gólności endoprotezoplastyki dużych 
stawów, dużych zabiegów korekcyj-
nych kręgosłupa, zabiegów naczynio-
wych na aorcie brzusznej i piersiowej, 
pomostowania naczyń wieńcowych, 
jak również dużych zabiegów torako-
chirurgicznych, zabiegów wewnątrz-
czaszkowych, nefrektomii, histerekto-
mii, ale z powodów innych niż onko-
logiczne.

Firma Fortum, właściciel miejskiej sieci cie-
płowniczej i elektrociepłowni w Częstochowie 
w  minionym sezonie grzewczym dostarczyła 
łącznie 1 626 934 GJ ciepła. Na modernizację 
i  rozbudowę sieci ciepłowniczej w  mieście 
spółka wydała w 2020 roku ok. 4,7 mln zł.

Od października 2020 r. do marca 2021 r. 
Fortum dostarczyło w  Częstochowie łącznie 
ponad 1 626 934 GJ ciepła, czyli o 11,3% więcej 
niż w poprzednim okresie grzewczym. Najzim-
niejszym dniem w  sezonie 2020/2021 był 12 
lutego 2021 r., kiedy średnia dobowa tempe-
ratura wyniosła -11,7ºC. W  tym dniu Fortum 
dostarczyło mieszkańcom Częstochowy 16 
602 GJ.

– Rok 2020 był dla nas wyjątkowy – 10 lat te-
mu wybudowaliśmy elektrociepłownię, dzięki 
której uniknęliśmy w Częstochowie emisji ok. 
3445 ton pyłu do środowiska. We wrześniu 
świętowaliśmy jubileusz 10-lecia choć – ze 
względu na sytuację epidemiczną w  kraju – 
z  pewnymi ograniczeniami. Pandemia posta-
wiła przed nami także inne wyzwania – musie-
liśmy tak zorganizować pracę, aby zapewnić 
dostawy, ale jednocześnie zadbać o  maksy-
malne bezpieczeństwo naszych pracowników. 
Dlatego przestawiliśmy się na tryb hybrydowy 
i część pracowników – łącznie ze mną – wyko-
nywało swoje obowiązki zdalnie – mówi An-
drzej Starzyński, kierownik elektrociepłowni 
Fortum w Częstochowie.

Łącznie w 2020 r. firma wydała na inwestycje 

w Częstochowie ok. 4,7 mln zł – w tym 1,9 mln 
zł na modernizację 1,8 km sieci ciepłowni-
czych i 16 węzłów cieplnych oraz 2,8 mln zł na 
rozbudowę sieci. W 2020 r. spółka przyłączyła 
do sieci ciepłowniczej, m.in. stadion RKS Ra-
ków przy ul. Limanowskiego, budynek Sądu 
Okręgowego przy ul. Św. Rocha oraz nowe bu-
dynki wielorodzinne w  rejonie ulic Okulickie-
go, Poleskiej i  Małopolskiej – łącznie 20 no-
wych obiektów o mocy ok. 7MW. Na początku 
2021 r. Fortum zakończyło także, rozpoczętą 
w  2020 r., modernizację instalacji oczyszcza-
nia kotłów szczytowych w ciepłowni Rejtana.

W 2021 r. firma planuje dalsze inwestycje sie-
ciowe, na które chce wydać ok. 5,8 mln zł, w tym 
2,3 mln zł na modernizację istniejących sieci 
i węzłów cieplnych oraz 3,5 mln na rozbudowę 
sieci i podłączenie nowych odbiorców. Fortum 
będzie inwestować także w  elektrociepłownię, 
planując m.in. budowę filtra workowego w ukła-
dzie odprowadzania spalin z kotła fluidalnego, 
szacowaną na ok. 40 mln zł. Modernizowany 
ma być także system komputerowy nadzorują-
cy i monitorujący pracę elektrociepłowni, na co 
Fortum chce wydać ok. 1,3 mln zł.

– Inwestycje w modernizację czy rozbudowę 
sieci ciepłowniczej oraz te, koncentrujące się 
na usprawnieniu pracy naszej elektrociepłow-
ni w Częstochowie mają wspólne cele – zwięk-
szenie efektywności produkcji energii i popra-
wę jakości powietrza w  mieście. – podsumo-
wuje Andrzej Żyła, główny specjalista ds. inwe-
stycji Fortum.

Firma Fortum
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Z POLICYJNEGO NOTATNIKA

Drogówka udaremniła
nocne wyścigi

Pomogli niepełnosprawnemu mężczyźnie

Został kilkukrotnie zraniony nożem
 przez przypadkowego napastnika

Potrącił idącą chodnikiem 80-latkę

Napadł na byłego 
pracodawcę

Uprowadził i pobił... 
z zazdrości

Katowiccy policjanci udaremnili 
próbę organizacji nielegalnych 
wyścigów. Skontrolowali 46 aut, 
nakładając 28 mandatów i  za-
trzymując 20 dowodów 
rejestracyjnych. Katowicka dro-
gówka zapowiada kolejne 
kontrole...

Na dużych parkingach katowic-
kich centrów handlowych zaczęli 
gromadzić się miłośnicy tuningo-
wanych pojazdów. Takim wyda-
rzeniom często towarzyszą nie-
legalne wyścigi, które są dużym 
zagrożeniem dla bezpieczeń-
stwa w  ruchu drogowym, dlate-

go też policjanci nie dopuścili do 
ich rozpoczęcia. Mundurowi 
przystąpili do sprawdzania stanu 
technicznego tuningowanych 
pojazdów. Po kontrolach zatrzy-
mali aż 20 dowodów rejestracyj-
nych. Policjanci nałożyli także 28 
mandatów, głównie związane ze 
stanem technicznym pojazdów. 
Policjanci Wydziału Ruchu Dro-
gowego Komendy Miejskiej Poli-
cji w Katowicach nadal będą re-
agowali na tego typu zjawiska 
i  konsekwentnie karali kierują-
cych popełniających wykrocze-
nia w ruchu drogowym.

Policjanci ze świętochłowickiej 
drogówki pomogli niepełno-
sprawnemu mężczyźnie. 
59-letniemu mężczyźnie w trakcie 
jazdy po chodniku, uszkodzeniu 
uległo jedno z kół w jego wózku 
inwalidzkim. Interwencję zgłosił 
przypadkowy świadek. Stróże 
prawa pomogli świętochłowicza-
ninowi, dzięki czemu bezpiecznie 
trafił on do domu.

Dyżurny świętochłowickiej poli-
cji został powiadomiony przez 
przypadkowego świadka o  nie-
pełnosprawnym mężczyźnie, 
który miał awarię wózka inwa-
lidzkiego. Policjanci z miejscowej 
komendy pojechali w okolice uli-
cy Bytomskiej. Okazało się, że 
59-letniemu mężczyźnie odpadło 
w  wózku jedno z  kół. W  efekcie 
nie był w  stanie dalej jechać. 
Stróże prawa natychmiast pomo-

gli świętochłowiczaninowi, dzięki 
czemu bezpiecznie trafił on do 
domu.

Policjanci przypominają, aby 
pomimo codziennego pośpiechu 
zwracać uwagę na osoby, które 
potrzebują naszej pomocy. To 
może być drobna przysługa, któ-
ra dla chorej osoby znaczy bar-
dzo dużo.

Policjanci z Jastrzębia-Zdroju za-
trzymali mężczyznę do sprawy 
wymuszenia rozbójniczego. 
Sprawca, wspólnie z  dwoma 
kompanami, wyważył drzwi 
i wtargnął do mieszkania byłego 
pracodawcy. Następnie męż-
czyźni groźbą próbowali wymusić 
od niego zwrot rzekomego długu 
za wynagrodzenie w  wysokości 
400 złotych. Decyzją prokuratora 
29-latek został objęty poli-
cyjnym dozorem oraz zakazem 
kontaktowania się i zbliżania do 
poszkodowanych.

Policjanci z  jastrzębskiej ko-
mendy zostali poinformowani 

o wymuszeniu rozbójniczym, do 
jakiego doszło w  Jastrzębiu-
-Zdroju. 29-letni jastrzębianin 
wraz ze swoim wspólnikami 
zniszczył drzwi do mieszkania 
byłego pracodawcy, który za-
mieszkiwał tam z  żoną i  dwójką 
małych dzieci. Sprawcy, grożąc 
mężczyźnie i jego rodzinie, zażą-
dali od niego zapłaty 400 złotych 
rzekomego długu za wynagro-
dzenie. Mundurowi zatrzymali 
podejrzanych, gdy ci samocho-
dem odjeżdżali już z miejsca na-
paści. Decyzją prokuratora 29-la-
tek został objęty policyjnym do-
zorem oraz zakazem kontakto-
wania się i  zbliżania do poszko-
dowanych.

Policjanci zatrzymali mężczyznę, 
który uprowadził mieszkankę 
powiatu tarnogórskiego. Po-
wodem desperackiego kroku 
34-latka była zazdrość o  byłą 
partnerkę. Agresor został zatrzy-
many i  trafił do policyjnej celi. 
Grozi mu do 5 lat więzienia.

Do tarnogórskiej jednostki poli-
cji zgłosiła się 26-latka, która za-
wiadomiła policjantów, że kilka 
godzin wcześniej została porwa-
na przez byłego chłopka. Jak 
ustalili policjanci, mieszkanka po-
wiatu tarnogórskiego została 
uprowadzona z  własnej posesji. 
Agresor zaatakował kobietę i siłą 
wciągnął do auta, a także straszył 
ją i bił. W końcu mężczyzna puścił 
kobietę. Odwiózł 26-latkę do 
miejsca zamieszkania, jakby nic 

się nie stało. Tarnogórscy poli-
cjanci natychmiast ustalili miej-
sce pobytu sprawcy i  go zatrzy-
mali. 34-latek tłumaczył policjan-
tom, że powodem takiego zacho-
wania była zazdrość i nie miał za-
miaru zrobić krzywdy swojej by-
łej dziewczynie. Mieszkaniec po-
wiatu tarnogórskiego usłyszał za-
rzuty zmuszania do określonego 
zachowania przy użyciu siły oraz 
pozbawienia wolności ze szcze-
gólnym udręczeniem kobiety. 
Sąd zastosował wobec sprawcy 
środek zapobiegawczy w postaci 
policyjnego dozoru. Grozi mu do 
5 lat więzienia. W  przypadku 
34-latka kara może zostać zwięk-
szona o  połowę, ponieważ męż-
czyzna zarzucanego czynu dopu-
ścił się w warunkach recydywy.

Policjanci z  Komisariatu 
Policji w Boguszowicach, 
pod nadzorem prokura-
tury, wyjaśniają okolicz-
ności ataku na 28-letnie-
go mieszkańca Rybnika. 
Mężczyzna został kilku-
krotnie zraniony nożem 
przez przypadkowego 
napastnika. Poszkodo-
wany z  ranami kłutymi 
trafił do szpitala, na szczęście 
jego życiu nie zagraża niebez-
pieczeństwo.

Do zdarzenia doszło w  rejonie 

wybiegu dla psów w  Rybniku 
przy ulicy Sztolniowej. Z  ustaleń 
policjantów z  Komisariatu Policji 
w  Boguszowicach wynika, że 
podczas spaceru z  psem grupa 

osób napotkała mężczyznę, który 
zaczął zaczepiać pupila należące-
go do 28-latka. Kiedy zwrócono 
mu uwagę, aby nie drażnił psa, 
mężczyzna odszedł. Po pewnym 
czasie awanturnik wrócił na miej-
sce i zaatakował 28-latka nożem, 
zadając ciosy w klatkę piersiową, 
ramię oraz udo. Jeden ze świad-
ków zdarzenia pobiegł za spraw-
cą. W  toku czynności kryminalni 
zatrzymali 46-letniego mieszkań-
ca Rybnika. W sprawie zatrzyma-
no również 38-latkę podejrzaną 
o  utrudnianie czynności krymi-
nalnym. Cały czas prowadzone 
są czynności w tej sprawie.

Sosnowieccy policjanci wyko-
nywali czynności w związku 
z poważnym wypadkiem, do 
jakiego doszło przed godziną 
13.00 na ulicy Orląt Lwowskich 
w Sosnowcu. Kierujący vol-
kswagenem polo stracił pano-
wanie nad pojazdem i wypadł 
z drogi, potrącając idącą chod-
nikiem pieszą. Badanie kie-
rowcy wykazało w jego organi-
zmie ponad promil alkoholu.

Do zdarzenia doszło tuż przed 
13.00. Jak wynika ze wstępnych 
ustaleń, poczynionych na miej-
scu zdarzenia, volkswagen jechał 
ulicą Orląt Lwowskich od strony 
Jaworzna w  kierunku kościoła. 
Na wysokości skrzyżowania z uli-
cą Plażową najprawdopodobniej 

wykonywał manewr wymijania 
rowerzysty, podczas którego 
stracił panowanie nad pojazdem 
i  wpadł na chodnik, potrącając 
idącą nim 80-letnią pieszą. Na-

stępnie auto przełamało bariery 
i  wpadło w  przestrzeń okalającą 
budynek, znacznie poniżej pozio-
mu chodnika. Ranna, z poważny-
mi obrażeniami trafiła do szpita-
la. Badanie wykazało, że 53-latek 
ma w  swoim organizmie ponad 
promil alkoholu. Mężczyzna zo-
stał zatrzymany. Pobrano od nie-
go krew do badań, na podstawie 
których biegły wyda opinię. Wów-
czas będzie wiadomo, czy wersja 
przedstawiona przez kierujące-
go, że pił alkohol już po zdarze-
niu, polega na prawdzie. Na miej-
scu pracowali policjanci wraz 
z  biegłym. Ponieważ konieczne 
było usunięcie uszkodzonego po-
jazdu z miejsca, w którym utknął, 
okresowo występowały tam 
utrudnienia w ruchu.
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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 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 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
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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 / Lisi-
niec. 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. Gro-
nowa 37.Długi 29 m, szer. 9 M – 2 kondygna-
cje, 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

 OGarnek do gotowania ciśnieniowego PRE-
STO, 5L / 200 zł, nowy,  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 CAFE TREVISO, 
b.dobra, 200 zł,  tel. 697 272 102

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

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

 OKuchnia gazowo- elektryczna   
tel. 721 390 993

 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+2 głośniki 2x25W 
+ głośnik basowy,  300 zł, 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)

 OWzmacniacz gitarowy 30W lampowy typu 
VOX, b.dobry, 1500 zł, tel. 697 272 102

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

69.900 zł 

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

74.900 zł

VOLVO XC60  
2.0 D, rok prod. 2000,  
kraj., I-wł., gwarancja, 
serwisowany, F-VAT

169.900 zł

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

69.900 zł

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

78.900 zł

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
109.900 zł

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

124.900 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 5 2.0 D, rok prod. 2017, kraj., I-wł., serwisowany, F-VAT  

 139,900 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,  20.400 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 D, rok prod. 2007, kraj.,  16.900 zł
JEEP RENEGADE 1.4 E, automat, nawigacja, kraj., I-wł.,  

serwisowany, rok prod. 2017,  68.900 zł
MAZDA RX-8 1.4 E, rok prod. 2003,  12.200 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 AVENSIS 2.0 D, rok prod. 2017, kraj., I-wł, F-VAT,   

 59.900 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, 28.900
VW JETTA 1.6 E, rok prod. 2007,  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,  69.900 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,  59.900 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

Wybrane samochody na dzień 23 kwietnia 2021
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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 psa-
mi nie szuka konfliktu. Na smyczy 
stara się nie szarpać. Naszym 
zdaniem Pogo to idealny psiak 
dla aktywnej osoby, gdzie nu-
dów i braku miłości nie zazna.

Elton to psiak z ogromnym sercem dla każdego czło-
wieka, który skusi się, aby go posmyrać i pogłaskać. Potra-
fi być najwierniejszym psem na świecie. Nie przeskakuje 
murów, więc domek z ogrodem byłby w sam raz! Nie pod-
gryza ludzi ani tym bardziej dzieci, więc rodzinka z malu-
chami też byłaby ok. Podczas spacerów z 
wolontariuszami chodzi ładnie na 
smyczy. Czeka na nowych, kocha-
jących właścicieli.

Maki - jak to młody psiak - ma w  sobie dużo 
energii do zabawy, biegania i okazywania miłości wolonta-
riuszom. 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 lu-
dzi 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 MAKI

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

PIESKI SZUKAJĄ 
KOCHAJĄCEGO DOMU!

Lili - piesek

rok urodzenia : 
2012

wielkość :  
średnia

przebywa w kojcu 
nr 70 - nr 2726

data przyjęcia:  
26-01-2017

Sterylizowana: TAK

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. Uwiel-
biam zabawy piłką lub z kolegą z boksu, na spacerze 
czasem.. może często też go zaczepiam do zabawy. 
Teraz szukam tego jedynego czło-
wieka, co dom mi da! Zapraszam 
do adopcji!

LILI

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

ARNOLD

Arnold - piesek

rok urodzenia:  
20-01-2011

wielkość: mały

przebywa w kojcu 
nr 13 - nr 1711

data przyjęcia: 
20.01.2012

Kastracja: Tak

Czaki niestety po zakończonym spacerze 
chowa się smutny do budy. Czaki już dawno powinien 
być przez kogoś zauważony. Ten psiak nie jest konflikto-
wy 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 nie-
chętnie wychodzi po jedzenie! Czaki 
z każdym dniem coraz bardziej 
traci nadzieje, że znajdzie swój 
jedyny dom... CZAKI

Czaki - samiec

rok urodzenia :  
30-04-2010

wielkość : mały

przebywa w kojcu 
nr A1 - nr 2908

data przyjęcia:  
30-04-2018

ELTON

Elton - piesek

rok urodzenia: 
2012

wielkość : średni

przebywa w kojcu 
nr 13K - nr 2185

data przyjęcia: 
19-11-2013

Kastracja: Tak
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