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Strefa płatnego 
parkowania została 
powiększona

Wypadek z udziałem dziecka

Policjant pomógł 
rodzicom dotrzeć  
do szpitala

Maraton maturalny czas zacząć!

Raków Częstochowa 
z Pucharem Polski!
Historyczne zwycięstwo Rakowa Częstochowa! Po raz pierwszy w historii klubu Czerwono-Nie-
biescy sięgają po Puchar Polski! Podopieczni Marka Papszuna pokonali na stadionie w Lublinie 
Arkę Gdynia 2:1! Brawo, Raków Częstochowa!

Uwaga kierowcy! Od 4 maja Strefa Płatnego Parkowania 
w Częstochowie została rozszerzona o 16 dodatkowych 
obszarów.

Strefa Płatnego Parkowania w Częstochowie została roz-
szerzona o następujące obszary:
1. aleja Jana Pawła II (od Szajnowicza-Iwanowa do Rynku Wie-

luńskiego)
2. aleja Wolności (od ul. Jana III Sobieskiego do Ronda Mickie-

wicza)
3. ul. Dunikowskiego
4. ul. Kilińskiego (od Chłopickiego do Zbierskiego)
5. ul. Klasztorna (od 7 Kamienic do Kardynała Stefana Wyszyń-

skiego)
6. ul. Kordeckiego (od 7 Kamienic do Św. Teresy)
7. ul. Krakowska (od Mielczarskiego do Małej)
8. ul. Mielczarskiego (od Ogrodowej do Krakowskiej)
9. ul. Ogińskiego (od alei Jana III Sobieskiego do Słowackiego)
10. ul. Ogrodowa (od Mielczarskiego do Piotrkowskiej)
11. Rynek Wieluński
12. Skwer Sokołów
13. ul. Słowackiego (od Pułaskiego do Ogińskiego)
14. ul. Św. Barbary (od 7 Kamienic do Św. Kazimierza)
15. ul. Św. Jana (od 3 Maja do al. Jana Pawła II)
16. ul. Św. Rocha (od Rynku Wieluńskiego do Skrzyżowania z ul. 

Św. Jadwigi z Św. Krzysztofa)

Szczegóły znajdziemy na stronie www.mzd.czest.pl w 
zakładce „strefa płatnego parkowania”.

Strefa obowiązuje w dni robocze od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 09:00 do 17:00 w każdym miejscu 
objętym jej zasięgiem.Stawki opłat za parkowanie pojaz-
dów wynoszą:
1,50 zł - do pół godziny,
3,00 zł - do jednej godziny,
6,60 zł - do dwóch godzin,
10,80 zł - do trzech godzin,
3,00 zł - za czwartą godzinę i następne.

W ratowaniu zdrowia liczy się każda minuta. Z takiego za-
łożenia wyszedł dzielnicowy młodszy aspirant Jarosław 
Ptak, który pomógł roztrzęsionym rodzicom z rannym 
dzieckiem dojechać do szpitala. Do nieszczęśliwego wy-
padku doszło podczas przycinania żywopłotu.

Młodszy aspirant Jarosław Ptak wracał z rejonu służbowe-
go, patrolując ulicę Sabinowską. Gdy zatrzymał się przy skrzy-
żowaniu z ulicą Jagiellońską, podjechał do niego kierujący vol-
kswagenem. Mężczyzna siedzący za kierownicą był bardzo 
zdenerwowany. Przez otwartą szybę krzyczał, że jego dziecko 
ma poważny uraz ręki i jadą do szpitala. Dzielnicowy nie za-
stanawiał się ani chwili. Włączył sygnały uprzywilejowania i 
pomógł rodzicom z 4-letnim dzieckiem bezpiecznie dojechać 
do szpitala. Na szczęście lekarzom udało się częściowo przy-
wrócić sprawność w dłoni dziecka.

Wszyscy opiekunowie byli trzeźwi, a do nieszczęśliwego wy-
padku doszło podczas przycinania żywopłotu w ogrodzie.

4 maja około 271 tys. tegorocz-
nych absolwentów liceów ogól-
nokształcących i techników przy-
stąpi o godzinie 9.00 do obowiąz-
kowego pisemnego egzaminu z 
języka polskiego na poziomie 
podstawowym.

Maturzysta – tak jak w latach ubie-
głych – musi przystąpić do trzech obo-
wiązkowych pisemnych egzaminów: z 
języka polskiego, z matematyki i z ję-
zyka obcego na poziomie podstawo-
wym. Abiturienci ze szkół lub klas z ję-
zykiem nauczania mniejszości naro-
dowych obowiązkowy mają jeszcze 
egzamin pisemny z języka ojczystego 
na poziomie podstawowym.

Maturzyści nie muszą 
w tym roku przystąpić 
obowiązkowo do jedne-
go pisemnego egzami-
nu na poziomie rozsze-
rzonym, czyli do egza-
minu z tzw. przedmiotu 

dodatkowego lub do wyboru. Chęt-
ni mogą nadal przystąpić maksy-
malnie do egzaminów z sześciu ta-
kich przedmiotów.

Wśród przedmiotów do wyboru 
są: biologia, chemia, filozofia, fizyka, 
geografia, historia, historia sztuki, 
historia muzyki, informatyka, język 
łaciński i kultura antyczna, wiedza o 
społeczeństwie, języki mniejszości 
narodowych i etnicznych, język re-
gionalny, a także matematyka, język 
polski i języki obce nowożytne. Eg-
zaminy z przedmiotu do wyboru 
zdawane są na poziomie rozszerzo-
nym. Dlatego do tej grupy zaliczane 
są także – na tym poziomie – mate-
matyka, język polski i języki obce, 
które są obowiązkowe na poziomie 
podstawowym.

CKE poinformowała, że przepro-
wadzone będą 842 egzaminy ustne, 
w tym: 34 egzaminy z języka pol-
skiego, 758 z języka angielskiego, 34 
z języka niemieckiego, 6 z języka ro-

syjskiego, 5 z języka francuskiego, 3 
z języka włoskiego i 2 egzaminy z ję-
zyka hiszpańskiego.

Pisemna sesja egzaminacyjna po-
trwa do 20 maja. Sesja egzaminów 
ustnych rozpocznie się 19 maja i po-
trwa do 21 maja. Egzaminy ustne 
będą przeprowadzane według har-
monogramów ustalonych przez 
przewodniczących zespołów egza-
minacyjnych.

Aby zdać maturę, abiturient musi 
uzyskać minimum 30 proc. punktów 
z egzaminów obowiązkowych. W 
przypadku przedmiotu do wyboru 
nie ma progu zaliczeniowego, wynik 
z egzaminu służy tylko przy rekruta-
cji na studia.

Świadectwa maturalne zostaną 
przesłane do szkół przez okręgowe 
komisje egzaminacyjne do 5 lipca 
br. Tego samego dnia (5 lipca) ogło-
szone zostaną również ogólnopol-
skie wyniki tegorocznego egzaminu 
maturalnego.
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AKTUALNOŚCI

Zdrowie

Potwierdzono 16 przypadków 
indyjskiego wariantu 
koronawirusa

TBS

Dość podrzucania 
śmieci

Częstochowa

76. rocznica zakończenia 
II wojny światowej

Zalecenie

Zabiegi planowe w szpitalach 
zostają wznowione

Stradom

Ulica Polna wyremontowana

Galerie handlowe ponownie 
otwarte

W naszym kraju, jak na razie wykryto 
dwa ogniska indyjskiej mutacji koro-
nawirusa. W sumie mamy potwierdzo-
nych 16 przypadków. - Społecznie mo-
żemy czuć się bezpiecznie. Ogniska, 
gdzie wykryto indyjski wariant koro-
nawirusa, zostały w pełni objęte nad-
zorem inspekcji sanitarnej – zapewniał 
we wtorek szefujący Głównemu In-
spektoratowi Sanitarnemu Krzysztof 
Saczka.

Minister zdrowia Adam Niedzielski poin-
formował, że w Polsce potwierdzono 16 
przypadków indyjskiego wariantu koronawi-
rusa. Dwa u rodziny polskiego dyplomaty 
sprowadzonego z Indii, cztery kolejne pocho-
dzą z ogniska wykrytego w Katowicach i 10 z 
ogniska z Zambrowa pod Warszawą.

Saczka relacjonował na wtorkowej konfe-
rencji prasowej, że do inspekcji wpłynęła in-
formacja, że w domu zgromadzenia sióstr 
Misjonarek Miłości Matki Teresy z Kalkuty w 
Katowicach pojawiło się 10 osób ze schorze-
niami układu dróg oddechowych.

W wyniku działań sanepidu i szczegółowo 
przeprowadzonego wywiadu epidemiolo-
gicznego ustalono, że część sióstr brała 
udział w rekolekcjach w Zambrowie pod 
Warszawą, gdzie była siostra zakonna z Indii. 
- Po tej informacji podjęliśmy natychmiast 
decyzję o szczegółowym zbadaniu ogniska w 
Katowicach i Zambrowie, które okazało się, 
że również dotyczy domu zakonnego sióstr 

Misjonarek Miłości w Warszawie – podał 
Saczka.

Poinformował, że zadecydowano o tym, 
aby wszystkie osoby z tych ognisk były prze-
badane, a osoby zakażone podlegały 
14-dniowej izolacji. Zdecydowano również, 
że osoby z wynikiem ujemnym obejmie 
14-dniowa kwarantanna. - Podjąłem decyzję, 
że zwolnienie z izolacji bądź z kwarantanny 
będzie możliwe tylko i wyłącznie po wykona-
niu testu, który będzie ostatecznie ujemny – 
powiedział Saczka. - W wyniku przeprowa-
dzonych działań w ognisku w Katowicach 
stwierdzono 27 osób zakażonych i 9 osób z 
wynikami ujemnymi, które podlegają kwa-
rantannie. Wśród tych 27 osób zakażonych 
mamy potwierdzone cztery przypadki muta-
cji indyjskiej – poinformował Saczka.

W przypadku Warszawy i Zambrowa, jak 
dodał, stwierdzono 24 osoby zakażone, a ko-
lejne 20 osób poddano kwarantannie. Po-
twierdzono 10 przypadków indyjskiej muta-
cji.

Zapewnił, że inspekcja sanitarna nadzoru-
je i monitoruje wskazane ogniska. - Wszyst-
kie osoby, które miały jakikolwiek kontakt z 
osobami w ogniskach, zostały poddane kwa-
rantannie – podkreślił. Ponieważ siostry w 
Katowicach opiekują się bezdomnymi, „usta-
lono dozór policyjny, by nikt nie mógł się wy-
dostać ani dostać”.

- Na bieżąco monitorujemy sytuację. Chcę 
podkreślić, że społecznie możemy czuć się 
bezpiecznie. Ogniska w pełni zostały objęte 
nadzorem inspekcji sanitarnej – zaznaczył.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 
„TBS” w Częstochowie mówi dość pod-
rzucaniu śmieci pod osłony śmietniko-
we wydzielone do obsługi budynków 
ZGM „TBS”. Pierwszy krok to komunikat 
do mieszkańców z prośbą o reagowanie 
i zgłaszanie przypadków zaśmiecania 
miasta. Kolejny – to montaż tablic in-
formacyjnych oraz przekierowanie sys-
temu monitorującego na osłony śmiet-
nikowe w dzielnicy Północ przy ulicy 
Herberta i przy ulicy Ossolińskiego na 
Wyczerpach.

Podrzucanie śmieci do lasu, na łąki czy 
do rowów to niestety w Polsce codzien-
ność. Odpady komunalne często trafiają 
także do cudzego pojemnika. Taki pro-
blem do administracji ZGM TBS w Często-
chowie coraz częściej zgłaszają sami 
mieszkańcy. Do osłon wydzielonych do 
obsługi budynków administrowanych 
przez ZGM TBS trafiają nie tylko śmieci po-
chodzące od lokatorów innych bloków, ale 
też kartony i opakowania z pobliskich skle-
pów. Według relacji lokatorów często 
przywożone są też odpady wielkogabary-
towe, w tym zużyty sprzęt AGD czy stare 
meble. W wielu wypadkach zostawiane są 
koło kontenerów, co powoduje duże 
utrudnienia w swobodnym korzystaniu ze 
śmietników przez mieszkańców.

Spółka postanowiła działać, kierując ofi-
cjalny komunikat do mieszkańców z proś-

bą o reagowanie i zgłaszanie wszystkich 
przypadków zaśmiecania miasta do admi-
nistracji. Na klatkach schodowych pojawi-
ły się komunikaty z apelem: „Lokatorze, 
wspólnie zadbajmy o porządek wokół na-
szych bloków” oraz z informacjami, gdzie 
należy zgłaszać nielegalne podrzucanie 
odpadów.

- Lokatorzy płacą za wywóz śmieci i w 
związku z tym wymagają, by wszyscy sto-
sowali się do przyjętych w mieście zasad. 
Niestety, w wielu wypadkach są oni świad-
kami łamania prawa i zaśmiecania miasta 
przez innych. Jako zarządcy nie możemy 
na to pozwolić – tłumaczy Paweł Koniecz-
ny, prezes zarządu ZGM „TBS”.

W rezultacie system monitorujący w 
dzielnicy Północ przy ulicy Herberta oraz 
przy ulicy Ossolińskiego na Wyczerpach 
zostanie przekierowany na teren wokół 
osłon śmietnikowych, które - jak wynika z 
relacji mieszkańców - są najbardziej zanie-
czyszczane przez podrzucane nieczystości 
oraz odpady wielkogabarytowe. Admini-
stracja ma nadzieję, że w ten sposób uda 
się złapać śmiałków na tzw. „gorącym 
uczynku”. Wszystkie takie zdarzenia od ra-
zu będą przekazywane Komendzie Miej-
skiej Policji w Częstochowie.

Zaśmiecanie miasta to wykroczenie z art. 
145 kodeksu wykroczeń, za które grozi ka-
ra grzywny nawet do 500 złotych albo ka-
ra nagany. Jak do tej pory ZGM „TBS” skie-
rował 4 sprawy na policję z wnioskiem o 
ukaranie za zaśmiecanie miasta.

8 maja w Częstochowie odbędą się uro-
czystości związane z 76. rocznicą 
zakończenia II wojny światowej. Prze-
biegną z zachowaniem wszelkich środków 
ostrożności.

Uroczystości rozpoczną się o godzinie 
9.30 na Cmentarzu Kule, gdzie przedsta-

wiciele władz miasta złożą kwiaty i zapalą 
znicze na grobach żołnierzy 7. Dywizji Pie-
choty. Następnie przejadą na Plac Pamię-
ci Narodowej, gdzie (około godz. 10.00) 
zostaną złożone kwiaty przed Pomnikiem 
Poległym w Obronie Ojczyzny.

Ograniczone lub zawieszone w ostatnich 
tygodniach ze względu na pandemię 
COVID-19, zabiegi planowe w szpitalach 
zostają od wtorku wznowione.

Narodowy Fundusz Zdrowia, na polece-
nie ministra zdrowia Adama Niedzielskie-
go, wydał w ubiegłym tygodniu zalecenie, 
by od 4 maja wznowić ograniczoną lub za-
wieszoną realizację świadczeń wykonywa-
nych planowo. Decyzję umotywowano 
poprawą sytuacji epidemicznej.

8 marca NFZ w związku z rozwojem epide-
mii zaleciło ograniczenie do niezbędnego 
minimum lub czasowe zawieszenie udziela-
nia świadczeń wykonywanych planowo.

Zalecenie dotyczyło przede wszystkim 
planowanych pobytów w szpitalach w ce-
lu przeprowadzenia diagnostyki, zabie-
gów diagnostycznych, leczniczych i opera-
cyjnych, w szczególności endoprotezopla-
styki dużych stawów, dużych zabiegów 
korekcyjnych kręgosłupa, zabiegów na-
czyniowych na aorcie brzusznej i piersio-
wej, pomostowania naczyń wieńcowych, 
jak również dużych zabiegów torakochi-
rurgicznych, zabiegów wewnątrzczaszko-
wych, nefrektomii, histerektomii, ale z po-
wodów innych niż onkologiczne.

Zakończyły się prace remontowe na 
ulicy Polnej na odcinku od Pirotechni-
ków do ul. Skrzetuskiego na Strado-
miu.

Ich koszt to 227 tys. zł. To kontynuacja 
poprzedniego remontu z 2018 roku. Na 
zlecenie Miejskiego Zarządu Dróg, krok 
po kroku utwardzane są ulice w tej części 
miasta.

W ramach programu Lepsza Komunika-
cja w Częstochowie systematycznie ro-

śnie liczba zadań drogowych realizowa-
nych w dzielnicy Stradom. W ostatnim 
czasie przebudowano ulice Artyleryjska i 
Kościelną, co uspokoiło ruch i poprawiło 
komfort i bezpieczeństwo podróżowania 
w tej dzielnicy. To pozwala na sukcesyw-
ne wyrównywanie dysproporcji inwesty-
cyjnych pomiędzy peryferyjnymi częścia-
mi miasta, a bardziej rozbudowanymi re-
jonami położonymi bliżej centrum i głów-
nych ciągów komunikacyjnych.

Od wtorku, 4 maja wszystkie 
sklepy w galeriach handlowych są 
ponownie otwarte. W placówkach 
nadal obowiązuje limit osób, 
wymóg noszenia maseczek i za-
chowania dystansu. Tuż przed 
godziną 10.00 przed wejściem do 
Galerii Jurajskiej w Częstochowie 
czekało wiele osób.

4 maja zakończył się czwarty loc-
kdown centrów handlowych. 
Zgodnie z decyzją rządzących, 
działalność wznawiają sklepy odzieżowe i 
obuwnicze, meblarskie i z wyposażeniem 
wnętrz, ofertą sportową, a także z ofertą 
dla dzieci.  Działają także jubilerzy i sklepy 
z elektroniką.  W samej Galerii Jurajskiej 
ponownie otwarte zostało łącznie ok. 150 
lokali i wysp handlowych, które dołączyły 

do działających przez ostatni czas skle-
pów m.in. spożywczych czy drogerii.

Tradycyjnie już rozruch handlu odbywa 
się z zachowaniem najwyższego reżimu 
sanitarnego. W placówkach handlowych 
nadal obowiązuje limit osób, wymóg no-
szenia maseczek i zachowania dystansu.
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Z POLICYJNEGO NOTATNIKA

„Zgubił” przewożony ładunek

Groźny wypadek z udziałem
9-letniego chłopca

Przerwali 
nielegalną imprezę

Policjanci katowickiej drogówki pod-
jęli interwencję wobec kierującego, 
który „zgubił” przewożony ładunek. 
Pasy zabezpieczające towar zostały 
przecięte przez przewożone blachy, 
które wypadły na jezdnię. Na szczę-
ście nikomu nic się nie stało, a poli-
cjanci pomogli załadować ładunek.

Do nietypowej interwencji doszło w re-
jonie skrzyżowania ulicy Owsianej z ulicą 
Kościuszki w Katowicach. Dyżurny kato-
wickiej komendy otrzymał zgłoszenie, że 
z ciężarówki na jezdnię wypadł ładunek i 
została zablokowana droga. Na miejsce 

zostali skierowani policjanci z drogówki, 
którzy potwierdzili zgłoszenie. Okazało 
się, że podczas skrętu w lewo załadowa-
ny ładunek przeciął pasy zabezpieczają-
ce i wypadł na jezdnię. Przewożone bla-
chy zablokowały jezdnię w stronę cen-
trum miasta. Pomimo porannych godzin 
i dużego natężenia ruchu, nie doszło do 
żadnego zdarzenia drogowego ani nikt 
nie ucierpiał. W celu jak najszybszego 
udrożnienia drogi, zapewnienia bezpie-
czeństwa i rozładowania tworzącego się 
„korka”, policjanci katowickiej drogówki 
pomogli kierującemu z załadunkiem 
rozsypanego towaru. Kierujący za złe za-
bezpieczenie ładunku został ukarany 
mandatem karnym.

Policjanci z piekarskiej komendy wyja-
śniają okoliczności niebezpiecznego 
zdarzenia, do jakiego doszło na ul. Ge-
nerała Ziętka. 9-letni chłopiec wbiegł 
na jezdnię, gdzie został potrącony przez 
jadący samochód. Na miejscu lądował 
śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ra-
tunkowego, który zabrał dziecko do 
szpitala.

W rejonie parku został potrącony 9-let-
ni chłopiec. Ze wstępnych ustaleń wyni-
ka, że dziecko wybiegło z pobliskiego 

sklepu i wbiegło na jezdnię. Kierujący 
volkswagenem 69-letni mieszkaniec Pie-
kar miał uprawnienia do kierowania po-
jazdem oraz był trzeźwy. Na miejscu 
zdarzenia lądował śmigłowiec LPR, który 
zabrał przytomnego, lecz w ciężkim sta-
nie z urazem głowy chłopca do szpitala. 
Droga w miejscu wypadku była zabloko-
wana do czasu zakończenia czynności 
prowadzonych przez policjantów. Do-
kładne okoliczności zdarzenia będą wy-
jaśniać piekarscy śledczy.

Policjanci interweniowali w lokalu 
mieszczącym się w centrum Jaworzna, 
który pomimo zakazu był otwarty. 
Właściciel zdecydował się na zorgani-
zowanie imprezy wbrew obowiązują-
cym przepisom. Mundurowi wylegity-
mowali 69 uczestników wydarzenia 
i zatrzymali 1 osobę.

Policjanci z  jaworznickiej komendy, 
wspólnie z  mundurowymi z  Oddziału 
Prewencji Policji w Katowicach, interwe-
niowali w lokalu mieszczącym się w cen-
trum miasta, który był otwarty pomimo 
zakazu. Okazało się, że w środku tańczy-
ło na parkiecie kilkadziesiąt osób bez za-
chowania odpowiedniego dystansu 
i bez maseczek. Mundurowi wylegitymo-
wali 69 uczestników imprezy. 41 oso-
bom, które naruszyły obowiązek zakry-
wania ust i  nosa, policjanci wręczyli 
mandaty karne, a wobec 24 sporządzo-
no dokumentację, która będzie podsta-
wą do skierowania do sądu wniosku 

o  ukaranie. Podczas legitymowania 
obecny na miejscu pies, szkolony do wy-
krywania narkotyków, podszedł do jed-
nego z mężczyzn i wskazał go jako oso-
bę, która może posiadać narkotyki. Pod-
czas kontroli okazało się, że 37-letni 
mieszkaniec Jaworzna posiadał przy so-
bie mefedron. Mężczyzna został zatrzy-
many i umieszczony w policyjnym aresz-
cie. Po wykonanych czynnościach 
uczestnicy imprezy opuścili miejsce spo-
tkania, a właściciel zamknął lokal. Z prze-
prowadzonej kontroli śledczy sporządzi-
li procesową oraz zabezpieczyli dowody, 
które pozwolą na wyciągnięcie konse-
kwencji wobec osób, które nie zastoso-
wały się do obowiązujących przepisów. 
Obecni na miejscu pracownicy Sanepidu 
i  Krajowej Administracji Skarbowej wy-
konali czynności w ramach swoich kom-
petencji. W zabezpieczeniu brało udział 
60 funkcjonariuszy z  KMP w  Jaworznie 
oraz OPP w Katowicach.

Wsiadł za kierownicę. 
Pod nosem miał biały proszek

Odpowie za znęcanie się 
nad zwierzętami

Policjanci z Siemianowic Śląskich, któ-
rzy zatrzymali osobówkę do kontroli, od 
razu zauważyli, że na nosie kierowcy 
jest biały proszek. Mężczyzna przyznał, 
że jest to amfetamina, którą kilkadzie-
siąt minut wcześniej zażył. Okazało się 
także, że 27-latek nie miał uprawnień do 
kierowania, a dowód rejestracyjny po-
jazdu został już wcześniej zatrzymany. 
Po otrzymaniu wyników z pobranej od 
niego krwi mężczyzna usłyszy zarzut 
prowadzenia pod wpływem narkotyków.

Policjanci zatrzymali do kontroli kierującego 
volkswagenem. Mundurowi od razu zauważyli 
biały proszek na jego nosie. Kierowca przyznał 
się, że jest to amfetamina, którą kilkadziesiąt 
minut temu zażył. Mężczyzna został zatrzyma-
ny. Podczas przeszukania 27-latka, jego auta i 
mieszkania mundurowi nie znaleźli żadnych 
środków odurzających. Siemianowiczanin po-
jechał w asyście stróżów prawa do szpitala, 
gdzie pobrano mu krew do dalszych badań 
toksykologicznych. Gdy wynik potwierdzi, że w 
jego organizmie znajdowały się narkotyki, 
usłyszy on zarzut za popełnione przestępstwo. 
Grozi do 2 lat więzienia.

53-letni mieszkaniec Rudy Śląskiej od-
powie za znęcanie się nad zwierzętami. 
Mężczyzna w swoim ogródku utrzymy-
wał łącznie 13 zwierząt w tym m.in. ko-
nie, kuce, psy, a nawet świnię wietnam-
ską. Były one zaniedbane, wychudzone 
i brudne. Śledczy z miejscowej komendy 
wspólnie ze służbami weterynaryjnymi 
wkroczyli na teren jego posesji i inter-
wencyjnie odebrali część zwierząt. 
Wkrótce rudzianin może stracić pozo-
stałych podopiecznych, jeśli nie zapew-
ni im odpowiednich warunków bytowa-
nia.

Policjanci ze świętochłowickiej komendy, 
zajmujący się zwalczaniem przestępczości go-
spodarczej uzyskali informację, że na jednym 
z ogródków w Świętochłowicach mogą znajdo-
wać się zaniedbane zwierzęta. Stróże prawa 
natychmiast wkroczyli do akcji. Na miejsce 
przybyły również służby weterynaryjne oraz 
przedstawiciel świętochłowickiego Urzędu 
Miejskiego. Kiedy śledczy weszli na teren pose-
sji, ich przypuszczenia się potwierdziły. Okaza-
ło się, że przebywające tam zwierzęta domo-
we utrzymywane są w  fatalnych warunkach. 
Były one brudne i wygłodzone, a część z nich 
nawet odwodniona i w stanie nieleczonej cho-
roby.

Wśród 13 zwierząt na terenie gospodar-
stwa hodowane były m.in. konie, kuce, psy, 
a  nawet świnia wietnamska. Ogiery i  kuce 
utrzymywane były w  zbyt ciasnych pomiesz-
czeniach bez dostępu do światła i wody. Wy-
puszczane były na grząski padok ogrodzony 
blachą i drutem. Warunki, w jakich przebywa-
ły, stanowiły dla nich poważne zagrożenie. 

Z kolei kojce dla psów były brudne i zaniedba-
ne tak jak same czworonogi. Właściciel nie za-
dbał nawet o  budy, by mogły się schronić 
przed działaniem warunków atmosferycz-
nych. Ponadto rudzianin hodował także młodą 
świnię wietnamską, którą dokarmiał psią kar-
mą. Zwierze miało otwartą ranę szyi, którą 
właściciel próbował leczyć samodzielnie.

Decyzją służb weterynaryjnych 53-latkowi 
zostały interwencyjnie odebrane 4 kuce oraz 
świnia, bowiem ich stan oraz warunki, w jakich 
przebywały, zagrażały ich życiu i  zdrowiu. 
Zwierzęta trafiły do jednego z gospodarstw na 
terenie śląska, prowadzonego przez fundację. 
Właściciel zrzekł się podopiecznych. Pozostałe 
zwierzęta zostały na miejscu, jednak mieszka-
niec Rudy Śląskiej musi się liczyć również z ich 
utratą. Służby weterynaryjne w odniesieniu do 
nich będą wnioskowały do włodarzy miasta 
o ich czasowe odebranie zgodnie z przepisami 
Ustawy o  ochronie zwierząt, a  jeśli właściciel 
w dalszym ciągu nie zapewni zwierzętom od-
powiednich warunków, wówczas zostanie 
skierowany wniosek o  całkowite ich odebra-
nie. Ponadto mężczyzna został ukarany przez 
pracowników katowickiego Powiatowego In-
spektoratu Weterynaryjnego mandatami kar-
nymi m.in. za brak aktualnych szczepień psów 
oraz brak wymaganych dokumentów dla koni.

Policjanci przeprowadzili czynności proce-
sowe, w  których trakcie zabezpieczono nie-
zbędne dla postępowania dowody. Za znęca-
nie się nad zwierzętami poprzez utrzymywa-
nie ich w niewłaściwych warunkach oraz w sta-
nie rażącego zaniedbania i  niechlujstwa wła-
ścicielowi grozi do 3 lat więzienia. Mężczyzna 
wkrótce odpowie przez sądem.
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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

MERCEDES GLA 180  
1.6 E, zakup w 2020,   
kraj., I-wł., gwarancja, 
F-VAT

117.000 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
MERCEDES GLC 2.0 D, rok prod. 2019, kraj., I-wł., serwisowany, 

F-VAT,  166.900 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 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 5 maja 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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