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Nowa linia MPK

Bezpośrednio
z południowych dzielnic
do centrum

Od czwartku 15 lipca kursować będzie nowa linia MPK nr 100, która bezpośrednio połączy południowe dzielnice z centrum miasta. Dzięki temu mieszkańcy tych rejonów, którzy
najbardziej odczuli zmiany w komunikacji miejskiej, spowodowane inwestycjami drogowymi, będą mieli do niej łatwiejszy dostęp.
Linia nr 100 uruchomiona zostanie w
związku z przebudową alei Wojska Polskiego
oraz m.in. ul. Mirowskiej i wcześniejszym
wprowadzeniem zmian w kursowaniu wielu
linii. Nowe rozwiązanie usprawni podróże
mieszkańcom Błeszna, Wrzosowiaka i Ostatniego Grosza (w tym ul. Bardowskiego) do
Śródmieścia (w tym m.in. w rejon placu Daszyńskiego i Galerii Jurajskiej).

Mieszkańcy zostali wysłuchani
Częstochowianie mieszkający w południowych dzielnicach zgłosili uwagi odnośnie
utrudnień w komunikacji i w odpowiedzi na
ich prośby wprowadzono nową linię, która
jest elementem uzupełniającym tymczasowy
schemat komunikacyjny MPK utworzony ze
względu na trwające inwestycje. - Nowa linia

będzie kursować co 30 minut z pętli Jesienna
przez pętlę Błeszno, ulicami Jesienną, Bohaterów Katynia, aleję 11 Listopada i Niepodległości, ulicę Bór i Bardowskiego, a następnie ponownie przez Niepodległości oraz aleję Wolności i Najświętszej Maryi Panny, ulicę Ogrodową i Krakowską - do przystanku ul. Mała –
informuje Biuro Inżyniera Ruchu Urzędu Miasta Częstochowy i dodaje - Powrót w kierun-

ku Błeszna i Wrzosowiaka będzie się odbywał
ulicami ks. Wróblewskiego, Kanałem Kohna i
Krakowską do alei Najświętszej Maryi Panny i
dalej tymi samymi ulicami, jak w kierunku
centrum (także z przejazdem przez ulicę Bardowskiego i pętlę Błeszno).
■ Paula Nogaj

abc na kołach to największa w Polsce,
nowoczesna sieć sklepów mobilnych

Poprowadź sklep na kołach
i zacznij zarabiać!
Nie wymagamy doświadczenia, tylko zaangażowania
Potrzebujesz tylko prawa jazdy kat. B i chęci do pracy

4000 zł netto gwarantowanego wynagodzenia
+1400 zł na paliwo
+ do 2500 zł prowizji od sprzedaży
kontakt@abcnakolach.pl
882 590 962, 507 010 084

www.abcnakolach.pl
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Apel Straży Miejskiej

Zabezpieczcie
swoje domy
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Miejski program in vitro

Kolejny maluszek
przyszedł na świat
Pod koniec czerwca urodziło się kolejne
dziecko w ramach miejskiego programu dofinansowania zabiegów in vitro. To chłopiec! 9
lipca jego rodzice odebrali wózek od częstochowskiej firmy ,,Deltim” – współpracującej z
miastem od początku programu.

Procedurę in vitro przeprowadzono tym
razem w klinice ,,Gameta” w Rzgowie. W tym
roku Częstochowa czeka jeszcze na dwoje
dzieci, które mają przyjść na świat dzięki
wsparciu miasta dla par starających się o
potomstwo metodą in vitro. Od 2012 roku
dzięki częstochowskiemu programowi urodziło się 61 dzieci (29 dziewczynek oraz 32
chłopców) – w tym 8 par bliźniaków.

Morderstwo w Borowcach

Odpowiednio zadbajmy o bezpieczeństwo naszych domów i mieszkań
podczas wakacyjnych wyjazdów – apeluje częstochowska Straż Miejska.
Włamywacze nie robią sobie bowiem
urlopów i mogą wykorzystać nadarzającą się okazję.
W okresie urlopowym szczególnie
warto pamiętać o założeniach programu ,,Bezpieczna Częstochowa”, w którym – pod hasłem ,,Sąsiedzkie czuwanie” – co rok przed wakacjami i feriami
Straż Miejska przypomina o tym, co
warto zrobić przed wyjazdem na urlop,
aby nasz dobytek był lepiej zabezpieczony.
– W czasie dłużej nieobecności w domu lub mieszkaniu warto zadbać, aby
ktoś z rodziny lub sąsiadów stale kontrolował nasz dobytek i stwarzał pozory
obecności domowników. Nie należy
również w domu pozostawiać pieniędzy
i kosztowności. Wartościowe przedmioty na czas wyjazdu można ,,zdeponować” u kogoś z bliskiej rodziny – radzą
miejskie służby i dodają – Warto również zastanowić się nad instalacją w
mieszkaniach czy domach urządzeń
alarmowych. Tym bardziej, że obecnie
ceny takich systemów są dość przystępne. Wszelkie zabezpieczenia przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa naszego mienia. Osoby prywatne – także

spółdzielnie czy wspólnoty mieszkaniowe – decydują się też często na instalację monitoringu wizyjnego. To kolejny
sposób na podniesienie bezpieczeństwa w naszym otoczeniu.
Zadbaj o bezpieczeństwo bliskich
Straż Miejska w Częstochowie zwraca
się również do rodziców, którzy nie planują wyjazdów urlopowych, ale pozostają aktywni zawodowo. Udając się do
pracy rodzice powinni zorganizować
opiekę osób dorosłych dla pozostających w mieszkaniu dzieci. Jeśli nie jest to
możliwe, należy je uczulić, aby pod żadnym warunkiem nie otwierały domów
czy mieszkań obcym osobom.
Ze względu na to, że wakacje to także
okres sprzyjający sięganiu po alkohol i
papierosy przez młodzież, Straż Miejska
przypomina, że zabroniona jest sprzedaż napojów procentowych, wyrobów
tytoniowych i papierosów elektronicznych osobom poniżej 18 roku życia.
Mundurowi apelują, abyśmy zrobili
wszystko, aby te wakacje były od początku do końca bezpieczne. Przestrzegajmy także aktualnych regulacji sanitarnych.
Telefon alarmowy Straży Miejskiej
w Częstochowie to 986.
Telefon alarmowy do służb to 112.

Środowisko

Zadbają o lasy
Trwają prace związane z wielkoobszarową inwentaryzacją stanu lasu,
którymi objęte są także lasy niebędące
własnością Skarbu Państwa. O działaniach tych poinformowało Ministerstwo
Klimatu i Środowiska.
Zadanie pn. „Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w
kraju w latach 2020-2024” zaplanowane na lata 2020-2024 prowadzone jest
w lasach wszystkich form własności, w
tym także w lasach niestanowiących
własności Skarbu Państwa, na terenie
całego kraju. Celem prac jest określenie, a następnie monitorowanie stanu
lasu oraz tempa i trendu zachodzących
w nim zmian. - Na wniosek Ministerstwa apelujemy do właścicieli lasów
niestanowiących własności Skarbu Państwa o umożliwienie wstępu na ich te-

ren wydelegowanym pracownikom tego przedsiębiorstwa państwowego
oraz założenia tam powierzchni próbnych, według zasad określonych w Instrukcji wykonywania wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu – napisał
w specjalnym komunikacie częstochowski magistrat. Podjęte przez ministerstwo działania w poszczególnych
latach 5-letniego cyklu obejmą 20% powierzchni lasów i będą polegać na pomiarach i obserwacjach na stałych powierzchniach próbnych, zakładanych w
tzw. traktach. Realizacją tego przedsięwzięcia zajmuje się przedsiębiorstwo
państwowe Biuro Urządzania Lasu i
Geodezji Leśnej (oddziały w: Białymstoku, Brzegu, Gdyni, Gorzowie Wielkopolskim, Krakowie, Lublinie, Olsztynie, Poznaniu, Przemyślu, Radomiu, Szczecinku i Warszawie).

Sprawca wciąż poszukiwany

Częstochowscy śledczy pod nadzorem
Prokuratury Rejonowej w Myszkowie
wyjaśniają okoliczności śmierci trzech
osób, których ciała ujawniono w jednym
z domów w miejscowości Borowce.
O zabójstwo małżeństwa i ich siedemnastoletniego syna podejrzany jest
52-letni Jacek Jaworek. Sprawca nie został jeszcze ujęty. Wciąż trwają jego
poszukiwania.
Makabrycznego odkrycia policjanci dokonali w minioną sobotę . – Około godz.
1:00 dyżurny Policji otrzymał zgłoszenie o
awanturze domowej w jednym z domów
w miejscowości Borowce (gm. Dąbrowa
Zielona). Policjanci, którzy przyjechali na
miejsce zgłoszenia, ujawnili zwłoki 3
osób. Okazali się nimi mieszkańcy domu:
44-letnie małżeństwo oraz ich 17-letni
syn. Czynności na miejscu, mające na celu wyjaśnieniu przyczyny, przebieg i okoliczności tego tragicznego zdarzenia, prowadzą policyjni śledczy pod nadzorem
prokuratora z Prokuratury Rejonowej w
Myszkowie – poinformowała KMP w Częstochowie. Funkcjonariusze na podstawie
polecenia wydanego przez Prokuraturę
Rejonową w Myszkowie poszukują mężczyzny podejrzanego o zabójstwo trzech
osób. To 52-letni mieszkaniec Częstochowy Jacek Jaworek – brat zamordowanego
mężczyzny. Wiadomo, że feralnej nocy
morderca użył broni palnej i zastrzelił
członków swojej rodziny. Uratować zdołał
się jedynie najmłodszy syn zamordowanego małżeństwa. Chłopcu udało się
uciec i schronić u bliskich.
Prokuratura uważa, że możliwym motywem tej zbrodni był konflikt rodzinny. Potwierdzają to sąsiedzi, którzy są zszoko-

wani całym zdarzeniem. – To była dobra
rodzina, ale wyszły tam widocznie jakieś
nieuregulowane sprawy majątkowe z
dawnych lat. Każdy z rodzeństwa miał
prawo do tego domu – na nikogo nie było
to przepisane. On [Jacek Jaworek – przyp.
red.] wprowadził się tam po rozwodzie,
bo też mu się należało. Kawałek muru to
nie jest jednak powód do zabijania… –
mówią i podkreślają, że mimo wszystko
nic nie wskazywało na to, że może dojść
do tragedii. – Nigdy byśmy nie przypuszczali. Gdyby było inaczej, pewnie ktoś by
zareagował. My bardzo dobrze żyliśmy z
tym zamordowanym małżeństwem. Oni
bardzo się udzielali społecznie, zawsze
można było na nich liczyć. Znaliśmy też
tego człowieka, który zabił. Wszędzie dochodzi do rodzinnych kłótni i oni też mieli jakieś swoje zatarcia, ale nikt nie wnikał
– podkreślają.
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało w sprawie poszukiwań Jacka Jaworka alert do mieszkańców województw
śląskiego, łódzkiego i świętokrzyskiego.
Bezpośrednio w akcji poszukiwawczej
bierze udział około stu funkcjonariuszy –
w tym także przewodnicy z psami tropiącymi, a także jeźdźcy policji konnej. Wykorzystywane są również specjalistyczne
drony, które monitorują teren w powietrza. – Wszystkie osoby, które znają aktualne miejsce pobytu poszukiwanego mężczyzny, mogące pomóc w ustaleniu jego
miejsca pobytu, lub które mogą mieć
istotne dla śledztwa informacje, proszone są o pilny kontakt z Komendą Miejską
Policji w Częstochowie pod numerem telefonu 47 858 12 55 lub numerem alarmowym 112 – apelują mundurowi.
■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj

Zawiercie

Zatrzymano złodzieja
akumulatorów
Policjanci wydziału kryminalnego w Zawierciu zdołali schwytać osobę
odpowiedzialną za kradzież akumulatorów z elektrycznych hulajnóg. Z
pojazdów znikały baterie i elementy obudowy. Zawierciański złodziej zostanie
pociągnięty do odpowiedzialności.
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Żory

Pijana 14-latka znaleziona
przez policjanta

Z 8 hulajnóg elektrycznych w maju tego roku zniknęły baterie i elementy obudowy. Spowodowało to spadek wartości urządzeń, które nie nadawały się do użytku. Straty oszacowano na ponad 14 tysięcy złotych. Winowajca został zatrzymany przez policjantów z wydziału kryminalnego w Zawierciu. Okazał się
nim być 28-letni mieszkaniec miasta. Grozi
mu do 5 lat pozbawienia wolności.

Łodygowice

Policjanci uratowali 27-latka
Policjanci z Łodygowic wraz z Wydziałem
Prewencji żywieckiej komendy Policji
otrzymali zgłoszenie o mężczyźnie, który
chodził po parapecie na pierwszym piętrze
budynku.
Jego
zachowanie
wskazywało na silne działanie adrenaliny. Był pobudzony i nerwowy. Mundurowi
uratowali 27-latka.
W minioną niedzielę ok godz. 9:30 policjanci otrzymali zgłoszenie o mężczyźnie, który chodził po parapecie znajdującego się na

pierwszym piętrze budynku. W momencie
pojawienia się służb mężczyzna siedział w futrynie okna. Bano się o jego zdrowie i życie.
Służby weszły do pokoju, w którym się znajdował. W tym czasie strażacy zajmowali się
rozkładaniem poduszki pneumatycznej, w
konieczności, gdyby mężczyzna zdecydował
się skoczyć. Profesjonalizm policjantów pozwolił na obezwładnienie mężczyzny. Agresywne zachowanie broniącego się 27-latka
doprowadziło do rozbicia szyby, która zraniła
jednego z mundurowych. Po złapaniu został
on oddany w ręce pogotowia.

Myszków

Wywrócił ciągnik. Był pijany

Pijana 14-latka z Żor została znaleziona w
parku przez policjanta. Dziewczyna była
nieprzytomna. Sytuacje, w których najmłodsi sięgają po alkohol i inne używki są
coraz częstsze. Istnieje Pomarańczowa
Linia, gdzie rodzice, dzieci i młodzież
mogą zasięgnąć pomocy.
W minioną niedzielę policjant w czasie
wolnym od pracy zwrócił uwagę na nieprzytomną dziewczynę w parku. Jak się okazało,
była pijana i nie kontaktowała. Nie reagowała na komunikaty. Mundurowy zawiadomił
pogotowie i oficera dyżurnego.
Po zawiadomieniu dziewczyna została

przewieziona do szpitala. Otrzymała odpowiednią pomoc. Policji jak na razie nie udało
się ustalić okoliczności, w których 14-latka
zdobyła alkohol i jak do zdarzenia doszło. Nie
wiadomo też dlaczego znalazła się w parku.
Sytuacja jest cały czas badana.
Pomarańczowa Linia- to grupa specjalistów zajmujących się profesjonalną pomocą
dla dzieci i rodziców, którzy zmagają się z
problemami związanymi z zażywaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
Najmłodsi są najbardziej narażeni na medyczne skutki zażywania używek. Dlatego
warto zapamiętać numer- 801 14 00 68,
gdzie można uzyskać specjalistyczne wsparcie.

Myszków

Policjanci doskonalili
umiejętności strzeleckie
Nowy obiekt Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach posiada jedną z
najnowocześniejszych strzelnic w Polsce.
Policjanci z Myszkowa odbyli tam szkolenie w kierunku doskonaleniu swoich
umiejętności strzeleckich.
Kolejny etap wyszkolenia strzeleckiego
miał miejsce w nowym obiekcie Komendy
Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Wyszkoleni instruktorzy strzeleccy sprawowali opiekę nad policjantami z Myszkowa. Trening polegał na usprawnieniu i ćwiczeniu umiejętno-

ści. Ma to na celu umożliwienie policjantom
odbywanie służby mając jak najlepsze przygotowanie.
Policjanci dokształcali się w zakresie wiedzy teoretycznej i praktycznej. Trenowali oddawanie strzałów z broni krótkiej. ,,Każdy policjant ma świadomość, że w czasie pełnionej
służby może spotkać się z sytuacją, podczas
której będzie musiał sięgnąć po broń palną.
Dlatego tak ważna jest umiejętność bezpiecznego i szybkiego posługiwania się nią. Szkolenie strzeleckie musi zaliczyć każdy stróż prawa.’’- informuje myszkowska policja.

Świętochłowice

Miał 5 lat do odsiadki.
Wpadł podczas interwencji
Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego
w Myszkowie złapali pijanego kierowcę.
Podczas wypadku doszło do wywrócenia
ciągnika prowadzonego przez mężczyznę.
W momencie zdarzenia miał on w organizmie 3,5 promila alkoholu.
Zdarzenie miało miejsce w sobotę około
godziny 10:00 na ulicy Jana Pawła II w Glinianej Górze. Ustalenia policji wskazują na nieudolność mężczyzny przy kierowaniu pojaz-

dem, nad którym stracił panowanie. 45- latek
prowadząc zahaczył o słup telekomunikacyjny, a następnie wywrócił ciągnik na bok. Na
miejscu zdarzenia nikt nie ucierpiał. Kierowca
zostanie pociągnięty do odpowiedzialności.
Grozi mu grzywna, zakaz kierowania pojazdami, a nawet kara więzienia.
- Reagujmy, kiedy widzimy, gdy za kierownicę wsiada nietrzeźwy. Czasami wystarczy
jeden telefon, by nie doszło do tragedii, w
której mogą ucierpieć niewinne osoby - podkreśla myszkowska policja.

31-letni mieszkaniec Świętochłowic był
poszukiwany listem gończym. Odpowiedzialny między innymi za rozbój miał
odbyć 5 lat łącznej kary pozbawienia wolności. Ukrywał się przed wymiarem
sprawiedliwości, ten go jednak dopadł.
Policjanci ze Świętochłowic zostali wezwani na interwencje do jednego z mieszkań. Po-

wodem była awantura lokatorów. Do
sprzeczki doszło między kobietą a pijanym
mężczyzną. W jego organizmie znajdowały
się ok 3 promile alkoholu. W trakcie ustalania
tożsamości policja wykazała, że mężczyzna
jest poszukiwany listem gończym wydanym
przez chorzowski sąd. Został on natychmiastowo zatrzymany. Spędził noc w areszcie, a
następnie został przetransportowany do wyznaczonego mu zakładu karnego, gdzie odbędzie wyrok.

■ Opracowanie kolumny: Natalia Lewandowska

4

OGŁOSZENIA

ŚRODA-CZWARTEK, 14-15 LIPCA 2021

LOMBARD
KAPS

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

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

TANIE WYROBY
JUBILERSKIE

Al. NMP 1, tel. 34 361-39-50
Al. NMP 16, tel. 34 324-68-31
Al. Wolności 6, tel. 34 324 23 24

www.kapssc.pl

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

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

sprawna, cena: 190 zł.
Tel. 798 - 649 - 665

SPRZEDAM
O Adapter BAMBINO, 50 zł,

O Lustro łazienkowe – o wym.

tel. 697 272 102

70 X 90 cm. Tel. 501 109 822

O Antena do tv z przyłączem

O Maszyna dziewiarska firmy bosch

( kpl do zamontowania ),
tel. 34 362 94 27

tel. 34 362 94 27

O Antyki – francuski komplet z 1896

O Maszyna do szycia przemysłową,

r.: Biblioteczka + komoda z marmurowym blatem. Sygnowany, perfekcyjna renowacja, Tel. 34 – 367 65 56

O Białe kamienie - ozdobne,

O Meble w dobrym stanie - szafa, re-

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

gał, szafka, regał nad szafkę, stolik,
stolik pod TV, laptop - Częstochowa Lisiniec, tel. 508 747 290

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

O Meble młodzieżowe „norweskie”

O Cegła (czerwona, pełna) z rozbiórki

MOTORYZACYJNE
KUPIĘ

O Auto z PRL-u kupię sprawne zarejestrowane np. Fiat 125p, 126p , Trabant , Wartburg , Zaporożec , Moskwicz , Dacia , Wołga , Syrena i inne
tel. 608 097 274

O Dostawczaka z PRL-u zadbanego
sprawnego kupię - Żuka , Nysę ,
Tarpana tel. 608 097 274

O Motocykl , motorower z PRL-u kupię
np. WFM , WSK , SHL , OSA , JUNAK ,
KOMAR , MZ , motorynka i inne
tel. 608 097 274

O AUTO, MOTOCYKL z PRL-u nieuzywany lub z minimalnym przebiegiem ,
zapomniany zastaly w garazu
tel. 608 097 274

SPRZEDAM
O SPRZEDAM samochód Matiz z 2002
roku, tel. 34 362 94 27

O SPRZEDAM Renault Koleos 2009,
4x4, przebieg 106 000 km.
Częstochowa, tel. 690 320 779

NIERUCHOMOŚCI
WYNAJMĘ

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

O Wynajmę działkę pod działalność gospodarczą, 1 zł za metr kwadratowy,
na terenie Częstochowy, mieszkanie
trzech wieszczy, m - 3, umeblowane,
cena 1000 zł - tel. 503 002 462

O Wynajmę działający od 30 lat sklep
monopolowo-spożywczy 24h na
ul. Garibaldiego. Częstochowa,
tel. 531 186 403

umeblowane, gotowe na zamieszkanie, najem krótkoterminowy,
ul. Dąbrowskiego 41,
tel. 602 307 570

O Wynajmę garaż, tel. 34 362 94 27
SPRZEDAM
O Działka budowlana o pow. 2087 m2,
wszystkie media: woda, gaz,
prąd w skrzynce energetycznej
z przydziałem mocy na 25 A,
Jaskrów, 42-244 Mstów, ul. Pszczela
(Ołowianka). Tel. 513 950 092

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

O Dom w szeregowej zabudowie: Cz-wa
/ Lisiniec. 40% Do wykończenia.Tel. Kontaktowy 34 317 27 48

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

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

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

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

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

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

w Życiu Częstochowy i Powiatu

O Część do chevroleta captive.
Czujnik stopu. Nowy. Made in USA.
Tel. 501 779 441

O Drewno kominkowe - opałowe

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

od góry. Tel. 721 390 993

wejściowe i harmonijkowe.
Tel. 501 109 822

O Prasowalnica elektryczna

O Drzwi do łazienki prawe 70, z wzorem i szybką, bez ościeżnicy w b.
dobrym stanie, może być z transportem, tanio oddam.
Tel. 693 629 529

wy – tel. 790 819 855

O Radio+cd+magnetofon+2 głośniki
2x25W + głośnik basowy,
300 zł, tel. 697 272 102

bez ościenicy, prawe i lewe.
Tel. 693 629 529

O Rower Cobran Shimano
- tel. 697 272 102

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

O Rowery sładaki, 2 szt., jeden w sta-

O Garnek do gotowania ciśnieniowe-

nie b.dobrym, tel. 790 819 85

O Serwis obiadowo-kawowy: (6-oso-

go PRESTO, 5L / 200 zł, nowy,
tel. 697 272 102

bowy) z kamionki ciemny brąz;
-z duralxu; tel. 504 230 153

O Futrówka skóra (świnia)

O Skóra futrówka świńska,

tel. 790 819 855

tel. 790 819 855

O Kask ochronny - b.dobry

O Sofa - mało używana,rozkładana.

- tel. 697 272 102

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

Szara, dół czarny. Szer. 90 cm,
po rozłożeniu 200 cm. Pojemnik
na pościel. Tel. 792 617 695

O TV LED 40 cali samsung 3-D

O Kożuch męski na wzrost 170 cm,

full hd dvb-t. Tel. 721 390 993

tel. 34 362 94 27

O Kopiarkę laserową HP LaserJet

O TV LCD 32 cale funai.
Tel. 721 049 100
O Toaleta kompaktowa. – Używana

1010, dobra, 50 zł / tel. 697 272 102

O Kuchnia gazowo- elektryczna
tel. 721 390 993

w bdb. stanie, z „Koła”.
Tel. 501 109 822

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

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

tel. 34 362 94 27

O Programator do pralki typ 770 no-

O Drzwi wewnętrzne pełne 80,

Dostarczyć ogłoszenie

O Pilarka poprzeczno-wzdłużna

O Pralka whirlpool ładowana

O Drzwi białe pokojowe, dwie pary:

biała. Tel. 721 390 993

w dobrym stanie. Szafa, regał z 4
półkami, szafka z 3 szufladami, nad
szafką z szufladami jest regał z 2
półkami, biurko nad biurkiem półka,
stolik nocny, stolik pod komputer.
Cz-wa, tel. 508 747 290
dmpa-40– mało używana!
Tel. 790 819 855

worki: 8-15 zł rozpałkowe brzoza
- dąb - sosna, tel. 665 863 191

O Lodówka ardo – wys. 141 Cm,

O Wynajmę m3 50m2, i piętro

Jak zamieścić
ogłoszenie

- 1000 szt. Cena: 1,40 zł/szt. Tel.
798-258-531

O Lodówka mastercook duża,

marki „minerva” - stan bardzo dobry. Cena do negocjacji.
Tel. 603 521 686

O Toaleta kompaktowa - kompletna typu warszawskiego, wyjście od dołu.

O Umywalka z „Koła” z baterią o wym.
65x47 +szafka biała.
tel. 501 109 822

O Wanna metalowa – używaną w b.

Wysłać email

na adres: reklama@zycieczestochowy.pl

Wysłać SMS

na numer 533 302 049

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

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

PRACA

DAM PRACĘ
O Praca w Radomsku – Operator
wózka widłowego z UDT lub Operator produkcji. Więcej informacji:
663 330 218

O Przyjmę do pracy handlowca
tel. 601 505 520

O Przyjmę do pracy szlifierza
tel. 601 505 520

O Przyjmę do pracy drykiera/wyoblacza tel. 601 505 520

O Firma Tacho poszukuje pracownika
do serwisu tachografów
tel: 663 488 502

SZUKAM PRACY
O Podejmę pracę - pracownik gospodarczy, porządkowy, stróż, godziny
popołudniowe, nocne. Solidny i dyspozycyjny. Tel. 502 417 160

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

O Podejmę pracę - pracownika gospodarczego - ogrody, posesje, porządki, itp. tel. 508 747 290

O Podejmę pracę - mężczyzna lat 44,
podejmie pracę jako tokarz, ślusarz,
tel. 694 200 794.

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

O Podejmę prac dodatkową; pracownika gospodarczego, ogrody, posesje, porzdki itp. Gliwice. tel. 502
918 616

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

INNE
O Wolny lat 54, bezdzietny, niezależny
finasowo pozna panią. Pani może posiadać dzieci. Tel. 660 006 217

Przez internet

wypełniając formularz na stronie
www.zycieczestochowy.pl
(zakładka: BIURO OGŁOSZEŃ)
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Wybrane samochody na dzień 9 lipca 2021
MERCEDES GLA 180
1.6 E, zakup w 2020,
kraj., I-wł., gwarancja,
F-VAT

OPEL ASTRA V
1.6 D, kraj., I-wł.,
serwisowany,
rok prod. 2017

117.000 zł

43.900 zł

SKODA OCTAVIA
1.6 D, kraj.,rok prod. 2017,
I-wł., serwisowany,
F-VAT

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

44.900 zł

139.900 zł

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

74.900 zł

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

78.900 zł

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

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

69.900 zł

53.900 zł

AUDI A4 ALLROAD Quatro 2.0 E, rok prod. 2013, kraj., I-wł., 

62.700 zł
AUDI A4 2.0 D, rok prod. 2015, navi, 
57.900 zł
BMW 5 2.0 D, rok prod. 2017, kraj., I-wł., serwisowany, F-VAT 

139.900 zł
BMW 520 2.0 D, rok prod. 2010, 
44.900 zł
BMW X6 2.0 D, rok prod. 2009, F. VAT, automat, skóra, navi,
czujniki, 
89.900 zł
CITROEN C2 1.1 E, rok prod. 2008, 
7.300 zł
CITROEN C3 1.4 E+LPG, rok prod. 2008, 
10.400 zł
CITROEN C5 2.2 D, automat, rok prod. 2002, 
1.800 zł
FIAT PUNTO 1.2 E rok prod. 2003, 
3.800 zł
FORD FIESTA 1.6 D, rok prod. 2011, 
19.900 zł
FORD FIESTA 1.25 E, rok prod. 2009, 
17.900 zł
FORD MONDEO 2.0 D, rok prod. 2007, kraj., 
16.900 zł
HONDA JAZZ 1.3 E, rok prod. 2002, 
6.900 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 180 1.8 E, rok prod. 2004, 
10.900 zł
MERCEDES A180 2.0 CDI, rok prod. 2010, 
14.900 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
MITSUBISHI LANCER 1.6 E, zakup 2005, 
6.900 zł
OPEL AGILLA 1.0 E + LPG, rok prod. 2009, 
12.900 zł
OPEL CROSLANDER X 1.2 E, rok prod. 2019, 
64.200 zł

OPEL INSIGNIA 2.0 D Kombi, rok prod. 2012, 

28.200 zł

OPEL VECTRA 1.9 D, rok. prod. 2006, 
RENAULT SCENIC 1.6 E, rok prod. 2004, 
RENAULT MEGANE 1.5 D, rok prod. 2019, 

10.900 zł
7.900 zł
58.900 zł

RENAULT MEGANE COUPE 1.4 E, rok prod. 2009, 

21.900 zł

SEAT ALHAMBRA 2.0 D, rok prod. 2010, 
15.900 zł
TOYOTA AVENSIS 2.0 D, rok prod. 2017, kraj., I-wł, F-VAT, 

59.900 zł
TOYOTA YARIS 1.4 E, rok prod. 2008, kraj., 
9.900 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 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 PASSAT 1.6 D, rok prod. 2015, 

63.900zł

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
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PIESKI SZUKAJĄ

KOCHAJĄCEGO DOMU!
Czaki

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

CZAKI

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

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

Lili

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

Tel: 731 749 481

Arnold

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

ARNOLD

LILI

Arnold - piesek

Czaki - samiec

Lili - piesek

rok urodzenia:
20-01-2011

rok urodzenia :
2012

wielkość: mały

wielkość : mały

przebywa w kojcu
nr 70 - nr 2726

przebywa w kojcu
nr A1 - nr 2908

data przyjęcia:
26-01-2017

data przyjęcia:
30-04-2018

Sterylizowana: TAK

Elton

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

ELTON

przebywa w kojcu
nr 13 - nr 1711

wielkość :
średnia

rok urodzenia :
30-04-2010

Pogo

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

POGO

data przyjęcia:
20.01.2012
Kastracja: Tak

Maki

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

MAKI

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

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

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