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s.5
Uwaga

20 tysięcy złotych za pomoc
w ujęciu podejrzanego
o morderstwo!
20 tysięcy złotych nagrody za informacje, które pozwolą zatrzymać lub odnaleźć zwłoki poszukiwanego Jacka Jaworka, wyznaczył Komendant
Wojewódzki Policji w Katowicach. Jacek Jaworek jest poszukiwany listem
gończym w związku z podejrzeniem dokonania potrójnego zabójstwa. Jeśli
ktoś ma informacje na jego temat, proszony jest o pilny kontakt z Wydziałem Kryminalnym Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach pod
numerem telefonu 798 031 306.
Do tragedii doszło 10 lipca w miejscowości
Borowce k. Częstochowy. W domu jednorodzinnym znaleziono ciała małżeństwa oraz
ich 17-letniego syna. Ofiary zostały zastrzelone. Ustalenia śledczych wskazują, że sprawcą zbrodni jest Jacek Jaworek. Tuż po zabójstwie mężczyzna uciekł, a prokuratura wystawiła za nim list gończy.
Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach wyznaczył w piątek nagrodę w wysokości 20 tysięcy złotych za informacje, które pomogą zatrzymać Jacka Jaworka lub odnaleźć
jego ciało (niewykluczone, że mężczyzna nie
żyje). Jeśli ktoś posiada informacje na jego
temat, proszony jest o pilny kontakt z Wydziałem Kryminalnym Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach pod numerem telefonu 798 031 306, Komendą Miejską Policji w
Częstochowie pod numerem telefonu 47 858

12 55 lub numerem alarmowym 112.
W chwili zdarzenia Jacek Jaworek ubrany był
w granatową koszulkę z jasnym napisem na
przedniej części, granatowe spodnie jeansowe
oraz szarą bluzę dresową. Po zdarzeniu poszukiwany mężczyzna mógł się przebrać.
Na prawej łopatce ma widoczną przez koszulkę narośl o rozmiarze 5-7 centymetrów.
Uwaga! Poszukiwany może posiadać broń
palną! Może próbować ucieczki! Może zachowywać się agresywnie!
Funkcjonariusze gwarantują anonimowość.
Jednocześnie przypominają, że ukrywanie
lub pomoc w ukryciu osoby poszukiwanej
jest przestępstwem i grozi za to kara pozbawienia wolności do 5 lat.
■ oprac. Katarzyna Gwara

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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Słowa uznania dla kłobuckich policjantów
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Kultura

Eskorta do szpitala Wystawa fotograficzna
Komenda Powiatowa Policji w
Kłobucku opublikowała podziękowanie od kobiety, która
doznała urazu oka i wymagała
szybkiej pomocy lekarskiej. Na
pomoc ruszyli mundurowi z kłobuckiej
drogówki,
którzy
eskortowali ją do częstochowskiego szpitala.
Do zdarzenia doszło w miniony
poniedziałek 11 lipca. Kobieta nie
mogąc samodzielnie prowadzić
swojego samochodu, zatrzymała
się, czym zwróciła uwagę mundurowych z kłobuckiej drogówki. Policjanci dowiedzieli się, co się stało, natychmiast pomogli kobiecie i
eskortowali ją do częstochowskiego szpitala, gdzie na czas otrzymała niezbędną pomoc.
- Chciałabym serdecznie podziękować dwóm funkcjonariuszom
Kłobuckiej Komendy, którzy dziś
pomogli mi w trudnej sytuacji rozpoczęła swoje podziękowania
kobieta, której udzielono pomocy
- Panowie bez wahania eskorto-

wali mnie radiowozem na SOR.
Ich reakcja na moje chaotyczne
tłumaczenie sytuacji była natychmiastowa (w ciągu minuty ruszyliśmy na SOR), rzeczowa (w tym zadbanie o bezpieczne pozostawienie mojego auta i zabranie potrzebnych rzeczy) i bardzo skuteczna - dodaje. Kobieta pogratulowała Komendzie posiadania w
swoich szeregach tak kompetentnych ludzi, którzy w pełni zasługują na pochwałę. Przyznała, że niestety nie wie, jak nazywają się
funkcjonariusze. - My znamy te
nazwiska, a podziękowania przekazujemy st.sierż. Pawłowi Pietrzycy oraz sierż. Grzegorzowi
Szyjce z Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Kłobucku - odpowiedziało biuro prasowe komendy i
dodało - Oczywiście takie podziękowania są dla nas wyrazem największego uznania, dają dużą satysfakcję, a przede wszystkim motywują do dalszego działania i pomagania innym.

Zdrowie

„Chasydzi w Lelowie”
dostępna online
Urząd Gminy Lelów zaprasza
wszystkich, którzy interesują się
tematyką żydowską, a nie mieli
okazji obejrzeć przepięknej wystawy fotograficznej Dariusza
Gawrońskiego pod tytułem
„Chasydzi w Lelowie” do obejrzenia jej online.
Wystawę wraz z krótkim komentarzem można zobaczyć, klikając w link https://youtu.be/
MSTty70Y7Ow
Dariusz Gawroński - nauczyciel,
fotograf, podróżnik. Swoje ślady
zostawił w Alpach, Atlasie, Karpatach, Kaukazie, Himalajach,
górach Tienszanu, Syberii oraz
na Spitsbergenie. Autor wystaw
indywidualnych w Polsce i za
granicą. Za swoje dokonania fotograficzne doceniany w międzynarodowych konkursach foto-

graficznych w Bośni i Hercegowinie, Bułgarii, Chinach, Macedonii, Rumunii, Serbii oraz w Polsce. Od lat interesuje go temat
pielgrzymek Chasydów do Lelowa. Swoją fascynację dokumentuje na fotografiach, których

część można obejrzeć na wystawie “Chasydzi w Lelowie”.
Stacjonarna wystawa zdjęć
znajduje się w Gminnym Ośrodku Kultury w Lelowie.
■ Paula Nogaj

Jesienią grozi
Odwiedziny w szpitalach
nam częściowy tylko dla osób w pełni
lockdown?
zaszczepionych?

- Trzeba sobie uczciwie powiedzieć, że jeżeli określona liczba
osób się nie zaszczepi, to jesienią grozi nam wprowadzenie
częściowego lockdownu, a także
to, że część służby zdrowia może
być niewydolna - powiedział w
czwartek rzecznik rządu Piotr
Müller.
Pytany w TVP1 o to, jak zachęcać
ludzi do szczepienia się przeciwko
Covid-19 i czy może warto spróbować przymusu, Müller odparł, że
rząd nastawiony jest głównie na
rozwiązania pokazujące zalety
szczepień. - Są bodźce zachęcające do tego, żeby szczepienia realizować, ale też rozumiem argumenty osób, które boją się zbyt
daleko idących ograniczeń z tego
tytułu. Trzeba sobie jednak uczciwie powiedzieć, że jeżeli określona liczba osób się nie zaszczepi, to

Wkrótce decyzja

jesienią grozi nam wprowadzenie
częściowego lockdownu, grozi
nam to, że część służby zdrowia
może być niewydolna, jeżeli chodzi o opiekę zdrowotną - właśnie z
tego powodu. To trzeba uczciwie
powiedzieć, że od tego zależy, czy
jesień będzie spokojniejsza - powiedział.
W rozmowie padło też pytanie,
co można zrobić z nadwyżkami
szczepionek. - My jesteśmy otwarci na to, żeby odsprzedawać je innym krajom, w szczególności Partnerstwa Wschodniego, Bałkanów
Zachodnich. Mamy już stosowne
porozumienia w tym zakresie i te
nadwyżki, które będziemy mieli,
będziemy w ten sposób przekazywać - odparł rzecznik rządu.
Z rządowego zestawienia wynika, że w Polsce wykonano dotąd
ponad 31,8 mln szczepień. W pełni zaszczepionych - czyli zaszczepionych jedną dawką preparatu
J&J lub dwiema dawkami innych
dopuszczonych w UE szczepionek
- jest ponad 15,4 mln osób.
Szef KPRM i pełnomocnik rządu
ds. programu szczepień Michał
Dworczyk poinformował PAP, że
Polska planuje odsprzedać innym
krajom, m.in. Ukrainie czy Gruzji,
kilkadziesiąt milionów dawek
szczepionek przeciwko COVID-19. Liczba ta zależy od dynamiki szczepień w Polsce – zaznaczył. Dodał,
że zamówione szczepionki będą
trafiały do Polski mniej więcej do
końca I kwartału 2022 r.

- Zastanawiamy się nad wprowadzeniem odwiedzin w szpitalach
dla osób, które są w pełni zaszczepione – powiedział w
rozmowie z PAP wiceminister
zdrowia Waldemar Kraska.
Wiceminister, zapytany o to, czy
resort ma zamiar wprowadzić odwiedziny pacjentów tylko przez
osoby w pełni zaszczepione, przyznał, że analizowano takie rozwiązanie, ale decyzja nie zapadła,
trwa dyskusja na ten temat.
- Na pewno mamy dziś problem
z odwiedzinami w szpitalach.
Zgłaszają to niejednokrotnie bliscy osób, które przebywają w
szpitalach w stanie ciężkim, a oni
nie mogą ich odwiedzić. W tej
chwili analizujemy sytuację i zastanawiamy się, czy wprowadzić
odgórnie unormowanie dotyczące odwiedzin w szpitalach przez
osoby w pełni zaszczepione, czyli bezpieczne dla hospitalizowanych pacjentów. Bezpieczeństwo
jest tu najważniejsze – powiedział Kraska. - Decyzję taką być
może podejmiemy w najbliższym czasie”– zapowiedział wiceminister.
Zaznaczył, że – poza wytycznymi konsultantów krajowych – w
sprawie odwiedzin nie ma odgórnych wytycznych obowiązujących
wszystkie szpitale. - W niektórych
z nich przed odwiedzinami pacjenta trzeba zrobić test antyge-

nowy. Warto jednak pamiętać, że
ryzyko jest obustronne. Osoba
niezaszczepiona, wchodząc do
szpitala, również może się zakazić – zaznaczył wiceminister.
Zapytany o to, czy konieczne
będzie wkrótce wykonanie szczepienia przypominającego, stwierdził, że toczy się na ten temat
dyskusja. - Nie ma wyników badań potwierdzających wartość
kolejnego szczepienia. Po przedstawieniu badań decyzje kierunkową podejmie Europejska Agencja Leków. Niektóre kraje sygnalizują już dziś, że trzecią dawką będą szczepić osoby z grup ryzyka –
starsze lub ze spadkiem odporności. Za wcześnie jednak, by o
tym mówić. Pewnie będzie to
kwestia, która powróci we wrześniu, kiedy zapadną jakieś decyzje – zauważył.
Zapytany o wprowadzenie
szczepień obowiązkowych wiceminister zauważył, że od początku pojawienia się szczepień powtarzał, że każdy powinien o tym
decydować indywidualnie, a równocześnie należy uświadamiać
ludzi, jak to jest ważne. - Trzeba
docierać do jak najszerszego grona ludzi. Wyjaśniać. Uświadamiać. Najlepszą drogą jest uświadamianie zagrożenia, jakie wiąże
się z tym, że nie przyjmie się
szczepionki. Na pewno to nie

wszystkich przekona, ale powinno się postawić głównie na edukację społeczną – podkreślił.
W kwestii rozprzestrzeniania
się wariantu delta zauważył, że
to proces „nie tak szybki, ale postępujący”. Dodał, że ta odmiana zaczyna dominować wśród
osób młodszych, czyli w wieku
20-40 lat. - To nie tylko nasze
obserwacje, ale też światowe
– powiedział.
Dodał, że „prędzej czy później
mutacja delta wyprze mutację
dominującą w Polsce – brytyjski
wariant alfa”. - Jeśli porównamy
dane z czerwca, gdy wariant delta stanowił 8 proc. sekwencjonowanych przypadków, z ostatnimi
danymi, gdy stanowił już 27
proc., to widać, że zakaźność tego wariantu jest zdecydowanie
wyższa – powiedział.
Wiceminister zwrócił uwagę też
na to, że przy klasycznym wariancie koronawirusa odporność populacyjną można było osiągnąć
przy 60 proc. zaszczepionych, a
przy wariancie delta ten odsetek
sięga 80 i więcej procent.
- Przed nami dużo pracy. Jeżeli
chcemy wrócić jesienią do pracy,
szkół, to musimy w te wakacje się
zaszczepić. Nie ma innego sposobu – podsumował.

■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara

Historyczna broń
trafiła do muzeum

Niecodziennego odkrycia dokonał właściciel jednego z domów w Jaworznie.
Blisko dwa lata temu, podczas prac remontowych, znalazł zamurowaną w
ścianie strzelbę. Okazało się, że była to
znakomicie zakonserwowana dwulufowa
kniejówka.
Blisko dwa lata temu mieszkaniec Jaworzna poinformował dyżurnego jaworznickiej Policji o odnalezieniu zamurowanej w ścianie broni. Doszło do tego podczas wykonywania prac remontowych.
Strzelba została przekazana policjantom,
którzy ustalili, że była to znakomicie zakonserwowana, niemiecka dwulufowa
kniejówka Conrad Heym Suhl, wyprodukowana na przełomie XIX i XX wieku. Zabezpieczona broń została poddana specjalistycznym badaniom w laboratorium
w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach, gdzie eksperci z zakresu broni i
balistyki wykluczyli, aby była ona kiedykolwiek użyta do popełnienia przestępstwa. Kniejówka trafiła ponownie do
składnicy dowodów rzeczowych w jaworznickiej komendzie, a ponieważ postępowanie w tej sprawie zostało zakoń-

czone, sąd orzekł przepadek broni na
rzecz Skarbu Państwa, nie określając jednak, w jaki sposób zostanie wykonane to
orzeczenie.
Losem broni zainteresował się jaworznicki policjant - aspirant sztabowy Paweł
Tabor – miłośnik broni i instruktor wyszkolenia strzeleckiego jaworznickiej komendy. To on nadał sprawie zupełnie inny kierunek. Mając dużą wiedzę na temat
broni, aspirant wiedział, że ma ona wartość historyczną i ogromną stratą byłoby
przekazanie jej do zniszczenia. Komendant Miejski Policji w Jaworznie, po uzyskaniu informacji o możliwości przekazania broni do zbiorów muzealnych, uruchomił procedurę jej przekazania. Następnie, po decyzji Sądu Rejonowego w
Jaworznie, broń trafiła do Muzeum Zamkowego w Pszczynie i w ten sposób została uratowana przed zniszczeniem. Szef jaworznickich policjantów - inspektor doktor Piotr Uwijała, pojechał do Pszczyny,
gdzie kniejówkę osobiście przekazał Dyrektorowi Muzeum Zamkowego w Pszczynie Panu Maciejowi Kluss. Kniejówka będzie mogła być odtąd oglądana i podziwiana przez kolejne pokolenia.

30 zarzutów za podrobienie
świadectw legalizacji sprzętu
Po ponad roku intensywnej i bardzo
szczegółowej analizy dokumentacji dotyczącej
legalizacji
urządzeń
pomiarowych wykorzystywanych na
stacji paliw, policjanci z mikołowskiego
Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą zakończyli dochodzenie, w
którym kilkadziesiąt zarzutów karnych
usłyszał 44-letni wrocławianin. Sprawa
wyszła na jaw tuż po kontroli pracownika urzędu miar. Oskarżonemu grozi do
5 lat więzienia.
Na początku marca 2020 roku do Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie
zgłosiła się pracownica Okręgowego
Urzędu Miar w Katowicach. Kobieta zawiadomiła wówczas o przeprowadzonej
kontroli na jednej z mikołowskich stacji
paliw, podczas której nabrała podejrzeń
co do okazanych jej kopii świadectw lega-
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lizacji odmierzaczy paliw.
Sprawą zajęli się policjanci Wydziału
dw. z Przestępczością Gospodarczą. Dochodzenie trwało ponad rok. W tym czasie śledczy przesłuchiwali licznych świadków, by krok po kroku dotrzeć do osoby
odpowiedzialnej za wprowadzanie do
obrotu gospodarczego fałszywych dokumentów. Okazało się, że wszystkiemu winien jest pracownik firmy zewnętrznej,
która legalizowała urządzenia dla punktów paliwowych. Mieszkający na co dzień
we Wrocławiu 44-latek tworzył dokumenty w programie komputerowym i takowe
przesyłał kierowniczce stacji paliw.
Mężczyzna usłyszał aż 34 zarzuty fałszerstwa dokumentów. Przyznał się do
winy i złożył wniosek o dobrowolne poddanie się karze. Maksymalna, przewidziana przez ustawodawcę kara za to
przestępstwo to 5 lat więzienia.

Zbeszcześcił cmentarz żydowski.
Powiesił worek z fekaliami

Policjanci z Bielska-Białej ustalili i zatrzymali sprawcę, który na cmentarzu
żydowskim dopuścił się publicznego
znieważenia grupy narodowościowej i
miejsca obrzędów religijnych. Mężczyźnie
za popełnione „przestępstwa z nienawiści” grozi kara 3 lat więzienia. O jego
losie zdecyduje niebawem sąd.
Dyżurny bielskiej komendy został powiadomiony, że na bramie cmentarza żydowskiego przy ulicy Cieszyńskiej w Bielsku-Białej ktoś powiesił worek foliowy z zawartością najprawdopodobniej fekalii
oraz kartką z obraźliwym tekstem. Na
miejsce zostali skierowani policyjni śledczy z bielskiej „trójki” oraz z wydziału kry-

minalnego bielskiej komendy.
Na cmentarzu zostały wykonane oględziny kryminalistyczne przez policyjnych
techników i zabezpieczone ślady. Przestępstwo zostało zakwalifikowane, jako
występek publicznego znieważenia grupy
ludności ze względu na przynależność narodowościową i publicznego znieważenia
miejsca obrzędów religijnych.
Policjanci z Komisariatu III Policji w Bielsku-Białej rozpoczęli poszukiwania sprawcy tych przestępstw, nazywanych przestępstwami z nienawiści. Śledczy zabezpieczyli między innymi monitoring obejmujący teren cmentarza, a także monitoring miejski. Czynności, w które zostali zaangażowani policjanci wszystkich pionów,
doprowadziły do ustalenia wizerunku podejrzanego i jego tożsamości. Był nim
50-letni mieszkaniec Bielska-Białej.Został
on zatrzymany przez policjantów z bielskiego komisariatu III i osadzony w policyjnym areszcie. Mężczyzna usłyszał zarzuty, a o jego losie niebawem zdecyduje
bielski sąd. Za popełnione przestępstwa
publicznego znieważenia grupy ludności
ze względu na jej narodowość i publicznego znieważenia miejsca przeznaczonego
do obrzędów religijnych grozi kara nawet
3 lat więzienia.
Sprawcy przestępstw z nienawiści na tle
etnicznym, narodowościowym, rasowym
bądź wyznaniowym jak i wymierzone w
miejsca obrzędów religijnych i pochówku
muszą liczyć się z bezwzględną odpowiedzialnością karną.

Zniszczył karetkę i zaatakował
ratowników medycznych
Zatrzymany przez policjantów 43-letni
mężczyzna, który zaatakował jadących do
szpitala ratowników medycznych i wybił
szybę w karetce, został tymczasowo
aresztowany. Sprawca, będąc pod
wpływem alkoholu, początkowo blokował przejazd ambulansu z chorym do
szpitala, później groził i znieważył ratowników, aby następnie uszkodzić przednią
szybę w karetce. W trakcie zatrzymania
zmuszał mundurowych od odstąpienia i
naruszył nietykalność cielesną interweniujących policjantów.
Do zdarzenia doszło w Rudzie Śląskiej na
ulicy, która prowadzi do szpitala. Pijany
mężczyzna zablokował przejazd karetce

jadącej z chorym do szpitala. Agresor
znieważył ratowników, groził im śmiercią i
uszkodzeniem karetki, a w efekcie uderzając pięścią w przednią szybę, rozbił ją. Wezwani na miejsce policjanci zatrzymali
43-latka, który w trakcie interwencji znieważył ich i kopnął jednego z zatrzymujących go mundurowych. Rudzianin trafił do
policyjnego aresztu, a po wytrzeźwieniu
został doprowadzony do prokuratury,
gdzie usłyszał 5 zarzutów związanych ze
zmuszaniem do odstąpienia od czynności
służbowych funkcjonariuszy i ratowników,
znieważeniem i zniszczeniem mienia. Decyzją sądu 43-letni agresor został tymczasowo aresztowany. Za te przestępstwa,
grozi mu 5 lat więzienia.

Znalazł portfel, w którym było
kilka tysięcy złotych
Do Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śląskim zgłosił się mieszkaniec
powiatu wodzisławskiego, który przyniósł znaleziony na drodze portfel. Oprócz
dokumentów i karty bankomatowej w
środku były pieniądze. Za takie zachowanie podziękował mu Zastępca
Komendanta Powiatowego Policji kom.
Marek Ryszka.
O prawdziwym szczęściu może mówić
jeden z mieszkańców gminy Godów, który
zgubił portfel z dużą ilością gotówki i do-

kumentami. Do Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śląskim zgłosił się pan
Marcin, który prowadząc samochód, zauważył leżący na drodze portfel. Postanowił się zatrzymać, aby sprawdzić, co było
w środku. Wewnątrz było kilka tysięcy złotych oraz dokumenty. Mężczyzna nie wahał się ani chwili i zaniósł cenną zgubę do
komendy. Za taką postawę podziękował
mu Zastępca Komendanta Powiatowego
Policji w Wodzisławiu Śląskim komisarz
Marek Ryszka.
■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara
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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

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

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE
O Lustro łazienkowe – o wym.

SPRZEDAM

70 X 90 cm. Tel. 501 109 822

O Adapter BAMBINO, 50 zł,

O Maszyna dziewiarska firmy bosch

tel. 697 272 102

tel. 34 362 94 27

O Antena do tv z przyłączem

O Maszyna do szycia przemysłową,

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

O Antyki – francuski komplet z 1896
r.: Biblioteczka + komoda z marmurowym blatem. Sygnowany, perfekcyjna renowacja, Tel. 34 – 367 65 56

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

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 Wynajmę mężczyźnie pokój

w domu ze wszystkimi wygodami
i ogrodem, w dzielnicy podjasnogórskiej w Częstochowie.
Tel. 600 703 956

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

Jak zamieścić
ogłoszenie

w Życiu Częstochowy i Powiatu

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

O Wynajmę m3 50m2, i piętro
umeblowane, gotowe na zamieszkanie, najem krótkoterminowy,
ul. Dąbrowskiego 41,
tel. 602 307 570

O Wynajmę garaż, tel. 34 362 94 27

SPRZEDAM
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

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

190 oryginał, w b. dobrym stanie.
Tel.: 693 629 529

O Cegła (czerwona, pełna) z rozbiórki
- 1000 szt. Cena: 1,40 zł/szt.
Tel. 798-258-531
Czujnik stopu. Nowy. Made in USA.
Tel. 501 779 441

O Drewno kominkowe - opałowe

O Prasowalnica elektryczna
tel. 34 362 94 27

wejściowe i harmonijkowe.
Tel. 501 109 822

O Programator do pralki typ 770 no-

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

2x25W + głośnik basowy,
300 zł, tel. 697 272 102

O Rower Cobran Shimano
- tel. 697 272 102

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

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

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

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

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

tel. 790 819 855
Szara, dół czarny. Szer. 90 cm,
po rozłożeniu 200 cm. Pojemnik
na pościel. Tel. 792 617 695

O Telefon OPPO A12, czarny,
zakupiony w salonie.
Częstochowa, tel. 503 775 955

O Kożuch męski na wzrost 170 cm,

O TV LED 40 cali samsung 3-D

tel. 34 362 94 27

full hd dvb-t. Tel. 721 390 993

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

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

O Kuchnia gazowo- elektryczna
tel. 721 390 993

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

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

O Skóra futrówka świńska,
O Sofa - mało używana,rozkładana.

O Kask ochronny - b.dobry

Dostarczyć ogłoszenie

wy – tel. 790 819 855

O Radio+cd+magnetofon+2 głośniki

O Drzwi wewnętrzne pełne 80,

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

dmpa-40– mało używana!
Tel. 790 819 855
od góry. Tel. 721 390 993

O Drzwi białe pokojowe, dwie pary:

O Lodówka ardo – wys. 141 cm,

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

O Pralka whirlpool ładowana

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

biała. Tel. 721 390 993

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

O Pilarka poprzeczno-wzdłużna

O Część do chevroleta captive.

O Lodówka mastercook duża,

O Meble w dobrym stanie - szafa, re-

O Meble młodzieżowe „norweskie”

O Błotniki przednie do Mercedesa
O Działka budowlana o pow. 2087 m2,

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

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

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.
dobrym stanie, o wym.

Wysłać email

na adres: reklama@zycieczestochowy.pl

Wysłać SMS

na numer 533 302 049

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 16 lipca 2021
KIA SPORTAGE
1.6 E, rok prod. 2017,
gwarancja, kraj., I-wł.,
serwisowany,

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

74.900 zł

78.900 zł

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

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

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
CHEVROLET KALOS 1.2 E+LPG, rok prod. 2008, 
7.900 zł
CHEVROLET VOYAGER 2.8 D, rok prod. 2007, 7-os.  11.500 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
CITROEN NEMO 1.4 D, rok prod. 2009, 
9.200 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, 
11.200 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
MERCEDES GLC 2.0 E, 4x4, automat, rok prod. 2008, kraj., I-wł.,
serwisowany, F-VAT, 
169.900 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, 

10.900 zł

RENAULT SCENIC 1.6 E, rok prod. 2004, 

7.900 zł

RENAULT MEGANE 1.5 D, rok prod. 2019, 

58.900 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, 

TOYOTA YARIS 1.4 E, rok prod. 2008, kraj., 

59.900 zł
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

PIESKI SZUKAJĄ

KOCHAJĄCEGO DOMU!
Czaki

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

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

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

Lili

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

Tel: 731 749 481

Arnold

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

ARNOLD

LILI

Arnold - piesek

Czaki - samiec

Lili - piesek

rok urodzenia:
20-01-2011

rok urodzenia :
2012

wielkość: mały

wielkość : mały

przebywa w kojcu
nr 70 - nr 2726

przebywa w kojcu
nr A1 - nr 2908

data przyjęcia:
26-01-2017

data przyjęcia:
30-04-2018

Sterylizowana: TAK

Elton

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

ELTON

przebywa w kojcu
nr 13 - nr 1711

wielkość :
średnia

rok urodzenia :
30-04-2010

Pogo

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

POGO

data przyjęcia:
20.01.2012
Kastracja: Tak

Maki

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

MAKI

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

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

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