
Cena 1,20 zł 
(w tym 8% VAT)

Nr 85 (1344)
Nr ISSN 22 99 4440 PONIEDZIAŁEK-WTOREK, 26-27 LIPCA 2021
www.zycieczestochowy.pl  www.facebook.com/ZycieCzestochowyiPowiatu

s.5

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

Nie wymagamy doświadczenia, tylko zaangażowania
Potrzebujesz tylko prawa jazdy kat. B i chęci do pracy

kontakt@abcnakolach.pl
882 590 962, 507 010 084            www.abcnakolach.pl

4000 zł netto gwarantowanego wynagodzenia

+1400 zł na paliwo

+ do 2500 zł prowizji od sprzedaży

Poprowadź sklep na kołach 
i zacznij zarabiać!

            www.abcnakolach.pl

netto gwarantowanego wynagodzenia

prowizji od sprzedaży

netto gwarantowanego wynagodzenianetto gwarantowanego wynagodzenia

Ogłoszenie noty czerwonej stanowi 
wzmocnienie poszukiwań krajowych pro-
wadzonych w celu zatrzymania i ekstrady-
cji. Nota czerwona to sposób przekazywa-
nia przez Sekretariat Generalny Interpolu 
informacji, że dana osoba poszukiwana 
jest przez wymiar sprawiedliwości jedne-
go z państw członkowskich czy międzyna-
rodowy sąd lub trybunał karny w celu 
aresztowania i ekstradycji. Europejski na-
kaz aresztowania to uproszczona forma 
ekstradycji istniejąca pomiędzy państwa-
mi członkowskimi Unii Europejskiej, 
umożliwiająca aresztowanie  osoby podej-
rzanej lub oskarżonej o popełnienie prze-
stępstwa.

Przypomnijmy, że do tragedii doszło 10 
lipca w miejscowości Borowce k. Często-
chowy. W domu jednorodzinnym znale-
ziono ciała małżeństwa oraz ich 17-letnie-
go syna. Ofiary zostały zastrzelone. Usta-
lenia śledczych wskazują, że sprawcą 
zbrodni jest Jacek Jaworek. Tuż po zabój-
stwie mężczyzna uciekł, a prokuratura wy-
stawiła za nim list gończy.

Komendant Wojewódzki Policji w Kato-
wicach wyznaczył w piątek nagrodę w wy-
sokości 20 tysięcy złotych za informacje, 

które pomogą zatrzymać Jacka Jaworka 
lub odnaleźć jego ciało (niewykluczone, że 
mężczyzna nie żyje). Wszystkie osoby, któ-
re mają jakiekolwiek informacje o miejscu 
pobytu poszukiwanego, proszone są o 
kontakt z Wydziałem Kryminalnym KWP w 
Katowicach tel. 798031306, Komendą 
Miejską Policji w Częstochowie tel. 47 858 
1255, albo z najbliższą jednostką Policji 
tel. alarmowy 112.

W chwili zdarzenia Jacek Jaworek ubra-
ny był w granatową koszulkę z jasnym na-
pisem na przedniej części, granatowe 
spodnie jeansowe oraz szarą bluzę dreso-
wą. Po zdarzeniu poszukiwany mężczyzna 
mógł się przebrać.

Na prawej łopatce ma widoczną przez 
koszulkę narośl o rozmiarze 5-7 centyme-
trów. Uwaga! Poszukiwany może posia-
dać broń palną! Może próbować ucieczki! 
Może zachowywać się agresywnie!

Funkcjonariusze gwarantują anonimo-
wość. Przy tej okazji przypominają, że 
ukrywanie lub pomoc w ukryciu osoby po-
szukiwanej jest przestępstwem i grozi za 
to kara pozbawienia wolności do 5 lat.

 ■ Katarzyna Gwara

Jacek Jaworek 
poszukiwany na podstawie 
czerwonej noty Interpolu

Jacek Jaworek, podejrzany o zamordowanie trzech osób, wciąż jest poszukiwany. Wydano za nim list gończy, a także Europejski Nakaz Aresztowania. Wystawiono za nim również 
czerwoną notę Interpolu. Jest ona informacją dla organów ścigania na całym świecie o konieczności zlokalizowania i tymczasowego aresztowania poszukiwanej osoby. Komen-
dant Wojewódzki Policji w Katowicach wyznaczył nagrodę w wysokości 20 tysięcy złotych za informacje, które pomogą zatrzymać Jacka Jaworka lub odnaleźć jego ciało.
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 ■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara

Został zatrzymany w Częstochowie

Ukradł kilkadziesiąt 
tysięcy dolarów na terenie Iraku

ZUS

Pomoc dla szkolnych sklepikarzy 
i przewodników wycieczek

Kucelin

Budynek szpitala 
trafił pod młotek

Edukacja

Wyniki rekrutacji do szkół 
ponadpodstawowychLubliniec

Nie miał prawa 
jazdy. Wsiadł 
za kierownicę

Chciała przekupić policjantów

Miała blisko 2,5 promila 
alkoholu w organizmie

Poszukiwany czerwoną notą 
Interpolu 25-letni mieszkaniec 
Warszawy został zatrzymany w 
Częstochowie. Mężczyzna 
ukradł kilkadziesiąt tysięcy 
dolarów na terenie Iraku. W 
naszym mieście „wpadł”, bo 
popełnił wykroczenie drogo-
we.

Policjanci z częstochowskiego 
wydziału ruchu drogowego za-
trzymali do kontroli drogowej to-
yotę, za kierownicą której siedział 

25-letni obywatel Gruzji. Mężczy-
zna ukrywał się przed wymiarem 
sprawiedliwości w związku z po-
pełnionym przestępstwem na te-
renie jednego z krajów członkow-
skich Interpolu. Decyzją sądu trafił 
już do aresztu.

Przy alei Monte Cassino w Czę-
stochowie patrol drogówki za-
uważył toyotę, której kierujący po-
pełnił wykroczenie drogowe. Mun-
durowi zatrzymali go do kontroli. 
Podczas legitymowania okazało 
się, że 25-letni mieszkaniec War-

szawy jest poszukiwany czerwoną 
notą Interpolu. Oznaczało to, że 
obywatel Gruzji ukrywa się przed 
wymiarem sprawiedliwości w 
związku z popełnionym przestęp-
stwem na terenie jednego z blisko 
200 krajów członkowskich Inter-
polu. Mężczyzna był poszukiwany 
był od lutego 2020 roku za kra-
dzież kilkudziesięciu tysięcy dola-
rów na terenie Iraku. 25-latek tra-
fił na siedem dni do aresztu. O je-
go dalszym losie zdecyduje sąd.

Przedsiębiorcy, którzy prowa-
dzą sklepiki szkolne i ponieśli 
straty z powodu pandemii ko-
ronawirusa, mogą składać 
wnioski o świadczenie posto-
jowe i zwolnienie z opłacania 
składek. Na wsparcie z ZUS 
mogą też liczyć piloci wycie-
czek i przewodnicy turystyczni, 
którzy świadczą usługi na 
rzecz muzeów.

Nowelizacja Tarczy antykryzy-
sowej zakłada pomoc przedsię-
biorcom, którzy w jednostkach 
oświatowych prowadzą sprze-
daż środków spożywczych, pa-
pierniczych i piśmienniczych na 
rzecz uczniów, słuchaczy lub wy-
chowanków. Chodzi o kody PKD: 
47.11.Z i 47.19.Z.

Przedsiębiorcy, którzy prowa-
dzą sklepiki szkolne będą mogli 
liczyć na wsparcie ZUS – świad-
czenie postojowe i zwolnienie z 
opłacania składek na ubezpie-
czenia społeczne, ubezpieczenie 
zdrowotne, Fundusz Pracy, Fun-
dusz Solidarnościowy, Fundusz 
Gwarantowanych Świadczeń 
Pracowniczych, Fundusz Emery-
tur Pomostowych.

Prowadzący sklepiki mogą li-
czyć na zwolnienie z opłacania 
składek nawet za kilka miesięcy 
(listopad i grudzień 2020 r., oraz 
styczeń, luty i marzec br.). – Mu-
szą jednak spełnić określone w 
przepisach warunki, w tym mię-
dzy innym prowadzić przeważa-
jącą działalność pod odpowiedni 
kodem PKD na 30 września ubie-
głego roku, jak też wykazać spa-
dek przychodu o co najmniej 40 
proc. w tych miesiącach, za które 
będą wnioskować o zwolnienie. 
Spadek przychodu za dany mie-
siąc porównują do września w 
2019 r. lub w 2020 r. - informuje 
Beata Kopczyńska, regionalny 
rzecznik prasowy ZUS woje-
wództwa śląskiego.

Zwolnienie z opłacania składek 
dotyczy także przedsiębiorców, 
którzy opłacili swoje należności. 
- Jeśli spełnią warunki i złożą 
wniosek RDZ-SK również otrzy-
mają oni zwolnienie. W takiej sy-
tuacji będzie możliwość zwrotu 
nadpłaconych środków (o ile nie 
mają zaległości na koncie) - do-
daje rzeczniczka.

Przedsiębiorcy prowadzący 
sklepiki szkolne będą też mogli 

uzyskać świadczenie postojowe 
w wysokości 2080 zł. Będzie 
można je otrzymać tyle razy, w 
ilu miesiącach zanotowali spa-
dek przychodów o co najmniej 
40 proc., maksymalnie jednak do 
pięciu razy. Aby uzyskać świad-
czenie, trzeba będzie złożyć 
wniosek RSP-SK.

Z opłacania składek za lipiec, 
sierpień i wrzesień 2020 r. mogą 
być także zwolnieni piloci wycie-
czek i przewodnicy turystyczni, 
którzy świadczą usługi na rzecz 
muzeów (kod PKD przeważającej 
działalności to 79.90.A). Posłuży 
do tego wniosek RDZ-M.

Ważne terminy
Wnioski o zwolnienie ze skła-

dek i postojowe można składać 
od 23 lipca, wyłącznie elektro-
nicznie – przez platformę PUE 
ZUS. Tam również ZUS zamieści 
informację o statusie wniosku. 
Wnioski o umorzenie składek 
(RDZ-SK dla sklepików szkolnych 
oraz RDZ-M dla pilotów wycie-
czek i przewodników) będzie 
można złożyć do 30 września.

Za sześć milionów złotych został wystawiony na sprzedaż budy-
nek dawnego szpitala hutniczego w Częstochowie. Jest on czę-
ścią Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego.

Dawnym szpitalem hutniczym - podobnie zresztą jak całym Woje-
wódzkim Szpitalem Specjalistycznym - zarządza Urząd Marszałkowski. 
Od ponad roku placówka nie przyjmowała pacjentów - wykonywane w 
niej były jedynie szczepienia. Kilka dni temu budynek został wystawio-
ny na sprzedaż.

W miniony czwartek uczniowie 
ósmych klas otrzymali infor-
macje o zakwalifikowaniu się do 
szkół ponadpodstawowych. Do 
końca miesiąca mają czas na po-
twierdzenie woli uczenia się w 
wybranych placówkach.

22 lipca większość uczniów mo-
gła odetchnąć z ulgą. Na barkach 
młodych ludzi zostało zaniesienie 

dokumentów do konkretnych 
szkół. Jakie szkoły wybierali czę-
stochowscy uczniowie? 1385 za-
kwalifikowało się do liceum, 1121 
do techników, a 223 będzie uczyć 
się w szkołach branżowych pierw-
szego stopnia.

Nie wszyscy jednak mogą cie-
szyć się dalszą częścią wakacji. 
Wolnych miejsc pozostało nie-
wiele. Zaledwie 47 miejsc w lice-

ach, 103 w technikach i 101 w 
szkołach branżowych pierwszego 
stopnia. W sumie Wydział Eduka-
cji Miasta Częstochowa planuje 
otworzyć 101 oddziałów (49 w li-
ceum, 41 technikum i 11 w szko-
łach branżowych pierwszego 
stopnia). Decyzje w tej sprawie 
jeszcze nie są ostateczne.

 ■ Natalia LewandowskaDo dwóch lat więzienia grozi 
22-latkowi, który został zatrzy-
many przez lublinieckich poli-
cjantów. Mężczyzna wsiadł za 
kierownicę osobowego merce-
desa pomimo braku prawa jaz-
dy. Dodatkowo w takcie kon-
troli mundurowi wyczuli od 
niego zapach alkoholu. Kie-
rowca jednak odmówił podda-
nia się badaniu stanu trzeźwo-
ści. W efekcie została od niego 
pobrana krew.

Do zdarzenia doszło na ulicy Li-
sowickiej w Lublińcu. Policjanci 
zatrzymali do kontroli drogowej 
kierowcę mercedesa, którego 
styl jazdy wskazywał, że może on 
prowadzić swój pojazd będąc 
pod wpływem alkoholu lub środ-
ków odurzających. Od początku 
kontroli siedzący za kierownicą 
22-latek utrudniał policyjne czyn-
ności, nie stosował się do wyda-
wanych poleceń i nie odpowia-

dał na pytania mundurowych. 
Mężczyzna był pobudzony i zde-
nerwowany faktem kontroli. Po-
proszony o podanie swoich da-
nych odmówił okazania doku-
mentów, a kiedy stróże prawa 
wyczuli zapach alkoholu, odmó-
wił również poddania się bada-
niu stanu trzeźwości. Wobec te-
go mieszkaniec gminy Pawon-
ków został doprowadzony do 
szpitala, gdzie została od niego 
pobrana krew do badań.

Jeśli badanie krwi wykaże, że 
22-latek prowadził swój pojazd 
znajdując się pod wpływem alko-
holu lub środków odurzających 
grozić mu może kara 2 lat pozba-
wienia wolności, wysoka grzyw-
na i sądowy zakaz prowadzenia 
pojazdów. Dodatkowo mężczy-
zna odpowie za jazdę bez upraw-
nień, gdyż po sprawdzeniu w 
systemach informatycznych oka-
zało się, że 22-latek nie posiada 
uprawnień do kierowania.

Blisko 2,5 promila alkoholu w 
organizmie miała 49-letnia 
kierująca zatrzymana przez 
myszkowskich policjantów. 
Kobiet usiłowała wręczyć 
funkcjonariuszom łapówkę w 
zamian za uniknięcie odpowie-
dzialności.

Do zdarzenia doszło w Kozie-
głowach. Policjanci z myszkow-
skiej drogówki otrzymali zgłosze-
nie o kobiecie, która najprawdo-
podobniej pijana, odjechała peu-
geotem w kierunku drogi krajo-
wej numer 91, a następnie skrę-
ciła w stronę Wojsławic. Mundu-
rowi rozpoczęli poszukiwania. 

Tropy zaprowadziły ich do miesz-
kania 49-latki. Kobieta była kom-
pletnie pijana. Badanie wykazało 
prawie 2,5 promila alkoholu w jej 
organizmie. W pewnym momen-
cie, podczas rozmowy z mundu-
rowymi, wyjęła ona banknot 
100-złotowy i rzuciła go na sie-
dzenie radiowozu, po czym po-
wiedziała: „macie tutaj i się roz-
chodzimy...”. Kobieta została za-
trzymana w policyjnym areszcie, 
gdzie trzeźwiała. Później została 
przesłuchana. Przyznała się do 
zarzucanych jej czynów. Wkrótce 
odpowie za jazdę w stanie nie-
trzeźwości i przestępstwo korup-
cyjne. Grozi jej 8 lat więzienia.
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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)

MOTORYZACYJNE
KUPIĘ

 O Auto z PRL-u kupię sprawne zareje-
strowane np. Fiat 125p, 126p , Tra-
bant , Wartburg , Zaporożec , Mo-
skwicz , 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 nieuzy-
wany 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 podjasno-
górskiej 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 go-
spodarczą, 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

 O  Wynajmę m3 50m2, i piętro 
umeblowane, gotowe na zamieszka-
nie, 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. Kon-
taktowy 34 317 27 48

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

 OPole o pow. 8134 M2, dł. 250 M, szer. 
40–45 M w Częstochowie, ul. Juran-
da 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 
(Raków),cena: 310 000pln  
pow.: 3 104,00 m²; tel. 502583667

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

KUPIĘ
 OMIESZKANIE m-2 pokój z kuch-
nią na I lub II piętrze w centrum 
lub śródmieściu Częstochowy. 
Tel. 413 880 040

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

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

 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

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

SPRZEDAM
 OAdapter BAMBINO, 50 zł, 
 tel. 697 272 102

 OAntena do tv z przyłączem  
( kpl do zamontowania ),  
tel. 34 362 94 27 

 OAntyki – francuski komplet z 1896 
r.: Biblioteczka + komoda z marmu-
rowym blatem. Sygnowany, perfek-
cyjna renowacja, Tel. 34 – 367 65 56

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

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

 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 białe pokojowe, dwie pary:  
wejściowe i harmonijkowe.  
Tel. 501 109 822

 ODrzwi do łazienki prawe 70, z wzo-
rem i szybką, bez ościeżnicy w b. 
dobrym stanie, może być z trans-
portem, tanio oddam.  
Tel. 693 629 529

 ODrzwi wewnętrzne pełne 80,  
bez ościenicy, prawe i lewe.  
Tel. 693 629 529

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

 OGarnek do gotowania ciśnieniowe-
go PRESTO, 5L / 200 zł, nowy,  
tel. 697 272 102

 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

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

 O Lodówka mastercook duża,  
biała. Tel. 721 390 993

 O Lodówka ardo – wys. 141 cm, 
sprawna, cena: 190 zł.  
Tel. 798 - 649 - 665

 O Lustro 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 do-
bry. Cena do negocjacji. Tel. 603 
521 686

 OMeble w dobrym stanie - szafa, re-
gał, szafka, regał nad szafkę, stolik, 
stolik pod TV, laptop - Częstocho-
wa Lisiniec, tel. 508 747 290

 OMeble młodzieżowe „norweskie” 
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

 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 no-
wy – 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

 OSerwis obiadowo-kawowy: (6-oso-
bowy) z kamionki ciemny brąz; 
-z duralxu; tel. 504 230 153

 OSkóra futrówka świńska,  
tel. 790 819 855

 OSofa - mało używana,rozkładana.  
Szara, dół czarny. Szer. 90 cm,  
po rozłożeniu 200 cm. Pojemnik  
na pościel. Tel. 792 617 695

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

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

 OToaleta kompaktowa - kompletna ty-
pu warszawskiego, wyjście od dołu.

 OUmywalka z „Koła” z baterią o wym. 
65x47 +szafka biała.  
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 worko-
wany z dostawą pod podany adres 
na terenie Częstochowy i okolic . 
Tel. 601 495 165

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

PRACA
DAM PRACĘ

 OPraca w Radomsku – Operator 
wózka widłowego z UDT lub Ope-
rator produkcji. Więcej informacji:  
663 330 218

 OPrzyjmę do pracy handlowca  
tel. 601 505 520

 OPrzyjmę do pracy szlifierza 
 tel. 601 505 520

 OPrzyjmę do pracy drykiera/wyobla-
cza tel. 601 505 520

 OFirma Tacho poszukuje pracownika 
do serwisu tachografów 
tel: 663 488 502

SZUKAM PRACY
 OPodejmę pracę - pracownik gospo-
darczy, porządkowy, stróż, godziny 
popołudniowe, nocne. Solidny i dys-
pozycyjny. Tel. 502 417 160 

 OPodejmę pracę pracownika gospo-
darczego - ogrody, posesje, porząd-
ki, itp. Tel. 536 512 396

 OPodejmę pracę - pracownika go-
spodarczego - ogrody, posesje, po-
rządki, itp. tel. 508 747 290 

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

USŁUGI
 ONaprawa pomp wodnych, hydrofo-
rowych, samochodowych i cyrkula-
cyjnych.  Ul. Ikara 133a,  
tel. 669 245 082

 OPodejmę prac dodatkową; pracow-
nika gospodarczego, ogrody, pose-
sje, porzdki itp. Gliwice. tel. 502 
918 616

 OFlash gsm profesjonalny serwis tele-
fonów 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 po-
siadać dzieci.  Tel. 660 006 217
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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

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

139.900 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

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

43.900 zł

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

44.900 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
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 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. 2018, kraj., I-wł., 

serwisowany, F-VAT,  169.900 zł
Mercedes GL450 2013r,4,7E                                     127500 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 CORSA 2007 r,1,2E                                                  10600 zł 
OPEL VECTRA 1.9 D, rok. prod. 2006,  10.900 zł
OPEL ASTRA IV 2017r 1,4E+Gaz  krajowy                        39900 zł 
RENAULT MEGANE 1.5 D, rok prod. 2019,  58.900 zł
RENAULT MODUS 2004r 1,6E+Gaz                                      8100 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 1.0 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,  59.900zł
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
VOLKSWAGEN GOLF VI 2009 r, 1,4E ,                              22900 zł

Wybrane samochody na dzień 23 lipca 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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