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Jest stanowisko radnych

Myszków

Pięciolatek wybrał się
na spacer. Był sam...

Widok kilkuletniego chłopca, który
sam spaceruje po ulicach Koziegłów,
przykuł uwagę przejeżdżającego w pobliżu patrolu policji. Na szczęście po
jakimś czasie zjawił się jego tata. Okazało się, że dziecko wykorzystało
nieuwagę rodziców i samo opuściło
podwórko.
Koziegłowski patrol prewencji zauważył

małego chłopca, który spacerował chodnikiem przy ulicy Warszawskiej. Zaniepokojeni tym widokiem mundurowi od razu zadziałali. Najpierw próbowali nawiązać z nim kontakt, jednak dziecko nie potrafiło powiedzieć im ani słowa. Sytuacja
była bardzo poważna, bo nie wiadomo
było, jak się nazywa i gdzie mieszka. Był
zupełnie sam i zmierzał w kierunku ruchliwej drogi krajowej numer 91. W rączce trzymał jedynie pluszaka. Policjanci z

patrolu zaopiekowali się dzieckiem. W
międzyczasie próbowali dowiedzieć się
od mieszkańców czy znają chłopca. Na
szczęście szybko zjawił się tata dziecka.
Jak się okazało, 5-latek wyszedł z niezamkniętej posesji, znajdującej się około
500 metrów od miejsca interwencji. Rodzice nie zorientowali się, że dziecko wyszło z podwórka. Policjanci przekazali
dziecko pod opiekę rodziców.

Kłobuck

Z bronią na kierującego motocyklem crossowym
Na skrzynkę „Stop agresji drogowej”
przesłano film pokazujący, jak kierujący
osobowym fordem mierzy z przedmiotu
przypominającego broń palną do kierującego motocyklem crossowym. Kłobuccy
policjanci od razu podjęli czynności i jeszcze tego samego dnia ustalili tożsamość
uczestników zdarzenia.
Na obsługiwaną przez Wydział Ruchu
Drogowego katowickiej komendy wojewódzkiej elektroniczną skrzynkę „Stop
agresji drogowej” wpłynął
film autorstwa kierującego
motocyklem crossowym. Na
nagraniu zamieszczonym 3
czerwca br. na jednym z portali internetowych widoczne
jest zdarzenie z terenu powiatu kłobuckiego. Film

przedstawia sytuację, w której na drodze
zatrzymuje się kierujący motocyklem crossowym oraz samochód osobowy. Dochodzi do krótkiej wymiany zdań pomiędzy
osobami przebywającymi w samochodzie,
a kierującym jednośladem. Po chwili jeden
z mężczyzn z osobówki sięga po przedmiot przypominający strzelbę dwulufową i
mierzy z niej w kierunku motocyklisty.
Wtedy kierujący jednośladem szybko odjeżdża.
Kłobuccy policjanci niezwłocznie po
otrzymaniu nagrania podjęli czynności
procesowe i jeszcze tego samego dnia
ustalili tożsamość kierującego samochodem osobowym oraz dokonali przeszukania w jego miejscu zamieszkania. Kierującym okazał się 39-letni mieszkaniec powiatu kłobuckiego. - U mężczyzny zabez-

pieczono 3 przedmioty przypominające
broń palną, w tym jeden z magazynkiem
na kulki plastikowe oraz atrapy amunicji
myśliwskiej. Zabezpieczone przedmioty to
prawdopodobnie repliki broni palnej mówi sierżant sztabowy Marlena Wiśniewska, oficer prasowy kłobuckich policjantów. - Opinia biegłego z zakresu broni
i balistyki określi dokładnie, czy mogły one
służyć do oddania strzału. O dalszym losie
mężczyzny zadecyduje prokurator. Przypominamy, że za nielegalne posiadanie
broni palnej grozi do 8 lat pozbawienia
wolności - dodaje.
Policjanci ustalili również osobę, która
kierowała motocyklem crossowym. Mężczyzna w tej sprawie nie czuje się zagrożony i nie chce składać wniosku o ściganie
dotyczące gróźb karalnych.

Chcą zlikwidować
WORD
w Częstochowie
Częstochowscy radni protestują przeciwko zamiarom likwidacji Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu
Drogowego w Częstochowie. Na ostatniej sesji
przyjęli uchwałę w tej sprawie.
W stanowisku z 24 czerwca w sprawie sprzeciwu
wobec działań Zarządu Województwa Śląskiego zmierzających do likwidacji Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie czytamy:
Rada Miasta Częstochowy stanowczo sprzeciwia się
planom likwidacji Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu
Drogowego w Częstochowie przez Zarząd Województwa Śląskiego, Sejmik Województwa Śląskiego i wszystkie inne władne w tej sprawie organy. - Nasze stanowisko jest też wyrazem poparcia dla pracowniczek i
pracowników WORD-u oraz mieszkanek i mieszkańców Częstochowy, którzy obawiają się utraty miejsc
pracy i ważnej dla naszego miasta i instytucji. Nasz
sprzeciw jest tym bardziej zasadny, że nie ma merytorycznego uzasadnienia dla likwidacji WORD-u - podkreślają częstochowscy radni. - Przypominamy też, że
mimo, iż nasze miasto straciło podczas reformy administracyjnej status stolicy województwa, częstochowski WORD funkcjonował jako jednostka samodzielna.
Nie można także zapominać o tym, że przedstawiciele
ugrupowania posiadającego obecnie większość parlamentarną w naszym kraju, niejednokrotnie obiecywali powrót województwa częstochowskiego. W związku
z tym nielogiczne jest likwidowanie Wojewódzkiego
Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie, skoro
zgodnie z obietnicami przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości w niedalekiej przyszłości nasze miasto
znów stanie się stolicą województwa i będzie potrzebowało WORD-u - zaznaczają.

Częstochowa

Most w ciągu
ulicy Mirowskiej
zamknięty
Uwaga kierowcy! Most nad Wartą w ciągu ulicy Mirowskiej 1 lipca zostanie zamknięty. Dojazd do
szpitala możliwy będzie tylko od strony Zawodzia.
Zamknięcie będzie można ominąć korzystając z objazdu ulicami: Mirowską, Srebrną, Drogowców do węzła „al. Wojska Polskiego – al. Jana Pawła II” i dalej al.
Jana Pawła II poprzez Rondo Trzech Krzyży do ul. Warszawskiej aż do ul. Mirowskiej w jednym kierunku, a w
przeciwnym - ulicami: Nadrzeczną do Ronda Trzech
Krzyży i dalej al. Jana Pawła II do węzła „al. Wojska Polskiego – al. Jana Pawła II” przez ulice: Drogowców i
Srebrną do Mirowskiej (poglądowa mapa objazdów w
załączniku). Możliwy będzie dojazd do szpitala i ul. Żabiej od strony Zawodzia (od strony skrzyżowania z ul.
Faradaya). Przez most nad Wartą pozostawiony zostanie jedynie przejazd awaryjny dla służb ratunkowych i
przejście dla pieszych na drugą stronę po północnej
stronie obiektu.
Przy tej okazji przypominamy, że 1 lipca zostanie
udostępniony przejazd przez rondo na skrzyżowaniu
ulic: Legionów/Żużlowa. Tym samym przestaną obowiązywać objazdy aktywne przy zamknięciu.

■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara
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Częstochowa

Kolejna rocznica
likwidacji
tzw. „małego getta”
Na Cmentarzu Żydowskim w Częstochowie upamiętniono kolejną
rocznicę likwidacji tzw. „małego
getta”.
Uroczystość odbyła się w ramach
obchodów Roku Pamięci o Ofiarach
Częstochowskiego Getta. W imieniu
władz miasta kwiaty w asyście Straży
Miejskiej złożyła wiceprzewodnicząca
Rady Miasta Jolanta Urbańska i zastępca prezydenta Bartłomiej Sabat.
Getto w Częstochowie zostało
utworzone 9 kwietnia 1941, na mocy
rozporządzenia wydanego dwa dni
wcześniej przez stadthauptmanna
Richarda Wendlera, którego obszar
ograniczały: od północy ulice Kawia,
Kiedrzyńska i Jaskrowska, od południa ulice Fabryczna (obecnie Mielczarskiego), Narutowicza (obecnie
Krakowska) i Strażacka, od wschodu
rzeka Warta, a od zachodu tory kolejowe. Obejmowało więc wschodni
obszar centrum miasta w dużej części pokrywający się z terytorium
przedwojennej dzielnicy żydowskiej.
Dokładna liczba ludności getta jest
trudna do ustalenia. W początkowym
okresie jego istnienia wynosiła blisko
40 tys., w okresie szczytowym (przed
likwidacją) 48 tys.
Likwidacja getta rozpoczęła się 22
września 1942 (dzień po święcie Jom
Kipur), zakończyła się w nocy z 7 na 8
października. Akcję prowadzili Niemcy wraz z Ukraińcami i Łotyszami pod
dowództwem kapitana Ordnungspolizei Paula Degenhardta. Miejscem
koncentracji i selekcji stał się plac Daszyńskiego. W wyniku działań hitlerowców do obozu zagłady w Treblin-

ce trafiło 40 tys. osób, na miejscu
rozstrzelano 2 tys. (pochowano ich w
dołach mogilnych przy ul. Kawiej). W
okresie likwidacji getta odnotowano
wiele udanych ucieczek. Pozostałych
przy życiu Żydów (ok. 5–6 tys.) osadzono w „małym getcie”, które obejmowało ulice w rejonie Starego Rynku: Nadrzeczną, Garncarską, Kozią,
Senatorską i Mostową. W większości
byli to młodzi ludzie skierowani do
przymusowej pracy w zakładach
zbrojeniowych Hasag (Hugo Schneider AG). W „małym getcie” panował
wyjątkowy terror; część Żydów rozstrzelano, część wywieziono do innych gett lub obozów przymusowej
pracy.
26 czerwca 1943 r. Niemcy rozpoczęli akcję ostatecznej likwidacji „małego getta”. Bojownicy Żydowskiej
Organizacji Bojowej, która się tam zawiązała stawili opór i zmusili Niemców do zdobywania prowizorycznych
„bunkrów” przy ul. Nadrzecznej. W
walkach i masowych egzekucjach zginęło 1500 Żydów. 30 czerwca opór
został zdławiony i około pół tysiąca
Żydów spalono żywcem w getcie. Pozostałych - 3900 - zgromadzono w
trzech obozach pracy przymusowej:
Apparatebau (fabryka „Peltzery”),
Warthewerk (fabryka „Warta”) i Eisenhütte (Huta Częstochowa).
W związku z 80. rocznicą utworzenia getta, Rada Miasta Częstochowy
zdecydowała, że rok 2021 będzie Rokiem Pamięci O Ofiarach Częstochowskiego Getta. Inicjatywę poparło Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Częstochowie.
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Na Starym Rynku

Sezon letnich koncertów
zainaugurowany
Koncertem w nowej przestrzeni koncertowej,
tuż przy szklanym pawilonie na Starym Rynku
Filharmonia Częstochowska zainaugurowała
Letni Jurajski Festiwal Muzyczny. To początek
serii koncertów w całym regionie częstochowskim.
W sobotę, 26 czerwca, wieczorem w odnowionej przestrzeni Starym Rynku odbył się
koncert muzyki polskiej w 100-lecie Trzeciego

Powstania Śląskiego. Trym samym wystartował Letni Jurajski Festiwal Muzyczny – nowa
inicjatywa Filharmonii Częstochowskiej. W kolejne soboty obu wakacyjnych miesięcy muzyków z Częstochowy będzie można posłuchać
gdzieś w sąsiednich, malowniczych, jurajskich
gminach. Wstęp na niemal wszystkie z tych
koncertów będzie darmowy. Całość zwieńczy
biletowany koncert w gmachu Filharmonii przy
ul. Wilsona 29 sierpnia.

Zdrowie

Szczepienia
będą płatne?
- Rozmawiamy na temat możliwości
odpłatności za szczepienie przeciwko COVID-19, czyli wprowadzenia
go w normalny system refundacyjny
- poinformował szef MZ Adam Niedzielski. Jak dodał, refundacja usługi
zakładana jest m.in. w przypadku
seniorów. System mógłby ruszyć po
1 października.
- Mamy tak zbudowany system refundacyjny, że są pewne grupy preferencyjne, które mają refundowane
przez państwo takie szczepienie, na
przykład osoby w wieku powyżej 75.
czy 70. roku życia. Rozważamy, czy
takiego systemu nie wprowadzić po
1 października - oczywiście w tej grupie refundacyjnej na pewno byliby
uwzględnieni seniorzy - poinformował minister na poniedziałkowej
konferencji prasowej.
Niedzielski podkreślił przy tym, że
przede wszystkim chciałby, żeby
wszyscy skorzystali z możliwości
szczepienia. Jak wskazał, daje ono

bardzo dobre wyniki, jeśli chodzi o
„generowanie odporności względem
ciężkiego przechodzenia zakażenia
wariantem Delta”.
Wcześniej o dyskusjach ws. wprowadzenia odpłatności za usługę przy
szczepieniu przeciw COVID-19 informowała w rozmowie z PAP prof.
Magdalena Marczyńska z Rady Medycznej. - Szczepionka przeciw COVID-19 na pewno będzie darmowa,
bo tak stanowi umową unijna w tej
sprawie. Możliwe jest natomiast
wprowadzenie odpłatności za usługę, za wizytę lekarską czy samą czynność szczepienia. Rozmawiamy o
tym, szukając pomysłów na przekonanie osób, które dalej nie chcą się
szczepić – powiedziała PAP prof.
Marczyńska, specjalistka chorób zakaźnych wieku dziecięcego.
Ekspertka dodała jednak, że nie ma
w tej sprawie decyzji, a także zgodności wśród członków Rady Medycznej.

Kierowca i pasażer z narkotykami

Jeden wyrzucił je przez okno,
drugi schował w spodniach
Do trzech lat więzienia grozi dwóm mężczyznom, którzy zostali zatrzymani przez
kłobuckich policjantów. Panowie zostali zatrzymani do kontroli drogowej. Zanim jednak
podjechali do funkcjonariuszy, wyrzucili przez
okno dwa woreczki. Stróże prawa postanowili
więc przeszukać mężczyzn oraz pojazd, którym
jechali. Okazało się, że zarówno kierowca, jak i
pasażer mają sporo na sumieniu. Kierujący
prowadził po amfetaminie, a jego pasażer miał
przy sobie marihuanę.
Kłobuccy policjanci w Krzepicach zatrzymali
do kontroli kierowcę skody. Zanim pojazd podjechał do funkcjonariuszy, podróżujące nim
osoby wyrzuciły przez okno dwa woreczki. Policjanci postanowili skontrolować więc kierowcę
i pasażera skody, a także przeszukać pojazd.
Zabezpieczono też dwa wyrzucone wcześniej
woreczki strunowe, jeden z suszem koloru zielonego, natomiast drugi z zawartością substan-

cji koloru białego. Dodatkowo pasażer, 20-letni
mężczyzna, miał przy sobie ukryty worek z marihuaną. Kierującego pojazdem, 24-letniego
mieszkańca powiatu oleskiego, poddano badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Był trzeźwy. Zachowanie mężczyzny
wskazywało jednak, że może być pod wpływem
narkotyków. Przeprowadzono test urządzeniem Alere na obecność narkotyków w organizmie. Wynik był pozytywny dla amfetaminy.
Mężczyźni po nocy spędzonej za kratkami
usłyszeli zarzuty. Kierowca skody odpowie za
prowadzenie w ruchu lądowym samochodu
osobowego będąc pod wpływem substancji
psychotropowej oraz posiadanie substancji
psychotropowej w postaci amfetaminy i środka
odurzającego w postaci marihuany. Pasażer
usłyszał zarzut posiadania marihuany. O ich
dalszym losie zadecyduje prokurator i sąd. Za
posiadanie narkotyków grozi im do 3 lat pozbawienia wolności.
■ 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

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)

Pracuj
z najlepszymi!

W związku z dynamicznym rozwojem Grupa Krotoski - jeden
z najbardziej renomowanych autoryzowanych dealerów marki Audi, Porsche,
Volkswagen i Skoda w Polsce, poszukuje pracownika na stanowisko:

Diagnosta

Specjalista
ds. Zakupu Samochodu

Zakres obowiązków:
•
•
•
•

Wykonywanie kompleksowej diagnostyki pojazdów,
Naprawianie samochodów w zakresie elektryki i elektroniki
samochodowej,
Praca na urządzeniach diagnostycznych,
Znajomość standardów importerskich Grupy VW będzie
dodatkowym atutem

Wymagania:
•
•
•
•
•
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Doświadczenie w diagnozie i naprawie samochodów w
zakresie mechaniki lub elektromechaniki,
Wykształcenie min. średnie techniczne,
Znajomość czytania i posługiwania się schematami
elektrycznymi,
Mile widziana znajomość obsługi komputera i urządzeń
diagnostycznych,
Prawo jazdy kat. B.

Zakres obowiązków:
•
•
•
•

Wykonywanie kompleksowej diagnostyki pojazdów,
Naprawianie samochodów w zakresie elektryki i elektroniki
samochodowej,
Praca na urządzeniach diagnostycznych,
Znajomość standardów importerskich Grupy VW będzie
dodatkowym atutem

Wymagania:
•
•
•
•
•

Mile widziane min. 2 letnie doświadczenie w sprzedaży
samochodów używanych,
Wykształcenie minimum średnie,
Samodzielność, odpowiedzialność i zorientowanie na wynik,
Znajomość języka angielskiego lub niemieckiego będzie
dodatkowym atutem,
Prawo jazdy kat. B.

Krotoski Częstochowa
ul. Makuszyńskiego 74/76
42-209 Częstochowa

Wyślij CV na adres:
sekretariat.czestochowa@krotoski.com

Pracuj
z najlepszymi!

W związku z dynamicznym rozwojem Grupa Krotoski - jeden
z najbardziej renomowanych autoryzowanych dealerów marki Audi, Porsche,
Volkswagen i Skoda w Polsce, poszukuje pracownika na stanowisko:

Magazynier

Mechanik samochodowy

Opis stanowiska:

Opis stanowiska:

•
•
•
•
•

•
•

Obsługa klienta wewnętrznego (serwisy) i zewnętrznego,
Kompletacja zamówień według dokumentów,
Terminowe przyjmowanie dostaw,
Rozkładanie przyjętego towaru na strefy oraz lokalizacje,
Przeprowadzenie inwentaryzacji magazynu zgodnie z
wymogami,

Oferujemy:
•
•
•
•
•
•

Ciekawą i pełną wyzwań pracę w firmie o silnej pozycji
rynkowej,
Możliwość rozwoju zawodowego i zdobycia cennego
doświadczenia,
Możliwość objęcia ubezpieczeniem grupowym,
Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
Dostęp do systemu szkoleń,
Dofinansowanie do opieki medycznej oraz kart sportowych

Wyślij CV na adres:
sekretariat.czestochowa@krotoski.com

•
•
•

Kontrola stanu technicznego pojazdów,
Diagnozowanie przyczyny usterki i określanie zakresu
naprawy,
Przeprowadzanie napraw mechanicznych/mechanicznych i
elektronicznych zgodnie z technologią naprawy,
Obsługa specjalistycznych narzędzi warsztatowych,
Współpraca z innymi pracownikami serwisu

Oferujemy:
•
•
•
•
•
•

Ciekawą i pełną wyzwań pracę w firmie o silnej pozycji
rynkowej,
Możliwość rozwoju zawodowego i zdobycia cennego
doświadczenia,
Możliwość objęcia ubezpieczeniem grupowym,
Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
Dostęp do systemu szkoleń,
Dofinansowanie do opieki medycznej oraz kart sportowych.

Krotoski Częstochowa
ul. Makuszyńskiego 74/76
42-209 Częstochowa
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Wybrane samochody na dzień 25 czerwca 2021
MERCEDES GLA 180
1.6 E, zakup w 2020,
kraj., I-wł., gwarancja,
F-VAT

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

69.900 zł

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

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

139.900 zł

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

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

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

124.900 zł

43.900 zł

ALFA ROMEO 159 1.9 D, rok prod. 2007
14.900 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
BMW X6 3.0D zakup 2018, 313 kM, M pakiet F-VAT,  238.900 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. 2000, 
2.700 zł
FIAT PUNTO 1.4 E rok prod. 2007, 
9.900 zł
FIAT PUNTO 1.2 E rok prod. 2003, 
3.800 zł
FIAT UNO 1.1 LPG do 2029 r., rok prod. 1994, 
3.300 zł
FORD FIESTA 1.6 D, rok prod. 2011, 
19.900 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 3 1.6 E, rok prod. 2006, 
11.900 zł
MAZDA RX-8 1.4 E, rok prod. 2003, 
12.200 zł
MERCEDES E CLASS, 1.8 E+LPG, rok prod. 2003, 
16.900 zł
MERCEDES GLC 2.0 D, rok prod. 2019, kraj., I-wł., serwisowany,
F-VAT, 
166.900 zł
MITSUBISHI LANCER 1.6 E, zakup 2005, 
6.900 zł
OPEL AGILLA 1.0 E + LPG, rok prod. 2009, 
12.900 zł

OPEL ASTRA 1.9 D, rok prod. 2006, 
OPEL INSIGNIA 2.0 D Kombi, rok prod. 2012, 

12.800 zł
28.200 zł

RENAULT SCENIC 2.0 E+LPG, rok. prod. 2003, 
RENAULT SCENIC 1.6 E, rok prod. 2004, 

6.700 zł
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, 

59.900 zł
TOYOTA YARIS VERSO 1.3 E, rok prod. 2002, 
TOYOTA YARIS 1.4 E, rok prod. 2008, kraj., 

5.900 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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