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Wniosek Częstochowy o  dofinanso-
wanie drugiego etapu przebudowy 
i  rozbudowy Centrum Piłki Nożnej 
przy ul. Limanowskiego został wpi-
sany do wieloletniego planu 
ministerialnego programu inwestycji 
o szczególnym znaczeniu dla sportu.

Władze miasta otrzymały pozytywne in-
formacje dotyczące stadionu od Departa-
mentu Infrastruktury Sportu Ministerstwa 
Kultury, Dziedzictwa Narodowego i  Spor-
tu. - Żeby otrzymać dotację miasto musi 
teraz złożyć komplet dokumentów (w tym 
m.in. harmonogram rzeczowo-finansowy 

zadania i  poświadczenie za-
bezpieczenia wkładu finanso-
wego do przedsięwzięcia) oraz 
uzyskać wpisanie inwestycji 
do planu rocznego programu 
MKDNiS na rok 2022 - infor-
muje Włodzimierz Tutaj, rzecz-
nik prasowy magistratu. Ter-

min aplikowania upływa 22 kwietnia przy-
szłego roku.

- Koncepcja inwestycji, którą chcemy 
zrealizować w  latach 2022-2023, została 
przygotowana wspólnie z  RKS Raków – 
mówi prezydent Częstochowy Krzysztof 
Matyjaszczyk. – Realizacja projektu ma po-
prawić standard zaplecza przebudowanego 
stadionu, w tym możliwości treningowe, re-
generacyjne i szkoleniowe.

Przypominamy, że władze miasta złożyły 
wniosek do Ministerstwa Kultury, Dziedzic-
twa Narodowego i  Sportu w  maju. W  ra-
mach inwestycji miałyby powstać nowe 
podgrzewane boiska treningowe z  zaple-
czem i wyposażeniem. W planach jest rów-
nież rozbudowa parterowego budynku klu-
bowego o kolejną kondygnację, a także po-
prawa standardu budynków szkoleniowych 
oraz realizacja zaplecza regeneracyjno-re-
habilitacyjnego.

Całość ma pochłonąć 15 mln zł. - Miasto 
chce uzyskać dofinansowanie z  Funduszu 
Rozwoju Kultury Fizycznej w  ramach pro-

gramu wsparcia inwestycji o  szczególnym 
znaczeniu dla sportu w wysokości blisko 8,5 
mln zł, planowany wkład miasta to ponad 
6,5 mln zł - podkreśla Włodzimierz Tutaj.

Prace w ramach II etapu miałyby rozpo-
cząć się w  przyszłym roku i  jak zapewnia 
magistrat, nie miałyby wpływu  na możli-
wość rozgrywania przez Raków meczów 
na głównej płycie stadionu.

Tymczasem, prace związane z  pierw-
szym etapem przebudowy MSP Raków 
wraz z robotami dodatkowymi, zleconymi 
m.in. na wniosek PZPN i  policji mają za-
kończyć się w  październiku. - Obecne ro-
boty związane m.in. z  czwartą trybuną 
oraz wieżami dla stanowisk policji i moni-
toringu, nie są już przeszkodą w rozgrywa-
niu przez piłkarzy Rakowa meczów ligo-
wych na obiekcie przy ul. Limanowskiego. 
Dopełnieniem pierwszego etapu inwestycji 
– w  formie zlecenia uzupełniającego - ma 
być jeszcze poprawa stanu parkingów 
w okolicach głównego wejścia na stadion - 
dodaje Włodzimierz Tutaj.
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Będą pieniądze  
na kolejny etap 
przebudowy stadionu?

Lubliniec

Poważny 
wypadek  
w Bruśku. Cztery 
osoby w szpitalu
Cztery osoby trafiły do szpitala po wy-
padku, do którego doszło na drodze 
wojewódzkiej nr 907 biegnącej z Tworoga 
do Koszęcina. Na skrzyżowaniu w Bruśku 
zderzyli się kierowcy osobówek.

Do zdarzenia doszło w piątek, 1 października, 
krótko przed godziną 7 rano, w  miejscowości 
Brusiek. Z  pierwszych ustaleń wynika, że na 
skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej numer 907 
z drogą 789 doszło do zderzenia kierowcy BMW 
z kierowcą volkswagena, w którym podróżowa-
ło pięć osób.

Do szpitali w  Częstochowie i  Lublińcu prze-
wiezieni zostali: kierowca BMW oraz trzy osoby 
z volkswagena. Śledczy w prowadzonym postę-
powaniu będą wyjaśniać przyczyny tego zdarze-
nia, jego szczegółowy przebieg oraz ustalą 
sprawcę wypadku.

Mykanów

Ucieszył się,  
że policjanci 
wreszcie go 
znaleźli. Miał dość 
ukrywania się...

Częstochowscy policjanci zapukali do drzwi 
jednego z domów w gminie Mykanów, podejrze-
wając, że może w nim przebywać poszukiwany 
36-latek. Jakież było ich zdziwienie, gdy ten rze-
czywiście im otworzył i powitał szczerym uśmie-
chem. Mężczyzna nie krył radości i  cieszył się 
z ich wizyty, bo jak przyznał miał już dość ukry-
wania się. Pokazał też funkcjonariuszom pre-
zent, jaki kiedyś dostał – etui na dokumenty z na-
pisem „wanted”...

„Łowcy głów” z  Komendy Miejskiej Policji 
w Częstochowie ustalili, że poszukiwany 36-let-
ni mieszkaniec Mykanowa może przebywać na 
terenie tej gminy. Mężczyzna ścigany był za 
liczne przestępstwa przeciwko mieniu, których 
dopuścił się 6 lat temu. W lipcu, gdy wyrok się 
uprawomocnił, sąd wydał za nim list gończy. 
Kryminalni sprawdzali miejsca, w których mógł 
się ukrywać. W poniedziałek udali się pod usta-
lony adres i  zapukali do drzwi. Otworzył im 
36-letni mężczyzna, który powitał policjantów 
szczerym uśmiechem. Nie krył radości i cieszył 
się z  ich wizyty, bo jak przyznał miał już dość 
ukrywania się. Z sentymentem pokazał też po-
licjantom prezent, jaki kiedyś dostał – etui na 
dokumenty z napisem „wanted”.

W  momencie, gdy 36-latek trafił do aresztu, 
ten napis przestał obowiązywać... przynajmniej 
przez kolejne 3 lata, bo tyle czasu spędzi 
w więzieniu.
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7 października w sali sesyjnej 
urzędu odbędą się przetargi 
na zbycie nieruchomości/
udziałów w nieruchomościach 
stanowiących własność gminy. 
Znajdują się one przy ul. Mo-
stowej, w pobliżu ul. św. Augu-
styna, ul. Jerzego Szajnowicza-
-Iwanowa, Alei Armii Krajowej 
i Alei Jana Pawła II, ul. Rząsaw-
skiej, ul. Wojskiego 20, ul. Ga-
zowej 33, ul. Energetyków, 
w rejonie ul. Mirona Biało-
szewskiego oraz ul. Nowej.

Prezydent ogłosił:
I. pierwszy przetarg ustny nie-

ograniczony na zbycie nieru-
chomości zabudowanej, poło-
żonej przy ul. Mostowej, ozna-
czonej w  obrębie 109 jako 
działki nr nr 59/1 i 59/2 o łącz-
nej powierzchni 0,0902 ha. Ce-
na wywoławcza: 700 000 zł.

II. pierwszy przetarg ustny nie-
ograniczony na zbycie nieru-
chomości położonej w pobliżu 
ul. św. Augustyna, oznaczonej 

w  obrębie 241 jako działka nr 
67 o  powierzchni 0,2223 ha. 
Cena wywoławcza: 960 000 zł.

III. pierwszy przetarg ustny nie-
ograniczony na zbycie nieru-
chomości położonej przy ul. Je-
rzego Szajnowicza-Iwanowa, 
oznaczonej w  obrębie 79 jako 
działka nr 113/9 o powierzchni 
0,0916 ha. Cena wywoławcza: 
420 000 zł.

IV. pierwszy przetarg ustny nie-
ograniczony na zbycie nieru-
chomości niezabudowanej, po-
łożonej przy Alei Armii Krajo-
wej, oznaczonej w obrębie 107 
jako działka nr 78/3 o  po-
wierzchni 0,0527 ha oraz nie-
ruchomości niezabudowanej, 
położonej przy Alei Jana Pawła 
II, oznaczonej w obrębie 75 ja-
ko działka nr 51/6 o powierzch-
ni 0,0158 ha. Cena wywoław-
cza: 845 000 zł brutto.

V. drugi przetarg ustny nieogra-
niczony na zbycie nieruchomo-
ści zabudowanej, położonej 
przy ul. Rząsawskiej, oznaczo-
nej w  obrębie 59 jako działka 

nr 84 oraz w  obrębie 60 jako 
działka nr 48 o  łącznej po-
wierzchni 0,3674 ha. Cena wy-
woławcza: 1 500 000 zł.

VI. pierwszy przetarg ustny nie-
ograniczony na zbycie udziału 
wynoszącego 50/160 części 
w  nieruchomości niezabudo-
wanej położonej w Częstocho-
wie przy ul. Wojskiego 20, 
oznaczonej w obrębie 363 jako 
działka nr 29 o  powierzchni 
0,0659 ha. Cena wywoławcza: 
31 000 zł.

VII. pierwszy przetarg ustny nie-
ograniczony na zbycie udziału 
wynoszącego 125/167 części 
w nieruchomości zabudowanej 
położonej w Częstochowie przy 
ul. Gazowej 33, oznaczonej 
w  obrębie 301 jako działka nr 
34/2 o  powierzchni 0,0419 ha. 
Cena wywoławcza: 70 000 zł.

VIII. pierwszy przetarg ustny 
ograniczony do właścicieli nie-
ruchomości przyległych na zby-
cie nieruchomości niezabudo-
wanej położonej w  Częstocho-
wie przy ul. Energetyków, ozna-

czonej w obrębie 427-Gnaszyn 
Dolny jako działka nr 357/195 
o powierzchni 0,0119 ha. Cena 
wywoławcza: 20 000 zł.

IX. pierwszy przetarg ustny nie-
ograniczony na zbycie nieru-
chomości niezabudowanej po-
łożonej w  Częstochowie w  re-
jonie ul. Mirona Białoszewskie-
go, oznaczonej w  obrębie 62 
jako działki nr nr 163/8, 163/10, 
163/11 o  łącznej powierzchni 
0,0835 ha. Cena wywoławcza: 
160 000 zł.

X. pierwszy przetarg ustny nie-
ograniczony na zbycie nieru-
chomości niezabudowanej po-
łożonej w Częstochowie w rejo-
nie ul. Mirona Białoszewskiego, 
oznaczonej w  obrębie 62 jako 
działki nr nr 163/4, 163/6 o łącz-
nej powierzchni 0,0628 ha. Ce-
na wywoławcza: 120 000 zł.

XI. pierwszy przetarg ustny nie-
ograniczony na zbycie nieru-
chomości niezabudowanych 
położonych w  Częstochowie 
w rejonie ul. Mirona Białoszew-
skiego, oznaczonych w obrębie 
62 jako działki nr nr 163/2, 
160/34 o  łącznej powierzchni 
0,0694 ha. Cena wywoławcza: 
130 000 zł.

XII. pierwszy przetarg ustny nie-
ograniczony na zbycie nieru-

chomości położonej w Często-
chowie przy ul. Nowej, ozna-
czonej w  obrębie 281 jako 
działka nr 17 o  powierzchni 
0,0259 ha. Cena wywoławcza: 
40 000 zł.

Informacje o warunkach przetar-
gów i wysokości wadiów w załą-
czonych ogłoszeniach przetargo-
wych, które dostępne są również 
pod adresami:
https://bip.czestochowa.pl/arty-
kul/71547/1170616/ogloszenia-
-przetargowe-na-zbycie-nierucho-
mosci-stanowiacych-wlasnosc-
-gminy-miasto-czestochowa;
https://bip.czestochowa.pl/arty-
kul/71547/1170921/ogloszenia-
-przetargowe-na-zbycie-nierucho-
mosci-stanowiacych-wlasnosc-
-gminy-miasto-czestochowa
Dodatkowych informacji doty-
czących nieruchomości udzielają 
pracownicy Wydziału Mienia 
i Nadzoru Właścicielskiego Urzę-
du Miasta Częstochowy telefo-
nicznie pod numerami: 34 370 
77 09, 34 370 77 29; (w wydziale 
udostępnia się do wglądu mapy 
dotyczące nieruchomości, po 
wcześniejszym telefonicznym 
uzgodnieniu terminu).
Termin wpłacenia wadium upły-
wa 4 października.

AKTUALNOŚCI
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W naszym mieście

W trzech szkołach nauka 
zdalna

Policja

Miał prawie 3 tysiące działek 
dilerskich amfetaminy i blisko 
80 działek marihuany

Miasto wystawiło kolejne nieruchomości

Przetargi na początku października

Usłyszał zarzuty

Amator darmowych perfum  
trafił do aresztu

Częstochowa

Kancelaria ponownie 
na ulicy Śląskiej

W Zespole Szkół Ekonomicznych, 
w Zespole Szkół Muzycznych oraz 
w Zespole Szkół im. J. Kochanow-
skiego w Częstochowie wprowa-
dzono naukę zdalną. W każdym 
przypadku u uczniów poszczegól-
nych placówek stwierdzono zaka-
żenie wirusem SARS-CoV-2.

W  Zespole Szkół Ekonomicznych 
w sposób zdalny uczą się uczniowie 
klasy III B5. Do szkoły powrócą po 7 

października.
W  Zespole Szkół Muzycznych na-

uką zdalną zostali objęci uczniowie 
klasy I  POSM II st. Będzie ona obo-
wiązywać również do 7 października.

Z  kolei w  Zespole Szkół im. J. Ko-
chanowskiego na zdalnym naucza-
niu jest klasa III E5. Uczniowie po-
wrócą do nauki stacjonarnej po  
8 października.

W każdej z  trzech placówek zaka-
żenie wirusem SARS-CoV-2 stwier-
dzono u uczniów.

Kryminalni z Częstochowy zajmu-
jący się zwalczaniem przestępczo-
ści narkotykowej w ubiegłym ty-
godniu zatrzymali 30-latka, który 
miał znaczną ilość narkotyków. 
Policjanci zabezpieczyli prawie 3 
tysiące działek dilerskich amfeta-
miny i blisko 80 działek marihu-
any. Mężczyzna usłyszał już zarzu-
ty. Prokurator zastosował wobec 
niego policyjny dozór i poręczenie 
majątkowe. Po nocy spędzonej 
w policyjnym areszcie 30-latek 
powiedział policjantom, że to był 
ostatni raz, gdy został zatrzymany, 
bo postanowił znaleźć sobie 
uczciwe zajęcie i nie popadać już 
w konflikt z prawem.

Policjanci z  częstochowskiego wy-
działu kryminalnego zajmujący się 
zwalczaniem przestępczości narkoty-
kowej po raz kolejny zatrzymali znane-

go im 30-latka. W  ubiegłą środę (29 
września) operacyjni weszli do miesz-
kania mężczyzny, gdzie ujawnili znacz-
ną ilość narkotyków o czarnorynkowej 
wartości prawie 18 tysięcy złotych. 
Podczas przeszukania pomieszczeń 
mieszkalnych stróże prawa znaleźli 
prawie 300 gramów białego proszku 
i  blisko 80 gramów zielonego suszu. 
Po sprawdzeniu testerem narkotyko-
wym okazało się, że zabezpieczone 
substancje to amfetamina i  marihu-
ana. Po nocy spędzonej w policyjnym 
areszcie 30-latek powiedział policjan-
tom, że to był ostatni raz, gdy został 
zatrzymany, bo postanowił znaleźć so-
bie uczciwe zajęcie i  nie popadać już 
w konflikt z prawem.

Zgromadzone materiały policjanci 
przekazali prokuratorowi, który 
przedstawił 30-latkowi z Częstochowy 
zarzuty i zastosował wobec niego po-
licyjny dozór oraz poręczenie mająt-
kowe. Grozi mu do 10 lat pozbawienia 
wolności.

Najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie 
27-letni częstochowianin, który ma na swo-
im koncie szereg przestępstw przeciwko 
mieniu. Usłyszał 8 zarzutów za liczne kra-
dzieże markowych perfum i włamanie do 
drogerii na terenie Częstochowy.

Od 3 miesięcy kryminalni z „trójki” otrzymywali 
zgłoszenia o kradzieżach sklepowych, do których 
dochodziło na terenie dzielnicy Tysiąclecie. Łu-
pem złodzieja padały głównie markowe perfumy. 
Śledczy ustalili, że od czerwca łupem złodzieja pa-
dły artykuły drogeryjne o łącznej wartości ponad 
10 tysięcy złotych. Skrupulatna i  wnikliwa praca 
operacyjno – rozpoznawcza pozwoliła wytypować 
sprawcę, a  następnie ustalić prawdopodobne 
miejsce i czas planowanego kolejnego „skoku”.

We wtorek, 28 września, policjanci patrolowali 
rejon kilku placówek na podległym terenie, w któ-
rych mogło dojść do kradzieży, by nie dopuścić do 

przestępstwa. Gdy mundurowi dojeżdżali do jed-
nego ze sklepów, otrzymali telefon od obsługi, że 
podejrzany przebywa właśnie na jego terenie. 
27-letni mieszkaniec Częstochowy po raz kolejny 
nie przyszedł na zakupy, a po to, by ukraść arty-
kuły drogeryjne. Dzięki dobrej współpracy 
z ochroną sklepu udało się złapać przestępcę na 
gorącym uczynku kradzieży artykułów o wartości 
prawie 1,5 tysiąca złotych.

Mężczyzna usłyszał 8 zarzutów kradzieży i wła-
mania do sieci sklepów drogeryjnych na terenie 
miasta, jednak policjanci wciąż bardzo dokładnie 
prowadzą postępowanie i nie wykluczają, że tych 
zarzutów może być więcej. Prokurator, po zapo-
znaniu się ze zgromadzonymi przez „trójkę” ma-
teriałami skierował do sądu wniosek o  zastoso-
wanie względem notorycznego przestępcy tym-
czasowego aresztowania. Sąd postanowił, że naj-
bliższe 3 miesiące 27-letni częstochowianin spę-
dzi w więzieniu.

Od poniedziałku 4 października główny 
punkt kancelaryjny Urzędu Miasta Często-
chowy będzie działał ponownie w budynku 
głównym UM przy ul. Śląskiej 11/13. Kore-
spondencja dotycząca spraw związanych 
z aktami stanu cywilnego będzie przyjmo-
wana – tak jak dawniej – w budynku USC 
przy ul. Focha 19/21.

W ostatnim czasie punkt kancelaryjny był czyn-
ny w budynku UM przy ul. Waszyngtona 5. Obec-
nie stanie się on punktem informacyjnym dla 
osób odwiedzających budynek, w  którym zała-
twia się m.in. sprawy związane z rejestracją pojaz-
dów, prawami, jazdy, dowodami osobistymi, 
zameldowaniem czy ewidencją gospodarczą.

Od 4 października osoby chcącee osobiście zło-

żyć dokumentację, wniosek lub pismo do UM Czę-
stochowy powinny kierować się do sąsiedniego, 
głównego budynku UM przy ul. Śląskiej 11/13. 
Kancelaria będzie czynna w godzinach pracy urzę-
du w holu głównym budynku na wysokości biura 
obsługi interesanta.

Biuro podawcze dla spraw związanych z aktami 
stanu cywilnego będzie działać w budynku Urzędu 
Stanu Cywilnego przy ul. Focha 19/21 (do tej pory 
korespondencję dla USC przyjmował czasowy 
punkt kancelaryjny przy ul. Waszyngtona).

Niezbędne informacje dotyczące trybu i zakre-
su załatwiania spraw w  Urzędzie Miasta Często-
chowy dostępne są m.in. w Poradniku Interesanta 
na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Miasta 
Częstochowy: https://bip.czestochowa.pl/sprawy-
-do-zalatwienia/71618
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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 M2 38,5 m², cena  
1100 zł z czynszem + media.  
Parkitka. Tel. 889 688 039

 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 garaż, tel. 34 362 94 27

SPRZEDAM
 O 3 pokoje z kuchnią na Alei Wojska  
Polskiego , pierwsze piętro  
tel. 794 575 418

 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

 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

 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
 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 
Tel. 501 109 822

 ODrzwi wejściowe 
Tel. 501 109 822

 ODrzwi 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

 ODywan wełniany o wym. 2x3 m,  
tel. 501 109 822

 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

 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 Lodówka mastercook duża,  
biała. Tel. 721 390 993

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

 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 w dobrym stanie, „norwe-
skie”  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

 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, 500 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, porządki 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

 OTrening pamięci, uwagi, myślenia 
logicznego i twórczego, od 6 do 
106 lat. Tel. 668 814 587

 O Wolny lat 54, bezdzietny, niezależny 

finasowo pozna panią. Pani może po-

siadać dzieci.  Tel. 660 006 217

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

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

SKUP I SPRZEDAŻ ZŁOTA
TANIE WYROBY TANIE WYROBY 

JUBILERSKIEJUBILERSKIE

LOMBARD KAPSLOMBARD KAPS

Al. NMP 1,  tel. 34 361-39-50
Al. N.M.P. 8,  tel. 34 324 51 03
Al. NMP 16,  tel. 34 324-68-31
Al. Wolności 6,  tel. 34 324 23 24

www.lombardkaps.plwww.lombardkaps.pl
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INFORMACJA: 792 620 051

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

74.900 zł 

MERCEDES GLC 
2.0 D, 4x4, rok prod. 2018, 
kraj., I-wł., serwisowany, 
automat

169.900 zł

VW PASSAT  
2.0 D, rok prod. 2017,   
kraj., I-wł., serwisowany, 
F-VAT

74.900 zł

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

139.900 zł

RENAULT CLIO
1.2 E, rok prod. 2017, 
krajowy, I-wł., F-VAT
serwisowany, 

34.900 zł

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

44.900 zł

AUDI A3 
1.4 TSI, rok prod. 2017 
kraj., I-wł.,  
serwisowany, 

77.900 zł

SKODA SUPERB 
2.0 D, kraj.,rok prod. 2017, 
I-wł., serwisowany, 
F-VAT

79.900 zł

AUDI A4 2.0 D, rok prod. 2003, automat,  11.800 zł
AUDI A4 2.0 D, rok prod. 2008, sedan,  29.900 zł
AUDI A4 2.0 D, rok prod. 2014,  43.000 zł
AUDI A4 ALLROAD QUATRO 2.0 E, rok prod. 2013, kraj., I-wł.,  

 62.700 zł
AUDI A8 4.2 E, rok prod. 2006,  26.300 zł
BMW 5 2.0 D, rok prod. 2017, kraj., I-wł., serwisowany, F-VAT  

 139.900 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 C5 2.2 D, automat, rok prod. 2002,  1.800 zł
DACIA DUSTER 1.5 D, rok prod. 2016,  41.900 zł
FORD FIESTA 1.25 E, rok prod. 2009,  17.900 zł
FORD MONDEO 2.0 D, rok prod. 2007, kraj.,  16.900 zł
JEEP RENEGADE 1.4 E, automat, nawigacja, kraj., I-wł.,  

serwisowany, rok prod. 2017,  68.900 zł
KIA CEED 1.4 E, rok prod. 2007,  11.700 zł
MAZDA RX-8 1.4 E, rok prod. 2003,  11.200 zł
MERCEDES S350 3.0 D, rok prod. 2009,                       39. 000 zł
MERCEDES GL450 4.7 E, rok prod. 2013,                       127. 500 zł
MERCEDES GLC 250, 2.0 E, rok prod. 2018, 4x4, automat, kraj., 
I-wł., F-VAT,                       173. 900 zł
MITSUBISHI LANCER 1.6 E, zakup 2005,  9.800 zł
OPEL ASTRA IV, 1.4 E+LPG, rok prod. 2017, kraj.,      39.900 zł

OPEL CROSLANDER X 1.2 E, rok prod. 2019,  64.200 zł

OPEL ZAFIRA 2.0 D, rok prod. 2011, 7-os.,  33.500 zł

PEUGEOT 207 1.6 D, rok prod. 2011,  14.600 zł

RENAULT COLOES 4x4, 2.0 D, rok prod. 2009,    17.900 zł

RENAULT TWINGO 1.2 E, rok prod. 2010,     9.900 zł 

SEAT ALHAMBRA 2.0 D, rok prod. 2010,  15.900 zł

SEAT IBIZA 1.4 E + LPG, rok prod. 2005,  9.200 zł

SEAT IBIZA 1.9 D, rok prod. 2004,  9.800 zł

TOYOTA AVENSIS 2.0 D, rok prod. 2009,  19.900 zł

TOYOTA YARIS 1.0 E, rok prod. 2014, gwarancja, I-wł.,  

serwisowany, 28.900 zł

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 NEW BEETLE 2.0 E, rok prod. 1999, 8.900 zł

VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2018, kraj., I-wł., serwisowany, F-VAT, 

 71.900 zł

VW PASSAT 1.4 E, rok prod. 2016, kraj., I-wł., serwisowany, F-VAT,  

 59.900 zł

VW POLO 1.2 E + LPG, zakup w 2010,  17.900 zł

VW TOURAN 2.0 TDI, rok prod. 2013, 170 kM,  39.900 zł 

Wybrane samochody na dzień 1 października 2021
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SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT  
W JAMROZOWIŹNIE

Jamrozowizna 1, 42-270 Kłomnice
tel. 34 321 59 87 lub 730 115 578,   e-mail: schronisko@klomnice.pl

www.schronisko.klomnice.pl     facebook: SchroniskoAs

Kuba szuka nowego domu!
Chłopak młody nie jest, bo ma już 12 lat, ale energii mu nie brakuje! Kuba potrzebuje zdecydo-
wanego właściciela, który będzie umiał ogarnąć jego energię i dobrze go poprowadzi.
Chłopak zna smycz, ale zdarzy mu się czasem mocniej pociągnąć. Niestety Kuba nie może za-
mieszkać w domu z ogrodem, bo każdy płot to dla niego nie problem do przeskoczenia. On po-
trzebuje bloku (najlepiej, żeby była winda), częstych spacerów i wielu zabaw.
W nowym domu musi zostać jedynakiem, bo nie przepada za innymi zwierzętami. Chłopak jest 
bardzo kontaktowy, uwielbia mieć styczność z człowiekiem, być głaskany i czasem przytulany.
No nie czekaj, odmień los tego psa!
Właśnie Twój dom to może być jego jedyną szansą na lepsze życie!

Doran cudny pies, który pragnie tylko domu.
Do schroniska trafił w styczniu tego roku. Psiak jest już po ka-
stracji i śmiało może biec do domu, ale tego domu nadal nie wi-
dać! Doranek ma dopiero około 2 lat więc całe psie życie jeszcze 
przednim. Chłopak jest bardzo przyjacielski, jeżeli chodzi o inne 
psiaki w schronisku. W nowym domu nie powinno być proble-
mu, jeśli masz już jakiegoś psiaka, ale polecamy spacer zapo-
znawczy. Doran jak to młodziak jest aktywny, ciekawy świata 
i uwielbia spacery z człowiekiem. Fajnie, gdyby w nowym domu, 
jeżeli trafiłby np. do domu z ogrodem, miał możliwość spacerów 
na smyczy za placem. Doran jest też bardzo proludzkim psia-
kiem i  nigdy nie odmawia głaskania podczas spacerów. Ten 
psiak marnuje się w schronisku i wiemy, że szuka właśnie Ciebie!

Rufinka  
już 11 lat czeka na dom 
w naszym schronisku!
Nie rozumiemy co ta średnia 
sunia jeszcze tu robi..Nie jest 
konfliktowa w stosunku do 
innych psiaków. Powoli 
nabrała pewności i polubiła 
spacery na smyczy.. Bardzo 
prosimy o dom dla tej 
średniaczki! Brevuś wciąż szuka tego jedynego człowieka!

Jedyny przyjęty w 2017 roku Brevuś, wciąż szuka tego jedynego 
człowieka! Chłopak ma około 7 lat i potrzebuje spokojnego 
domu, najlepiej bez innych zwierząt. Czy znasz taki?
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Bohun ma dopiero 3 lata.
Potrzebuje świadomego, doświadczonego, cierpliwego opieku-
na, który zna się na obcowaniu z psami i będzie słuchał zaleceń 
wolontariuszy oraz behawiorystki. Psiak wrócił już raz z adopcji, 
nie ze swojej winy. Chłopak jest raczej indywidualistą, nie pole-
camy do domu z  dziećmi oraz innymi zwierzętami. Bohunek 
nauczył się chodzić na smyczy i poznaje twarze nowych wolon-
tariuszy. Jeżeli nie boisz się wyzwań i  jesteś otwarty na pracę 
z Bohunem, to dzwoń! Nie pozwól mu na dożywocie w schroni-
sku! On się zmieni na 100%, ale do tego potrzebny mu człowiek, 
czas i praca nad jego lękami oraz zrozumienie. Adoptuj!

Zgrywus od 2016 roku czeka na dom!

W środku jest bardzo delikatnym psiakiem, co udowadnia przy 
dłuższym poznaniu i przekonaniu się do danej osoby. Nie jest 
konfliktowy, ale miewa czasem sprzeczki z  innymi psiakami. 
Niestety nie polecamy go do domu z małymi dziećmi. Psiak naj-
lepiej odnalazłby się w domu z ogrodem. Czy Zgrywus doczeka 
się tego dnia, w którym go adoptujesz?

Bajgiel 
Do schroniska trafił w 2012 
roku. Bajgiel dogaduje się 
z innymi psami, na smyczy 
jest bardzo grzeczny. Jest 
delikatny w stosunku do 
dzieci. Uwielbia też się 
czasem bawić.

Tekla oddana przez właściciela bo... nie mieściłaby się w mieszkaniu!

Tekla to przepiękna, młoda suczka w typie owczarka niemieckiego długowłosego.
Oddana do schroniska przez swojego właściciela, który z domu przeprowadzał się do bloku..Tekla 
straciła wiarę i zaufanie do ludzi, co okazywała zębami, nie chciała wyjść z budy/kojca. Po kilku mie-
siącach pracy z behawiorystą otworzyła się i jest już dużo lepiej - chodzi na spacery i poddaje się 
pieszczotom. Niestety cały czas jest nadreaktywna i czasami nie radzi sobie z pobudzeniem.
Dlatego poszukujemy zrównoważonego opiekuna, doświadczonego w pracy z psami, który da jej 
spokojny dom, w spokojnej okolicy. Człowieka asertywnego w stosunku do psów, który da jej 
wsparcie i pomoże uwierzyć w człowieka.Tekla absolutnie nie nadaje się do domu z dziećmi i ra-
czej bez innych zwierząt. PRZYWRÓĆ JEJ WIARĘ W CZŁOWIEKA!
PS: Nie wydamy Tekli do pilnowania podwórka!

Czaki to typ psa idealnego!

Chłopak nie narzeka na towarzystwo innych psiaków, da 
się go połączyć z innymi boksami na wybiegu, bez proble-
mów. Mimo wieku 11 lat energia nadal go nie opuszcza 
i kocha biegać, bawić się. Jest delikatny w stosunku do lu-
dzi małych i tych dużych, na spacerach nie ciągnie. Nieste-
ty, 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 jedy-
ny dom... Kto go pokocha?!
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