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ENERGICZNA, ZASKAKUJĄCA KOMEDIA,
KTÓREJ NIE MOŻESZ PRZEGAPIĆ!

Skopał kilkuletniego
niepełnosprawnego chłopca.
Wszystkiemu
przyglądała się matka
Wkrótce przed sądem stanie 31letni Kamil I., który oskarżony
jest o znęcanie się nad niepełnosprawnym
dzieckiem.
Mężczyzna bił 9-latka przewodem i kopał po całym ciele.
Wszystkiemu przyglądała się
matka chłopca... Z jego zeznań
wynika, że ojczym bił go od 5 lat.
Prokurator złożył wnioski o zastosowanie
tymczasowego
aresztowania wobec obydwu podejrzanych. Sąd jednak się do
nich nie przychylił.
Kilka dni temu, 25 października,
świadkowie poinformowali policję
o pobiciu dziecka przez mężczyznę.
Do zdarzenia miało dojść w jednym
z mieszkań w centrum Częstochowy. Funkcjonariusze udali się pod
wskazany adres i zabezpieczyli od
świadków, wykonane telefonem
komórkowym, nagranie dokumentujące całe zdarzenie. Świadkowie
nagrywali wszystko przez okno. Na

filmiku widać mężczyznę, który bije
przewodem i kopie kilkuletnie
dziecko. Z analizy wynika, że w
mieszkaniu znajdowała się też matka malucha. Kobieta nie reagowała
jednak na zachowanie sprawcy
przestępstwa.
Pokrzywdzonym był 9-letni chłopiec, a oprawcą jego 31-letni ojczym
Kamil I.. - Przesłuchany przez sąd
na wniosek prokuratora chłopiec
zeznał, że ojczym od 5 lat bił go rękami i przewodem po całym ciele, a
także krzyczał na niego i wyzywał go
- mówi prokurator Tomasz Ozimek,
rzecznik Prokuratury Okręgowej w
Częstochowie. - Ponadto na podstawie opinii biegłego lekarza ustalono, że 25 października mężczyzna
spowodował u pokrzywdzonego
obrażenia ciała w postaci licznych
podbiegnięć krwawych i otarć skóry. Prokurator przedstawił Kamilowi I. zarzut fizycznego i psychicznego znęcania się nad nieporadnym
ze względu na wiek i niepełnosprawność pasierbem - wyjaśnia

prokurator Ozimek.
Przesłuchany w charakterze podejrzanego Kamil I. przyznał się do
jednorazowego pobicia chłopca.
Miało do niego dojść właśnie 25
października. - Ponadto prokurator
przedstawił matce pokrzywdzonego zarzut narażenia syna na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty
życia lub zdrowia i pomocnictwa do
przestępstwa znęcania - dodaje
prokurator Ozimek.

Parafia chce wyjaśnień i przeprosin

Zrobili psikusa,
wrzucając
jajka do kościoła
W niedzielę 31 października grupa
młodych chłopców wrzuciła do
kościoła pw. św. Jana Kantego w
Częstochowie jajka. Parafia opublikowała
w
mediach
społecznościowych ujęcia z
kamer, prosząc, aby
sprawcy wandalizmu
zgłosili się, wyjaśnili
swoje zachowanie i
przeprosili.
- Dziś podczas Mszy
św. o g.16.00 grupa

młodych chłopców dokonała aktu
wandalizmu w kościele, wbiegając
podczas przeistoczenia i wrzucając
jajka do kościoła. Młodych nagrały
kamery monitoringu, oczekujemy
wyjaśnienia i przeprosin. Dodajemy zdjęcia z tego zajścia, na razie
zamazując ich twarze, Jeśli się nie
zgłoszą ujawnimy wizerunki i zgłosimy sprawę odpowiednim organom - czytamy w komunikacie
opublikowanym za pośrednictwem Facebooka.

Zgodnie z kodeksem karnym odpowiada za pomocnictwo, kto
wbrew prawnemu obowiązkowi
niedopuszczenia do popełnienia
czynu zabronionego swoim zaniechaniem ułatwia jego popełnienie.
Obowiązek opieki matki nad małoletnim dzieckiem wynika z kodeksu
rodzinnego i opiekuńczego.
27 października prokurator złożył Sądu Rejonowego w Częstochowie wnioski o zastosowanie tym-

czasowego aresztowania wobec
obydwu podejrzanych. 28 października sąd nie uwzględnił wniosków
prokuratora. Prokuratura Rejonowa Częstochowa-Północ złoży zażalenia na postanowienia sądu.
Przestępstwo znęcania się nad
osobą nieporadną ze względu na
wiek, stan psychiczny lub fizyczny
jest zagrożone karą pozbawienia
wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

Lubliniec

Twierdził, że ktoś zabrał mu
kluczyki i... wjechał do rowu
Do dwóch lat więzienia grozi 42-letniemu mieszkańcowi gminy Koszęcin, który postanowił
wybrać się na przejażdżkę. I może nie byłoby w
tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że... był
pijany. Na dodatek sam zaalarmował policję. Myślał jednak, że dzwoni po straż pożarną. Co
ciekawe, mężczyzna na początku twierdził, że
ktoś zabrał mu kluczyki i wjechał jego samochodem do przydrożnego rowu. Funkcjonariusze
nie uwierzyli jednak w jego wersję wydarzeń.
Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu otrzymali zgłoszenie z Centrum Powiadamiania Ratunkowego, z którego wynikało, że w Rusinowiacach, na ulicy Kolejowej nieznane zgłaszającemu osoby zabrały kluczyki do jego pojazdu i wjechały do przydrożnego rowu.
Po przybyciu na miejsce mundurowi zastali jedynie rozbity pojazd marki Opel. Dopiero po kilku mi-

nutach zjawił się zgłaszający. Mężczyzna był wyraźnie zaskoczony przyjazdem policjantów, gdyż jak
stwierdził, wzywał straż pożarną, żeby wyciągnąć
swój pojazd. 42-letni mieszkaniec gminy Koszęcin
miał wyraźne problemy z utrzymaniem równowagi,
a na dodatek funkcjonariusze wyczuli od niego
charakterystyczną, silną woń alkoholu. Przeprowadzone na miejscu badanie stanu trzeźwości wykazało w organizmie mężczyzny ponad 3 promile alkoholu. Policjanci nie uwierzyli w wersję wydarzeń
przedstawiona przez zgłaszającego. W związku z
podejrzeniem popełnienia przez 42-latka przestępstwa jazdy w stanie nietrzeźwości na miejsce skierowani zostali śledczy i technik kryminalistyki.
Jeśli zebrany w sprawie materiał dowodowy potwierdzi, że to zgłaszający siedział za kierownicą
rozbitego opla w momencie zdarzenia, grozi mu
kara do 2 lat pozbawienia wolności, wysoka
grzywna i zakaz prowadzenia pojazdów.
■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara
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Budujemy Przyszłość
Wolontariusze Fundacji CEMEX
zaangażowani w pomoc zwierzętom
przebywającym
w
Schronisku w Częstochowie
Fundacja CEMEX “Budujemy
Przyszłość” w swoich działaniach
pamięta również o pomocy na
rzecz ochrony zwierząt. Dzięki
projektowi zrealizowanemu w ramach Konkursu Wolontariatu
Fundacji, psy i koty ze Schroniska
dla Bezdomnych Zwierząt w Częstochowie zyskały zmodernizowane boksy, kojce oraz wybieg. Finał
akcji miał miejsce 16 października.
Projekt “Razem dla Zwierząt” został opracowany, zorganizowany i
zrealizowany przez wolontariuszy
i wolontariuszki, którzy na co
dzień pracują w Cementowni
CEMEX w Rudnikach. Na jego realizację wolontariusze pozyskali
grant w wysokości prawie 4000 zł
w Konkursie Wolontariatu Fundacji CEMEX “Budujemy Przyszłość”.
Celem inicjatywy było polepszenie
warunków życia bezdomnych

zwierząt, które znalazły azyl w częstochowskim Schronisku.
W ramach projektu wolontariuszki i wolontariusze pod kierunkiem lidera projektu Bartłomieja Bartnika, wspólnie wykonali
zabudowania zadaszeń kojca i wybiegu dla psów stróżujących
schronisko. Zadbali również o zabudowę, zamocowanie i zabezpieczenie drewnianych półek do wybiegów wspinaczkowych w kojcach dla kotów.
– “Wspólnie z wolontariuszami
dokonaliśmy niezbędnych ulepszeń w wybiegach dla kotów oraz
boksach dla psów. Dzięki temu
zwierzęta będą mogły realizować
swoje naturalne potrzeby związane z ruchem, wspinaniem, wybieganiem” – wylicza Bartłomiej Bartnik, lider projektu, a na co dzień
Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego w Cementowni Rudniki “Cieszę się, że pracując w CEMEX
mam możliwość pozytywnego oddziaływania na społeczność, w
której działamy jako firma, a dzię-

ki Konkursowi Wolontariatu Fundacji CEMEX mogłem zaangażować się w poprawę jakości życia
porzuconych zwierząt.” – dodaje.

O Fundacji CEMEX
„Budujemy Przyszłość”
Fundacja CEMEX „Budujemy
Przyszłość” powstała z myślą o
wspieraniu i współtworzeniu inicjatyw społecznych, podejmowanych przez społeczność lokalną w
miejscowościach, w których działają zakłady produkcyjne CEMEX –
cementownie, wytwórnie betonu
towarowego i kopalnie kruszyw.
Najważniejszymi filarami Fundacji
CEMEX są Konkurs Grantowy dla
Organizacji Pozarządowych oraz
Instytucji Edukacyjnych „Fabryka
Pomysłów” oraz Konkurs dla Wolontariuszy CEMEX Polska.
Wolontariat pracowniczy CEMEX
to realizowana od wielu lat inicjatywa firmy, umożliwiająca pracownikom ubieganie się o grant,
przeznaczany na finansowanie
przez wolontariuszy działań w
społecznościach lokalnych związanych z zakładami CEMEX. W tegorocznym naborze złożono 24
wnioski, a dofinansowanie przyznano 20 z nich.

Częstochowa

W sezon grzewczy
ze zmodernizowaną siecią
Rozpoczął się kolejny sezon
grzewczy. Tylko w tym roku firma
Fortum przeprowadziła w naszym mieście inwestycje o
łącznej wartości około 2,5 mln zł.
W całym 2021 roku spółka zainwestuje w Częstochowie łącznie
niemal 4 mln zł. Planowane działania Fortum obejmują nie tylko
sieć ciepłowniczą, ale także nowoczesną elektrociepłownię i
ciepłownię przy ul. Rejtana.
Od stycznia zrealizowano 18
podłączeń budynków do miejskiej
sieci ciepłowniczej, między innymi
przy ulicach Botanicznej, Poleskiej, Mościckiego, Waszyngtona,
Małopolskiej, Warszawskiej, Szczytowej, Równoległej, Przemysłowej, Okulickiego, Krasińskiego,
Gajowej, 1go Maja, Sikorskiego,
Zajączka oraz Al. NMP i Al. Jana
Pawła II. Łączna długość nowo wybudowanych przyłączy wyniosła
2,4 km. W ciągu ostatnich 9 miesięcy podpisanych zostało 21 nowych umów na całkowitą moc po-

nad 6 MW.
Od początku roku zmodernizowano 1,6 km sieci. Prace przeprowadzono w rejonie ulic: Alei Niepodległości (3 odcinki sieci), Kiedrzyńskiej, Gabrieli Zapolskiej,
Goszczyńskiego, Jagiellońskiej, Żareckiej i Ferdynanda Focha.
- Okres wiosenno-letni to w naszym kalendarzu zawsze czas intensywnej pracy nad modernizacją i rozbudową sieci ciepłowniczej. Cel jest zawsze ten sam: zapewnienie mieszkańcom bezpiecznych i stałych dostaw ciepła.
– mówi Andrzej Żyła, główny specjalista ds. inwestycji Fortum.
Fortum z roku na rok unowocześnia elektrociepłownię pod kątem
ekologicznych rozwiązań, aby częstochowianie mogli korzystać z
bezpiecznej dla środowiska energii. - Główną inwestycją tego roku
była budowa filtra workowego w
celu poprawy jakości spalin wylotowych z komina. Dzięki temu zastosowaniu spełniamy wymogi
środowiska wynikające z konkluzji
BAT obowiązującej od 18 sierpnia

2021 roku – mówi Jacek Ławrecki,
rzecznik prasowy firmy. Koszt
przedsięwzięcia wyniósł ponad 40
mln zł.
- Zgodnie z zapowiedzią z ubiegłego roku, latem wykonaliśmy
dodatkowe działania remontowe i
modernizacyjne poprawiające naszą dyspozycyjność i efektywność
pracy w sezonie ciepłowniczym
2021/2022. Nasze przedsięwzięcia
zostały zrealizowane zgodnie z
planem, dlatego jesteśmy w pełni
gotowi na sezon grzewczy – mówi
Andrzej Starzyński, kierownik
elektrociepłowni Fortum w Częstochowie.
Instalacja Fortum jest jedną z
najnowocześniejszych i przyjaznych dla środowiska głównie ze
względu na możliwość współspalania biomasy, której udział stopniowo wzrasta – z 25% w 2010 roku do nawet 35% obecnie. Dziś
elektrociepłownia w Częstochowie produkuje ponad 87% ogółu
ciepła sieciowego, wytwarzanego
w mieście.

Na drogach miasta i powiatu

Policjanci podsumowali akcję „Znicz”
7 wypadków drogowych, 68 kolizji oraz 1 pijany kierowca - tak
w największym skrócie można
podsumować policyjną akcję
„ZNICZ 2021”.
W tym roku akcja „Znicz 2021”
trwała od piątku 29 października
do wtorku 2 listopada. Przez ten
czas stróże prawa czuwali nad
płynnością ruchu na większości
ciągów komunikacyjnych, ale

również patrolowali okolice
cmentarzy, dbając o mienie i bezpieczeństwo odwiedzających je
osób. Policjantów wspierali również funkcjonariusze straży miejskiej oraz żandarmerii wojskowej
i służby ochrony kolei.
W trakcie przedłużonego weekendu, na drogach Częstochowy i
powiatu doszło do 7 wypadków
drogowych. - Odnotowaliśmy 68
kolizji. Ujawniono łącznie 402 wy-

kroczenia w ruchu drogowym, w
tym 239 dotyczyło przekroczenia
dozwolonej prędkości - informują funkcjonariusze
W tym roku spadła liczba kierowców, którzy prowadzili swoje
pojazdy po alkoholu. Mundurowi
przeprowadzili przeszło 1 350
kontroli stanu trzeźwości kierujących - zatrzymano 1 nietrzeźwego kierującego.
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Kłobuck

Jechali za szybko. Musieli
pożegnać się z „prawkiem”
Policjanci z kłobuckiej drogówki
zatrzymali kolejne prawa jazdy za
przekroczenie dopuszczalnej
prędkości w terenie zabudowanym. W Białej mundurowi
namierzyli między innymi kierowcę jaguara, który na ul.
Częstochowskiej jechał z prędkością 104 km/h. Kierowcą okazał
się mieszkaniec Częstochowy.
W ciągu kilku dni policjanci z kłobuckiej drogówki zatrzymali trzy
prawa jazdy za przekroczenie dopuszczalnej prędkości w terenie
zabudowanym.
Mundurowi kontrolowali prędkość między innymi na ul. Często-

chowskiej w miejscowości Biała.
Namierzyli tam jadącego zdecydowanie za szybko kierowcę jaguara. Laserowe urządzenie pomiarowe wskazało, że samochód poruszał się z prędkością 104 km/h,
a więc o wiele za szybko jak na teren zabudowany, na obszarze którego obowiązuje ograniczenie
prędkości do 50 km/h. Podczas
kontroli okazało się, że samochodem kierował mieszkaniec Częstochowy. W związku ze znacznym przekroczeniem prędkości,
mężczyzna stracił prawo jazdy na
trzy miesiące, został ukarany
mandatem karnym, a na jego konto dopisano punkty karne.

Myszków

Od ośmiu lat znęcał się
psychicznie i fizycznie nad żoną
Nakaz opuszczenia lokalu, zakaz
zbliżania się do pokrzywdzonej i
dozór policyjny usłyszał 42latek, który psychicznie i
fizycznie znęcał się nad żoną. Za
przemoc domową, może trafić
do więzienia na 5 lat.
Do myszkowskiej komendy zgłosiła się przerażona kobieta, która
powiadomiła, że od dłuższego
czasu jej mąż znęca się nad nią
psychicznie i fizycznie. Śledczy z
Myszkowa od razu pojechali do
jednego z myszkowskich domów,

gdzie zatrzymali domowego
oprawcę. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Śledczy ustalili,
że sprawca stosował przemoc fizyczną i psychiczną od 8 lat.
Mężczyzna usłyszał zarzuty znęcania się nad żoną. Prokurator
wydał postanowienie o zastosowaniu wobec niego dozoru policyjnego i wydał zakaz zbliżania się
do pokrzywdzonej, nakazał też
opuścić mu wspólnie zajmowany
lokal. Za to co zrobił, oprawca może trafić do więzienia na 5 lat.

Czekają nas
kolejne restrykcje?
- Jeżeli liczba zakażeń koronawirusem przekroczy 40-50 tys.
dziennie, to sytuacja będzie
bardzo trudna i konieczna będzie wtedy reakcja - ocenił
wicemarszałek Sejmu Ryszard
Terlecki (PiS) we wtorek w Radiu
Kraków.
Ministerstwo Zdrowia podało we
wtorek, że badania potwierdziły
4514 nowych przypadków zakażenia koronawirusem; zmarło 9
osób z COVID-19. Równo rok temu zanotowano 15 578 nowych
przypadków i 92 zgony. Według
wtorkowych danych najwięcej nowych zakażeń wykryto u osób z
województw
mazowieckiego
(1093) i lubelskiego (597).
Do sytuacji epidemicznej w kraju
odniósł się wicemarszałek Sejmu,
który pytany był o to, czy istnieje
granica liczby zakażeń, po przekroczeniu której podejmowane
będą „bardziej zdecydowane działania”. - Tu nie rozstrzyga nawet
liczba zakażeń, chociaż ona niebezpiecznie rośnie, ale liczba
osób, którym potrzebna jest opieka szpitalna - wyjaśnił Terlecki. Jak
doprecyzował, chodzi przede
wszystkim o pacjentów przebywa-

jących np. pod respiratorami.
Polityk wyraził jednak nadzieję,
że fala pandemii, która przechodzi
przez kraj, minie po kilku tygodniach. - Pytanie, do jakiego poziomu w ciągu tych kilku tygodni
może ona (liczba zakażeń) wzrosnąć. Jeżeli bardzo wzrośnie, liczba zakażeń przekroczy 40-50 tys.
dziennie, to sytuacja będzie bardzo trudna i konieczna będzie reakcja, myślę, że bardziej regionaln
- mówił wicemarszałek. - Dlatego,
że obserwujemy pewną specyficzną geografię działania pandemii,
przede wszystkim w województwach mazowieckim i lubelskim.
Tam pewnie będzie trzeba podjąć
jakieś kroki, jeżeli sytuacja będzie
się znacząco pogarszać - wyjaśnił.
Dopytywany o to, czy obostrzenia mogą mieć np. charakter selekcji przy wejściu do kina, czy restauracji - na osoby zaszczepione i
niezaszczepione, podkreślił, że „to
jest pytanie, czy wtedy kina w ogóle będą mogły działać, czy to nie
będzie zbyt niebezpieczne, i do jakiej liczby osób trzeba będzie
ograniczyć zbieranie się ludzi w
jednym miejscu; co zrobić ze szkołami”. - O tym wszystkim decydować będzie rozwój pandemii podsumował.

■ 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
SKUP I SPRZEDAŻ ZŁOTA

TANIE WYROBY
JUBILERSKIE

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.pl

Sprzedam fotel
ginekologiczny
tel. 609 990 750

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE
MOTORYZACYJNE
KUPIĘ

SPRZEDAM
O Antena do tv z przyłączem
( kpl do zamontowania ),
tel. 34 362 94 27

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

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

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

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

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

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

O Cegła (czerwona, pełna) z rozbiórki - 1000 szt. Cena: 1,40 zł/
szt.
Tel. 798-258-531

O Maszyna dziewiarska firmy
bosch
tel. 34 362 94 27

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

NIERUCHOMOŚCI
WYNAJMĘ

O Wynajmę garaż. Ul. Św. Rocha
Tel. 34 362 94 27
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
podjasnogórskiej w Częstochowie. Tel. 600 703 956

SPRZEDAM
O Dom piętrowy, ul. Św. Rocha 121,
działka o pow. 1600 m².
Tel. 34 362 94 27

O Drzwi białe pokojowe
Tel. 501 109 822
O Drzwi wejściowe
Tel. 501 109 822
O Drzwi harmonijkowe
Tel. 501 109 822
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
O Drzwi wewnętrzne pełne 80,
bez ościenicy, prawe i lewe.
Tel. 693 629 529
O Dywan wełniany o wym. 2x3 m,
tel. 501 109 822
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
O Kawiarkę ciśnieniową DeLonghi
CAFE TREVISO, b.dobra, 200 zł,

O Kuchnia gazowo- elektryczna
tel. 721 390 993

O Maszyna do szycia przemysłową,
marki „minerva” - stan bardzo dobry. Cena do negocjacji.
Tel. 603 521 686
O Meble w dobrym stanie - szafa,
regał, szafka, regał nad szafkę,
stolik, stolik pod TV, laptop
- Częstochowa Lisiniec,
tel. 508 747 290
O Meble w dobrym stanie, „norweskie” tel. 508 747 290
O Pilarka poprzeczno-wzdłużna
dmpa-40– mało używana!
Tel. 790 819 855
O Pralka whirlpool ładowana
od góry. Tel. 721 390 993
O Prasowalnica elektryczna
tel. 34 362 94 27
O Programator do pralki typ 770
nowy – tel. 790 819 855
O Radio+cd+magnetofon+2 głośniki 2x25W + głośnik basowy,

300 zł, tel. 697 272 102
O Serwis obiadowo-kawowy:
(6-osobowy) z kamionki ciemny
brąz; -z duralxu; tel. 504 230 153
O Sofa - mało używana,rozkładana.
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

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.

O TV LED 40 cali samsung 3-D
full hd dvb-t. Tel. 721 390 993

USŁUGI

O TV LCD 32 cale funai.
Tel. 721 049 100
O Toaleta kompaktowa
– używana w bdb. stanie, z „Koła”.
Tel. 501 109 822
O Umywalka z „Koła” z baterią o
wym. 65x47 + szafka biała.
tel. 501 109 822

O Naprawa pomp wodnych, hydroforowych, samochodowych i cyrkulacyjnych. Ul. Ikara 133a,
tel. 669 245 082
O Podejmę prac dodatkową; pracownika gospodarczego, ogrody,
posesje, porządki itp. Gliwice.
tel. 502 918 616

O Wanna metalowa – używaną
w b. 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, 500 zł,
tel. 697 272 102

PRACA

SZUKAM PRACY
O Podejmę pracę - pracownik gospodarczy, porządkowy, stróż,

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

INNE
O Trening 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 posiadać dzieci.
Tel. 660 006 217

■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara
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INFORMACJA: 792 620 051

Wybrane samochody na dzień 22 października 2021
MERCEDES GLC
2.0 D, 4x4, rok prod. 2018,
kraj., I-wł., serwisowany,
automat

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

AUDI A4 2.0 D, rok prod. 2003, automat, 

169.900 zł

34.900 zł

BMW 3 GT 2.0 D, rok prod. 2018, kraj., I-wł., serwisowany, F-VAT 

SKODA SUPERB
2.0 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

BMW 5 2.0 D, rok prod. 2017, kraj., I-wł., serwisowany, F-VAT 

139.900 zł

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

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

74.900 zł

77.900 zł

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

MAZDA 6
2.5 E, rok prod. 2018,
automat, I-wł., gwarancja,
serwisowany, F-VAT

74.900 zł

114.900 zł

OPEL CROSLANDER X 1.2 E, rok prod. 2019, 

64.200 zł

AUDI A4 2.0 D, rok prod. 2008, sedan, 

29.900 zł

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

33.500 zł

AUDI A4 2.0 D, rok prod. 2014, 

43.000 zł

PEUGEOT 407 1.8 E + LPG, kraj., rok prod. 2008, 

22.000 zł

AUDI A8 4.2 E, rok prod. 2006, 

26.300 zł

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

17.900 zł

RENAULT TWINGO 1.2 E, rok prod. 2010, 

9.900 zł

11.800 zł



94.900 zł

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


44.900 zł

139.900 zł

SEAT ALHAMBRA 2.0 D, rok prod. 2010, 

15.900 zł

CHEVROLET KALOS 1.2 E+LPG, rok prod. 2008, 

7.900 zł

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

9.200 zł

CHEVROLET VOYAGER 2.8 D, rok prod. 2007, 7-os. 

11.500 zł

SEAT IBIZA 1.9 D, rok prod. 2004, 

9.800 zł

CITROEN C5 2.2 D, automat, rok prod. 2002, 

1.800 zł

SUZUKI GRAND VITARA 1.6 E, 4x4, kraj., I-wł., serwisowany,



zakup w 2014, 

44.900 zł

DACIA DUSTER 1.5 D, rok prod. 2016, 

41.900 zł

FORD FIESTA 1.25 E, rok prod. 2009, 

17.900 zł

TOYOTA AVENSIS 2.0 D, rok prod. 2009, 

FORD MONDEO 2.0 D, rok prod. 2007, kraj., 

16.900 zł

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

serwisowany, rok prod. 2017, 

68.900 zł

VW JETTA 1.6 E, rok prod. 2007, 

17.900 zł

KIA CEED 1.4 E, rok prod. 2007, 

11.700 zł

VW GOLF VII, 1.5 E, rok prod. 2018, kraj., F-VAT

69.500 zł

11.200 zł

VW NEW BEETLE 2.0 E, rok prod. 1999,

serwisowany,

JEEP RENEGADE 1.4 E, automat, nawigacja, kraj., I-wł.,

MAZDA RX-8 1.4 E, rok prod. 2003, 
MERCEDES S350 3.0 D, rok prod. 2009,

39. 000 zł

MERCEDES GL450 4.7 E, rok prod. 2013,

109. 000 zł

MERCEDES GLC 250, 2.0 E, rok prod. 2018, 4x4, automat, kraj.,
I-wł., F-VAT,



MITSUBISHI LANCER 1.6 E, zakup 2005, 
OPEL ASTRA IV, 1.7 D, zakup 2013, 

173. 900 zł
6.800 zł
24.000 zł

19.900 zł
28.900 zł

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

■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara
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Doran

Kuba

szuka nowego domu!
Chłopak młody nie jest, bo ma już 12 lat, ale energii mu nie brakuje! Kuba potrzebuje zdecydowanego 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 zamieszkać w domu z ogrodem, bo każdy płot to dla niego nie problem do przeskoczenia. On potrzebuje 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!

cudny pies, który pragnie tylko domu.
Do schroniska trafił w styczniu tego roku. Psiak jest już po kastracji i śmiało może biec do domu, ale tego domu nadal nie widać! 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 problemu, jeśli masz już jakiegoś psiaka, ale polecamy spacer zapoznawczy. 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 psiakiem 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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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 miesiącach 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 raczej 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 problemów. Mimo wieku 11 lat energia nadal go nie opuszcza i
kocha biegać, bawić się. Jest delikatny w stosunku do ludzi
małych i tych dużych, na spacerach nie ciągnie. 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... Kto go pokocha?!

Bohun

ma dopiero 3 lata.

Potrzebuje świadomego, doświadczonego, cierpliwego opiekuna, 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 polecamy do domu z dziećmi oraz innymi zwierzętami. Bohunek
nauczył się chodzić na smyczy i poznaje twarze nowych wolontariuszy. Jeżeli nie boisz się wyzwań i jesteś otwarty na pracę z
Bohunem, to dzwoń! Nie pozwól mu na dożywocie w schronisku! On się zmieni na 100%, ale do tego potrzebny mu człowiek,
czas i praca nad jego lękami oraz zrozumienie. Adoptuj!

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.

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 najlepiej odnalazłby się w domu z ogrodem. Czy Zgrywus doczeka
się tego dnia, w którym go adoptujesz?
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