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Myszków

Znęcał się psychicznie
i fizycznie nad 81-letnią
matką
Do pięciu lat więzienia grozi 46-latkowi, który znęcał się
psychicznie i fizycznie nad 81-letnią matką. Mężczyzna
trafił już do policyjnego aresztu i usłyszał zarzut.
Kilka dni temu policjanci z Myszkowa otrzymali informację,
że w jednym z domów 46-latek od jakiegoś czasu wszczyna
awantury, w czasie których wyzywa 81-letnia matkę, popycha
ją, szarpie i bije.
Dzielnicowi natychmiast podjęli działania i zatrzymali 46-latka. Mężczyzna po nocy spędzonej w policyjnym areszcie usłyszał zarzut znęcania. Dodatkowo policjanci nakazali mu opuścić wspólnie zajmowane mieszkanie oraz wydali zakaz zbliżania się do matki. Za popełnione przestępstwo 46-latkowi
grozi kara 5 lat więzienia.

Stracił panowanie nad
quadem i uderzył w betonowe
ogrodzenie jednej z posesji

Radosław W., znany częstochowski
działacz usłyszał zarzuty w związku
z głosowaniem nad budżetem partycypacyjnym. Postawiono mu pięć
zarzutów poświadczenia nieprawdy
przez
podstępne
wprowadzenie w błąd funkcjonariusza publicznego lub innej osoby
upoważnionej do wystawienia dokumentu. Radosław W. nie
przyznaje się do winy, twierdząc, że
to nie on dokonał przestępstwa.
Sprawa została ujawniona przez
radnego Piotra Wronę. Postanowił
on po aferze związanej z kradzieżą
danych osobowych pracowników
MOPS i wykorzystaniem ich do głosowania w budżecie partycypacyjnym, zapytać Urząd Miasta, czy

ktoś głosował z wykorzystaniem jego danych osobowych.
Okazało się, że radny głosował na
nowy stadion Victorii, a dokładnie
ktoś głosował za niego, bo jak mówi Piotr Wrona, on sam nigdy nie
głosował w budżecie, bo jako radny
ma inne możliwości zabiegania
o ważne inwestycje.
Piotr Wrona zawiadomił prokuraturę, która postawiła pięć zarzutów
prezesowi Victorii, Radosławowi W.
dotyczących poświadczenia nieprawdy przez podstępne wprowadzenie w błąd funkcjonariusza publicznego lub innej osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu,
za co grożą trzy lata więzienia. Trzy
zarzuty dotyczą przestępstwa,

a dwa usiłowania dokonania przestępstwa.
Radosław W. nie przyznaje się do
winy. Twierdzi, że udostępnił jedynie pomieszczenie w swoim domu
i łącze internetowe, aby ułatwić
głosowanie osobom przychylnym
klubowi, które nie mogły sobie poradzić z głosowaniem ze względu
na problemy techniczne. Mówi, że
zachęcał do głosowania, ale sam
nie oddawał głosów.
Radosław W. ubolewa, że doszło
do takiej sytuacji, ale podkreśla, że
cieszy go, iż oddane głosy przyczyniły się do budowy nowoczesnego
boiska, które służy dzieciom.
Akt oskarżenia trafił już do sądu.
■ TS

Poważnie wyglądające zdarzenie w Parzymiechach. 68latek stracił panowanie nad quadem, po czym zjechał na
pobocze, a następnie uderzył w betonowe ogrodzenie
jednej z posesji. Mężczyzna z miejsca zdarzenia został zabrany do częstochowskiego szpitala na szczegółowe
badania.
Do zdarzenia doszło na ul. Zagórze w Parzymiechach. Z przekazanej informacji wynikało, że prawdopodobnie nietrzeźwy
kierowca quada wjechał w betonowy płot. Na miejsce skierowano mundurowych z kłobuckiej drogówki, którzy wstępnie
ustalili, że 68-letni mężczyzna, mieszkaniec gminy Lipie, stracił
panowanie nad pojazdem, po czym zjechał na pobocze, a następnie uderzył w betonowe ogrodzenie jednej z posesji. Mężczyzna z miejsca zdarzenia został zabrany do częstochowskiego szpitala na szczegółowe badania.
Z uwagi na obrażenia ciała uniemożliwiające przeprowadzenie
badania stanu trzeźwości analizatorem wydechu, od mężczyzny
pobrano krew, która zostanie poddana analizie na etapie prowadzonego postępowania. Jeśli okaże się, że mężczyzna prowadził
pojazd mechaniczny w stanie nietrzeźwości, będzie musiał liczyć
się z zarzutami karnymi i surowymi konsekwencjami swojego zachowania.
Na szczęście krótko po zdarzeniu 68-latek opuścił placówkę medyczną, gdyż nie wymagał hospitalizacji.

Rada Miasta Częstochowy chce, aby pomnik Armii Czerwonej zniknął
Podczas ostatniej sesji Rada Miasta Częstochowy
opowiedziała się za rozebraniem pomnika Armii
Czerwonej, który znajduje się na cmentarzu Kule.
Ewentualną decyzję w tej sprawie podjąć może administracja rządowa, w związku z czym uchwała
została skierowana do Wojewody Śląskiego.
Argumentując swoje stanowisko, Rada Miasta Częstochowy podkreśliła, że pomnik Armii Czerwonej na
cmentarzu Kule w Częstochowie zawiera symbole totalitaryzmu komunistycznego - sierp i
młot, które nie powinny znajdować się w przestrzeni publicznej. - Rozebranie pomnika ku
czci „bohaterów” Armii Czerwonej, która mając
wyzwolić „słowiańskie narody” zniewoliła naszą
Ojczyznę, jest w obecnej sytuacji nie tylko uzasadnionym, ale i potrzebnym wyrazem potę-

pienia zła wyrządzanego na Ukrainie. Nie tylko przywódca Rosji wprost powołuje się na spuściznę ZSRR, nie tylko wojsko
jest kontynuatorem tradycji armii radzieckiej, z przykrością
widzimy jak większość obywateli tego państwa popiera imperialną politykę i zbrodniczą działalność armii. Żołnierze Armii
Czerwonej 77 lat temu na terenie Częstochowy zachowywali
się w sposób niegodny dokonując licznych zabójstw, napadów, kradzieży oraz gwałtów. Po latach armia rosyjska napadła na wolny kraj Ukrainę, dokonując również bestialskich
mordów na cywilach, tortur na jeńcach wojennych oraz gwałtów, napadów, kradzieży mienia prywatnego oraz państwowego. Takiej armii nie należy się żaden pomnik, a potępienie
- czytamy w przyjętym przez Radę Miasta na sesji 26 maja
2022 r. stanowisku. Zwrócono uwagę, że pomnik znajduje się
w złym stanie technicznym, a remont betonowego obelisku w
obliczu agresji Rosji na Ukrainę, wydaje się być zupełnie nie na
miejscu. Rada Miasta Częstochowy z cała mocą podkreśla, że

rozebranie pomnika należy oddzielić od miejsc pochówku poległych żołnierzy radzieckich. To, jak każde inne miejsce wiecznego spoczynku zmarłych otaczamy należymy szacunkiem i
czcią. Istniejące groby żołnierzy zgodnie z wymogami prawa w
dalszym ciągu pozostają pod należytą opieką. Do podjęcia
stosownych działań, bez zbędnej zwłoki, został wezwany Wojewoda Śląski, który jest upoważniony do realizacji tego typu
uchwały, jako że opieka nad cmentarzami wojennymi to zadanie administracji rządowej. Czy pomnik Armii Czerwonej zniknie z cmentarza Kule? Niekoniecznie. Częstochowski samorząd wyraził taką wolę, ale to nie jest równoznaczne z automatyczną decyzją o rozebraniu obelisku, gdyż realizacja nie leży
w kompetencji samorządu. Jeżeli Wojewoda Śląski postanowi
wszcząć stosowną procedurę, będzie zobowiązany do uzyskania zgód Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
konserwatora zabytków oraz administratora cmentarza.

■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj
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O bezpieczeństwie
z przedszkolakami
Sierżant sztabowy Beata
Witos odwiedziła w miniony
wtorek podopiecznych Przedszkola Sióstr Nazaretanek w
Częstochowie. Policjanta rozmawiała z dziećmi o przepisach
ruchu drogowego. Pokazała
im m.in. jak prawidłowo
przejść na drugą stronę jezdni i
na co należy zwracać uwagę
na drodze, by zawsze szczęśliwie dotrzeć do celu.
Policjanci z Częstochowy prowadzą wśród dzieci i młodzieży liczne
działania profilaktyczno-edukacyjne skierowane na poprawę ich bezpieczeństwa. Przypominają im o zasadach ruchu drogowego, by byli
bezpieczni na drodze podczas codziennych aktywności czy długich
podróży. Sierżant sztabowy Beata
Witos spotkała się we wtorek z podopiecznymi Przedszkola Sióstr Nazaretanek imienia Franciszki Siedli-

skiej w Częstochowie, gdzie uczyła
dzieci o tym, jak należy się zachować przed przejściem przez ulicę,
omówiła znaczenie poszczególnych
znaków drogowych, przypomniała
również, jak ważna jest widoczność
na drodze.
Oto najważniejsze zasady dla
naszych pociech:
• Nigdy nie przechodź przez jezdnię na czerwonym świetle. Cierpliwie czekaj, aż zmieni się na zielone.
• Nie wchodź na pasy bez zatrzymania i upewnienia się, że nadjeżdżające pojazdy cię dostrzegły
i ustąpią ci pierwszeństwa.
• Nie przechodź przez jezdnię między zaparkowanymi samochodami, ani nie wchodź na jezdnię zza
przeszkody.
• Przed wejściem na pasy nawiąż
kontakt wzrokowy z kierowcą i
gestem dłoni zasygnalizuj chęć
przejścia przez jezdnię
■ PN

Częstochowa

Prezydent z absolutorium
Częstochowscy radni udzielili
prezydentowi Krzysztofowi
Matyjaszczykowi wotum zaufania oraz absolutorium za
2021 r. Zatwierdzili też sprawozdanie
finansowe
Częstochowy za rok ubiegły.
Za udzieleniem wotum zaufania prezydentowi Częstochowy
w czasie sesji zagłosowało 18
radnych, 8 było przeciw.
Wcześniej odbyła się debata
związana z „Raportem o stanie
Miasta Częstochowy za 2021 r.”,
Na jej wstępie prezydent Krzysztof Matyjaszczyk przedstawił
najważniejsze wskaźniki raportu. Później zaprezentował także
najistotniejsze wielkości i uwarunkowania związane z wykonaniem budżetu miasta w 2021 r. 2021 był kolejnym trudnym rokiem, w którym ponownie - jak
w roku 2020 – samorządowi
przyszło mierzyć się m.in. z
trwającą epidemią koronawirusa. Wpływała ona negatywnie
na zdrowie społeczeństwa, pogłębiała ujemny bilans demograficzny, niosła też nadal negatywne skutki w sferze ekonomiczno-gospodarczej, w tym

komplikowała i utrudniała procesy inwestycyjne - mówi Włodzimierz Tutaj, rzecznik prasowy magistratu.
- Na funkcjonowanie samorządu i jego możliwości finansowe
wpłynął w minionym roku pogłębiający się deficyt w oświacie, związany z niekorzystnym
dla samorządów sposobem naliczania subwencji, zmiany
wprowadzone w prawie podatkowym, a także dalszy wzrost
kosztów mediów, opłat, usług
czy cen materiałów. Do zadań
subwencjonowanych w oświacie
miasto było zmuszone dołożyć w
2021 r. 139 mln zł. Mimo tych
trudności Częstochowa starała
się kontynuować w 2021 r. działania tworzące możliwości rozwoju miasta m.in. jako konkurencyjnego ośrodka gospodarczego, z coraz lepszą komunikacją, dobrymi miejscami pracy
oraz przyjazną miejską infrastrukturą - wyjaśnia.
W 2021 r, dochody budżetu
Miasta Częstochowy zostały zrealizowane w wysokości 1 mld
629 mln 92 tys. zł, a wydatki – w
kwocie 1 mld 551 mln 402 tys. zł.

Przystajń

W rejonie paczkomatu
odnaleziono gotówkę. Do kogo
należy?
29-latka w rejonie paczkomatu przy ul. Bohaterów
Katynia w Przystani, odnalazła pieniądze. W sumie to
kilkaset złotych. O całej
sprawie poinformowała policjantów.
Do zdarzenia doszło 8 kwietnia.
29-letnia kobieta, mieszkanka gminy Przystajń, znalazła gotówkę w rejonie paczkomatu na ul. Bohaterów
Katynia w Przystajni. O całym zdarzeniu poinformowała policjantów

z Komisariatu Policji w Krzepicach.
Na miejscu uczciwa znalazczyni opisała okoliczności zdarzenia i przekazała pieniądze mundurowym.
Jeśli ktoś jest właścicielem odnalezionej gotówki lub posiada jakiekolwiek informacje dotyczące zdarzenia, proszony jest o kontakt z KP
w Krzepicach lub z KPP w Kłobucku,
e-mailowo: dyzurny@klobuck.ka.
policja.gov.pl, lub telefonicznie: (47)
38582255, (47) 8582280 bądź z najbliższą jednostką policji pod numerem 997 i 112.
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Częstochowa

Promowali bezpieczne korzystanie
z hulajnóg elektrycznych
W miniony weekend policjanci
częstochowskiej
drogówki wspólnie z Automobilklubem
Jurajskim
i
Wojewódzkim Ośrodkiem
Ruchu Drogowego w Częstochowie promowali bezpieczne
korzystanie z hulajnóg elektrycznych. To coraz bardziej
popularny środek transportu.
Warto zapoznać się z obowiązującymi
przepisami
i
stosować zasadę ostrożności
poruszając się po drodze.
Event pod nazwą „Z Jurajskim
bezpieczniej - hulajnogi na start”
odbył się w niedzielę 22 maja na
torze w Wyrazowie. W wydarzeniu wziął udział Zastępca Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego
asp. szt. Krzysztof Stemplowski
wraz z sierż. szt. Beatą Witos. Akcja skierowana była do użytkowników hulajnóg elektrycznych i
urządzeń transportu osobistego,
czyli między innymi urządzeń samobalansujących. Policjanci rozmawiali z uczestnikami o bezpieczeństwie, przypominali przepisy,
które obowiązują od zeszłego roku oraz rozdawali odblaski, by
każdy uczestnik ruchu był widoczny na drodze. Zarówno urządzenie transportu osobistego, jak
i urządzenia wspomagające ruch
oraz hulajnoga elektryczna mają
w ustawie – Prawo o ruchu drogowym swoją definicję, a osoby
je użytkujące mają zarówno prawa, jak i obowiązki.
• Urządzenie transportu osobistego – pojazd napędzany
elektrycznie, z wyłączeniem
hulajnogi elektrycznej, bez
siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do
poruszania się wyłącznie
przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe
• Urządzenie wspomagające
ruch – urządzenie lub sprzęt
sportowo-rekreacyjny, przeznaczone do poruszania się
osoby w pozycji stojącej, napędzane siłą mięśni;
• Hulajnoga elektryczna – pojazd napędzany elektrycznie,
dwuosiowy, z kierownicą, bez
siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do
poruszania się wyłącznie
przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe
Hulajnoga elektryczna:
obowiązki
Kierujący hulajnogą elektryczną jest obowiązany korzystać z
drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one
wyznaczone dla kierunku, w
którym się porusza lub zamierza skręcić – z prędkością dopuszczalną 20 km/h. Dodatkowo jest obowiązany korzystać z
jezdni, po której ruch pojazdów
jest dozwolony z prędkością nie
większą niż 30 km/h, w przypadku gdy brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu
dla rowerów – z prędkością do-

puszczalną 20 km/h. Kierujący
może wyjątkowo poruszać się
chodnikiem lub drogą dla pieszych, gdy chodnik jest usytuowany wzdłuż jezdni, po której
ruch pojazdów jest dozwolony z
prędkością większą niż 30 km/h
i brakuje wydzielonej drogi dla
rowerów oraz pasa ruchu dla
rowerów – z zachowaniem następujących zasad:
• jazda z prędkością zbliżoną
do prędkości pieszego,
• zachowanie
szczególnej
ostrożności,
• ustępowanie pierwszeństwa
pieszemu oraz nieutrudnianie
ruchu pieszemu.
Hulajnoga elektryczna:
uprawnienia
Do kierowania hulajnogą elektryczną przez osoby w wieku od
10 lat do 18 lat wymagane będzie posiadanie tych samych
uprawnień, co w przypadku kierowania rowerem, czyli karty rowerowej lub prawa jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Dla osób,
które ukończyły 18 lat, dokument taki nie jest wymagany.
Hulajnoga elektryczna: dzieci
Poruszanie się hulajnogą elektryczną po drodze publicznej
przez dziecko do 10 lat jest zabronione w każdej sytuacji, również pod opieką osoby dorosłej.
Dzieci w wieku do 10 lat mogą
poruszać się hulajnogą elektryczną jedynie w strefie zamieszkania, pod opieką osoby
dorosłej.
Hulajnoga elektryczna: zakazy
Przepisy zabraniają:
• kierowania hulajnogą osobie
znajdującej się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po
użyciu alkoholu albo środka
działającego podobnie do alkoholu,
• przewożenia hulajnogą elektryczną innych osób, zwierząt
i przedmiotów,
• ciągnięcia lub holowania hulajnogą elektryczną innych
pojazdów,
Hulajnoga elektryczna:
parkowanie
Użytkownik ma obowiązek pozostawienia hulajnogi elektrycznej na chodniku w przeznaczonym do tego miejscu (wyznaczonym przez zarządcę drogi).
W przypadku braku takiego
miejsca, pozostawienie pojazdu
na chodniku będzie możliwe tylko przy jednoczesnym spełnieniu następujących warunków:
hulajnoga elektryczna będzie
ustawiona jak najbliżej zewnętrznej krawędzi chodnika,
najbardziej oddalonej od jezdni,
hulajnoga elektryczna będzie
ustawiona równolegle do krawędzi chodnika,
szerokość chodnika pozostawionego dla ruchu pieszych jest
taka, że nie utrudni im ruchu i
jest nie mniejsza niż 1,5 m.
Pojazd ten może zostać usunięty z drogi na koszt właścicie-

la, m.in. w przypadku pozostawienia go w miejscu, gdzie jest
to zabronione i utrudnia ruch
lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu. Dyspozycję usunięcia pojazdu z drogi może wydać policjant lub strażnik gminny (miejski).
Hulajnoga elektryczna:
konsekwencje prawne
• naruszenie przez kierującego
hulajnogą elektryczną poruszającego się chodnikiem,
drogą dla pieszych lub drogą
dla rowerów i pieszych obowiązku poruszania się z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego – mandat karny w wysokości 300 zł;
• nieustąpienie pierwszeństwa
pieszemu przez kierującego hulajnogą elektryczną, poruszającego się po drodze dla rowerów
i pieszych – mandat karny w wysokości 100 zł;
• naruszenie przez kierującego
hulajnogą elektryczną zakazu
jazdy bez trzymania co najmniej
jednej ręki na kierownicy oraz
nóg na podnóżkach – mandat
karny w wysokości 50 zł;
• naruszenie przez kierującego
hulajnogą elektryczną przepisów o korzystaniu z chodnika
lub drogi dla pieszych (kierujący
hulajnogą ma obowiązek korzystania z drogi dla rowerów lub
pasa ruchu dla rowerów, jeśli są
one wyznaczone dla kierunku,
w którym się porusza) – mandat
karny w wysokości 200 zł;
• korzystanie podczas jazdy z telefonu, wymagające trzymania
słuchawki lub mikrofonu w ręku przez kierującego pojazdem – mandat karny w wysokości 500 zł;
• kierowanie hulajnogą elektryczną na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie
ruchu przez osobę znajdującą
się w stanie nietrzeźwości (powyżej 0,5 promila alkoholu w
organizmie) lub pod wpływem
środka działającego podobnie
do alkoholu – mandat karny w
wysokości 2500 zł;
• kierowanie hulajnogą elektryczną na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie
ruchu przez osobę znajdująca
się w stanie po użyciu alkoholu
(od 0,2 do 0,5 promila alkoholu
w organizmie) lub podobnie
działającego środka – mandat
karny w wysokości 1000 zł;
• kierowanie hulajnogą elektryczną na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie
ruchu przez osobę niemającą
do tego uprawnienia – mandat
karny w wysokości 200 zł;
• przewóz osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji – mandat
karny w wysokości 300 zł za
każdą osobę ponad określoną
liczbę.
■ PN
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Wybrane samochody na dzień 27 maja 2022
TOYOTA AURIS
1.3 E, rok prod. 2015,
przebieg 59 tys. km,
kraj., I-wł.,

OPEL ASTRA V
1.6 D, rok prod. 2018,
krajowy, I-wł., F-VAT
serwisowany,

49.900 zł

43.800 zł

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

AUDI A4
2.0 E, rok prod. 2020,
kraj., I-wł., gwarancja,
serwisowany, F-VAT

173.900 zł

144.900 zł

VW PASSAT
1.8 TSI, rok prod. 2017,
kraj., I-wł., serwisowany,
F-VAT

FORD MONDEO
2.0 D, rok prod. 2018,
kraj., I-wł., serwisowany,
F-VAT

77.900 zł

79.900 zł

AUDI A6
2.0 D QUATRO S TRONIC,
kraj., rok prod. 2018, I-wł.,
serwisowany, F-VAT

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

139.900 zł

77.900 zł

AUDI A4 2.0 D, rok prod. 2008, sedan, 
29.900 zł
AUDI A6 1.8 E, rok prod. 1998,
14.900 zł
AUDI A6 2.0 D, rok prod. 2008,
30.900 zł
AUDI A6 2.0 TDI S TRONIC, rok prod. 2017,
kraj., I-wł., serwisowany, F-VAT 
119.900 zł
BMW 3 GT 2.0 D, kraj., rok prod. 2018, I-wł., serwisowany,
F-VAT,
94.900 zł
BMW 430 GRAND COUPE 2.0 E, rok prod. 2019, kraj., I-wł.,
serwisowany, F-VAT,
149.900 zł
BMW X1 2.0 D, rok prod. 2010, automat, 
39.900 zł
CHEVROLET KALOS 1.2 E+LPG, rok prod. 2008,  7.900 zł
DAEWOO MATIZ 1.0 E, rok prod. 2005, 
3.900 zł
FORD FOCUS 1.6 E, rok prod. 2008, 
14.900 zł
FORD FOCUS 1.5 D, rok prod. 2017, I-wł., serwisowany,
F-VAT
44.900 zł
KIA VENGA 1.4 E, kraj., rok prod. 2013, 
33.900 zł
MERCEDES GLC 2.0 D, rok prod. 2018, 4x4, automat, kraj.,
I-wł., F-VAT,

166.800 zł
MERCEDES ML, 3.0 D, rok prod. 2008,
 39.900 zł
NISSAN ALMERA, 1.8 E, rok prod. 2005, kraj.,  6.100 zł
OPEL ASTRA 1.6 E, rok prod. 2013, kraj.,
25.800 zł
OPEL ASTRA 1.6 D, rok prod. 2018, kraj., I-wł.,
serwisowany
43.900 zł
OPEL ASTRA 1.7 D, rok prod. 2010, kraj.,
21.900 zł
OPEL ASTRA II, 1.6 E, rok prod. 2003, kraj.,
5.500 zł

OPEL CORSA, 1.2 E, rok prod. 2008, kraj., I-wł., 10.400 zł
OPEL CORSA C, VAN, 1.3 E, rok prod. 2005, kraj., I-wł.,

3.900 zł
PEUGEOT 307 1.4 E, rok prod. 2006,
11.800 zł
RENAULT KANGOO 1.5 D, rok prod. 2017,
52.000 zł
RENAULT LAGUNA COUPE 2.0 E, rok prod. 2008, 

31.800 zł
RENAULT LAGUNA III 2.0 D, rok prod. 2010, kraj., I-wł., 

19.900 zł
RENAULT MEGANE IV 1.5 D, rok prod. 2018, kraj., I-wł., 

54.900 zł
RENAULT TWINGO 1.2 E, rok prod. 2010, 
9.900 zł
SEAT TOLEDO 1.2 E, rok prod. 2015, kraj., 
29.900 zł
SKODA OCTAVIA 1.4 E, rok prod. 2017, kraj., I-wł., F-VAT 

69.900 zł
VW JETTA 1.4 E, rok prod. 2007, 
16.900 zł
VW JETTA 1.6 E, rok prod. 2007, 
17.900 zł
VW NEW BEETLE 2.0 E, rok prod. 1999,
7.500 zł
VW PASSAT 1.9 D, rok prod. 2006, 
12.900 zł
VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2018, kraj., I-wł., serwisowany, F-VAT, 
71.900 zł
VW POLO 1.2 E + LPG, zakup w 2010, 
17.900 zł
PRZYCZEPA LEKKA sklep/bar, rok prod. 2015,  21.500 zł
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LOMBARD KAPS

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

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

SPRZEDAM
Cena: 100 tys. zł, do negocjacji
Tel. 881-455-07
O Materac masujący rehabilitacyjny Enabiol” prod. niemieckiej.
Podstawowe informacje:
w internecie wpisać słowo
„Vitberg”, wskazania do terapii:
bóle kręgosłupa i karku,
skurcze łydek i inne.
Tel: 514 621 011

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

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE
SPRZEDAM

● Akordeon Weltmaister, cena:
1000 zł. Tel. 514 277 061
● Antena do tv z przyłączem (kpl)
tel. 34 362 94 27
● Aparat fotograficzny klasyczny,
KODAK KE40 na standardowy
film, timer, automatyczna lampa
błyskowa, zasilany 2 baterie
w zestawie, 45 zł.
Tel.: 794 239 418

● Błotniki przednie do Mercedesa
190 oryginał, w b. dobrym
stanie. Tel.: 693 629 529
● Drzwi wewnętrzne białe 80 bez futryny, tylko skrzydła: 1
szt. lewe, 5 szt. prawe - 50 zł/szt.
Tel. 509 024 239

tel. 508 747 290
● Kawiarka ciśnieniowa De Longhi CAFE TREVISTO, b. dobra,
cena 100 zł. Tel: 697 272 102
● Kiosk typu „RUCH”, tanio sprzedam, tel. 695 480 723

● Encyklopedia 24 tomy, 150 zł,
tel. 660 714 015

● Kozako-skarpety czarne, rozm.
40, 40 zł, tel. 660 714 015

● Bluza męska M, „HOUSE”, 40 zł
tel. 660 714 015

● Garnek do gotowania ciśnieniowego PRESTO, 5L, nowy,
cena 100 zł. Tel: 697 272 102

● Kurtka czarna, motocyklowa,
skóra, 120 zł, tel. 660 714 015

● Bluza szara męska REEBOK,
70 zł, tel. 660 714 015

● Kamienie białe ogrodowe
ozdobne, 1,80 kg,

● Kurtka czerwona „PUMA”,
rozm. 36 - 150 zł,
tel. 660 714 015
● Łóżko rehabilitacyjne, elektryczne, sterowane pilotem w
czterech pozycjach, wysięgnik
z uchwytem, drewniane wykończenie obudowy, nowy materac.
Nie używane. Cena 1400 zł.
Tel: 500 486 920
● Maszyna do szycia przemysłową, marki „minerva” - stan bardzo dobry. Cena do negocjacji.
Tel. 603 521 686

Sprzedam działkę budowlaną,
pow. 998 m², ogrodzona, położona w malowniczej, leśnej okolicy.
Działka znajduje się w gminie
Janów, w miejscowości Piasek,
ok 25 km od Częstochowy.

● Usługi psychologiczne / Częstochowskie Centrum Diagnozy
i Terapii, tel. 34 365 50 94,
tel. 600 133 134
● Flash gsm profesjonalny
serwis telefonów komórkowych
oraz nawigacji gps.
Częstochowa, al. Wolności 10
(w bramie). Tel. 888 149 969

● Meble w dobrym stanie, ładne,
Częstochowa, tel. 508 747 290

● Malowanie obrazów, szkice.
Tel. 667 499 164

● Obraz ręcznie malowany, portret młodej kobiety, akwarele na
desce lipowej, wymiary: szer.
20cm x wys. 31cm, cena 40zł.
Tel. 794 239 418

● Naprawa pomp wodnych, hydroforowych, samochodowych
i cyrkulacyjnych. Ul. Ikara 133a,
tel. 669 245 082

● Okulary oryginalne Carl Zeiss
Germany Lupenbrille, lupa powiększając x2, lewy okular do
prac precyzyjnych, nowe, futerał, tel. 730 016 717
● Pawilon przy pasażu, ul. Westerplatte. Wyposażony w klimatyzator, chłodnię, WC.
Sprzedam lub wynajmę za 1 zł.
Tel. 501 645 181
● Pianino Calisio,
ul. Prądzyńskiego 8/7, Częstochowa,
tel. 535 988 066
● RADIO, CD, MAGNETOFON 2x25W, b. dobre, cena 200 zł.
Tel: 697 272 102
● Rower do ćwiczeń, domowy,
stacjonarny, b. dobry, cena 100
zł. Tel: 697 272 102
● Wzmacniacz gitarowy VOX, VT
20+, 30W, b. dobry, cena 400 zł.
Tel: 697 272 102

INNE
● Lekcje gry na gitarze,
tel. 697 272 102
● Przyjmę: wózki inwalidzkie
oraz kule. Tel. 667 499 164
● Przyjmę drewno na opał, tel.
660 714 015
● Trening pamięci, uwagi, myślenia logicznego i twórczego,
od 6 do 106 lat.
Tel. 668 814 587
● Wolny lat 55, bezdzietny,
niezależny finasowo pozna
panią. Pani może posiadać
dzieci. Tel. 660 006 217
● Poznam panią, może być
z Ukrainy. Tel. 881 503 984

PRACA
● Mężczyzna lat 46 szuka pracy
jako tokarz - ślusarz.
Tel. 694 200 794
● Podejmę prace dorywczo: gospodarcze, porządkowe, drobne
remonty. Tel.: 536 512 396

USŁUGA KOSMETYCZNA u klienta w domu.
Tel. 507 432 365

KUPON na bezpłatne ogłoszenie
-

USŁUGI

Życie Częstochowy i Powiatu -

 MOTORYZACJA

 KUPIĘ

 SPRZEDAM

 ODDAM

 NIERUCHOMOŚCI

 PRACA

 MATRYMONIALNE

 INNE

Treść ogłoszenia:

Jak zamieścić
ogłoszenie
w Życiu Częstochowy i Powiatu

Dostarczyć ogłoszenie
Wrzucić do skrzynki:
42-200 Częstochowa
Al. NMP 51

Wysłać email
na adres: reklama@zycieczestochowy.pl

.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................

Wysłać SMS
na numer 792 620 051

......................................................................................................................................................................................................

Przez internet

Nr tel. .................................................................................

wypełniając formularz na stronie
www.zycieczestochowy.pl
(zakładka: BIURO OGŁOSZEŃ)
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FUNDACJA PSIA DUSZKA
Jeśli szukasz pieska do adopcji, dobrze trafiłeś ;)

zapiąć mu smyczy. Następuje jednak moment kiedy
on przyjmuje taka osobę do grona zaufanych i wtedy
aż miło patrzeć jak ciśnie się na kolana. Bruno woli
być jedynakiem bo z psami idzie mu dłużej. Nasze
fundacyjne na spacerach już zna i nie szuka konfliktu,
natomiast nowy pies wywołuje u niego niepokój i czasami Bruniu próbuje mu coś wytłumaczyć. Te zachowania powodują, że chłopak tak długo czeka na dom
i swojego człowieka. Było wielu chętnych, ale osoby
te rezygnowały gdy dowiadywały się, że trzeba
pieska odwiedzić więcej razy. My się nie poddajemy
i dzielnie szukamy mu domku. Bruniu bardzo szybko
się uczy. Poznał swego czasu kilka komend i gdy tylko
- Czeka u nas na dom już prawie cztery
ktoś chciałby z nim poćwiczyć będzie niezły materiał
lata. Piesek trafił pod nasza opiekę od kobiety, która
na uczonego psa bo ma duża motywację do pracy i
przygarnęła go do domu z ulicy, ale nie umiał poenergię którą można w fajny sposób wykorzystać.
rozumieć się z jej psami. Bruno nie kocha od razu,
Bruno ma 5 lat, jest pieskiem niedużym. Waży teraz
potrzebuje kilku spotkań aby zaufać, ale gdy to już się
nieco więcej, bo mu urosło sadełko zimowe, ale jego
stanie, oddaje się bez granic tej miłości. Osoby które
waga standardowa to 12-13 kg. Jest pogodny, szybki,
regularnie wyprowadzają go na spacery mogą go
zwinny. Pięknie stróżuje i jeśli ktoś chciałby psiaka,
tulić, brać na ręce, przytrzymywać i wykonywać czynktóry przez ogrodzenie pokazuje obcym, że nie warto
ności pielęgnacyjne. Każda nowa osoba może z nim
wchodzić to on bardzo ładnie potrafi zagrać obrońcę
wyjść na spacer, ale nie może go sama dotykać ani
domu :)

NO

B

RU

Kontakt: 694 132 231

Bruno

I
F
L
A

Ś

K

B RY

Alfik jest trzyletnim miłośnikiem przytu-

Bryś to malutki 5-latek bardzo ładnie

lania. To pełen energii, aczkolwiek grzeczny
w domu, psiak szukający nowych opiekunów.
Jest łagodny dla dzieci, więc dobrze odnajdzie
się wśród rodziny, ale potrafi również zostać
sam bez marudzenia, więc sprawdzi sie też
jako kompan w małym czy jednoosobowym
gospodarstwie. Alpik lubi spacery i aktywne
spędzanie czasu. Nie pogardzi jednak chwilami
relaksu przy telewizorze na wygodnej kanapie.

chodzący na smyczy. Jest ruchliwym i pełnym
życia psem, który dobrze odnajduje się w
zyciu miejskim. Jest grzeczny w domu oraz
w samochodzie. Listę jego ulubionych rzeczy
zdecydowanie otwiera głaskanie. Bryś uwielbia
poświęcaną mu uwagę. Cieszy go każy gest
i ruch wykonywany w jego stronę. Z nadzieją
czeka na nowego opiekuna, z którym przejdzie
przez resztę życia.

SA

RA

Sara to 7 letnia sunia z przyjaznym charakterem i prawie 3 letnim stażem w naszej Fundacji! Jest cudna, z wyglądu przypomina trochę
krótkowłosego owczarka niemieckiego, który
skurczył się w praniu...
Mimo, że jest już dorosła to ma świetny kontakt
z ludźmi, bardzo lubi dwunożnych, jest miła,
przyjacielska, chętnie nawiązuje relacje.
Sara niecierpliwie czeka na nowy dom, potrafi
chodzić na smyczy – stara się chodzić przy
nodze, chętnie spaceruje, chętnie spędza czas z
ludźmi. Nie szuka konfliktów z innymi psami, ale
nie przepada za innymi suczkami. Zna warunki
domowe, jednak zamiast bloków idealny byłby
dla niej dom z ogródkiem:)
Wszelkie informacje o Sarze oraz o procedurze
adopcji uzyskasz pod numerem tel.:
694-132-231
Kontaktując się pamiętaj o podaniu jej imienia!

A

Lolka to 4-letnia suczka, przeby-

LK

LO

wająca w domu tymczasowym i marząca o opiekunie, który przygarnie
ją na stałe. Jest miłośniczką przytulania, chętnie spędza czas w domu
i dobrze bawi się na spacerach..
Aktualnie mieszka razem z kotem,
jest też przyjazna dla innych psów.
Sprawdzi się więc także w towarzyskim gronie. Lolka jest średniej
wielkości suczką. Waży 16 kg. Jest
zdrowa, wesoła i wysterylizowana.

Lunka pozdrawia z nowego domu!

