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Uczestnik pielgrzymki
z koronawirusem
Testy potwierdziły - uczestnik Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej
jest zakażony koronawirusem. Mieszkaniec gminy Bobowa na
Jasną Górę pielgrzymował z grupą 14-tą.

Walkower dla Moje
Bermudy Stal Gorzów.
Kara dla Włókniarza.
Decyzja w sprawie odwołanego spotkania Eltrox Włókniarza Częstochowa z Moje
Bermudy Stalą Gorzów zapadła. Komisja Orzekająca Ligi
zweryfikowała mecz 11. rundy PGE Ekstraligi i zadecydowała o walkowerze na korzyść drużyny gości.
Jak wynika z regulaminu, organizator zawodów jest zobowiązany do regulaminowego przygotowania toru
do odbioru i utrzymania go we właściwym stanie przez całe zawody. Ponadto musi on zgłaszać do organu zarządzającego rozgrywkami zamiar
przeprowadzenia prac na torze z wyszczególnieniem ich zakresu, a także
wskazaniem terminu tychże prac. Tor
nie może być używany do zawodów i
treningów, aż do momentu, kiedy nie
zostanie zbadany przez weryfikatora i
licencjonowany przez GKSŻ. Organizator jest także zobowiązany do
uwzględnienia prognoz pogody oraz
panujących rzeczywistych warunków
atmosferycznych w dniach poprzedzających mecz, a w szczególności na
72, 48, 24 i 12 godzin przed godziną
zawodów. Musi tym samym realizować w taki
sposób przygotowania
toru, aby rozegranie zawodów było jak najbardziej prawdopodobne.
–
Mecz
ELTROX
WŁÓKNIARZ Częstocho

wa – MOJE BERMUDY STAL Gorzów
nie odbył się z winy organizatora, który nie uwzględnił w wymaganym
stopniu w prowadzonych pracach na
torze, w dni poprzedzające zawody,
możliwości wystąpienia opadów
deszczu, a był do tego regulaminowo
zobowiązany – wyjaśnił Zbigniew
Owsiany, Przewodniczący Komisji
Orzekającej Ligi. – W konsekwencji
doprowadziło to do braku możliwości
zorganizowania zawodów i konieczności ich odwołania przez sędziego –
klub z Częstochowy oświadczył na piśmie, że nie jest w stanie przygotować
toru spełniającego wymogi regulaminowe w godzinie meczu. W wyniku
zgromadzonych dokumentów i analizy materiałów w sprawie, KOL posiadła wiedzę, że klub z Częstochowy
podjął prace na torze polegające na
dosypaniu nawierzchni, które to prace nie zostały zgłoszone i uzgodnione
z GKSŻ i podmiotem zarządzającym
rozgrywkami PGE Ekstraligi, a tym samym nie zostały przeprowadzone
zgodnie z procedurą. Skutkowało to z
mocy prawa automatyczną utratą licencji toru. Konsekwencje były takie
jak wspomniałem: na skutek opadów
deszczu, które przemoczyły będący
po dosypaniu nawierzchni tor – pomimo panujących upałów i prowadzonych prac naprawczych – tor nie
nadawał się do przeprowadzenia zawodów. Gdyby zawody doszły do
skutku, w razie zaistnienia wypadku
na torze, pojawiłyby się problemy
prawne związane z ubezpieczeniem
oraz niewykluczone, że również z organami ścigania – zakończył Zbigniew
Owsiany.

Zgodnie z podjętą przez Komisję
Orzekającą Ligi decyzją, wynik meczu
ELTROX WŁÓKNIARZ Częstochowa –
MOJE BERMUDY STAL Gorzów prezentuje się następująco: w małych
punktach 0:40, a 2 punkty meczowe
oraz 1 punkt bonusowy zostają dopisane w tabeli PGE Ekstraligi do dorobku drużyny MOJE BERMUDY Stal Gorzów.
Ze względu na niezgłoszenie prac
wykonywanych na torze, polegających na dosypaniu nawierzchni na tor
w Częstochowie, zapadła decyzja o
zawieszeniu jego licencji. W tej sytuacji tor musi zostać ponownie zweryfikowany - tylko wtedy będzie można
dalej rozgrywać na nim zawody. Ponadto Komisja Orzekająca Ligi orzekła środki dyscyplinarne w stosunku
do klubu z Częstochowy na łączną sumę około 200 tys. zł. Na tę kwotę składają się: odszkodowanie dla klubu z
Gorzowa, obowiązek pokrycia kosztów realizacji transmisji telewizyjnej
oraz wpłata na rzecz fundacji niosącej
pomoc osobom chorym.
Ponadto na prezesa częstochowskiego klubu Michała Świącika nałożono środek dyscyplinarny w postaci zakazu przebywania w parku maszyn
podczas zawodów przez 9 miesięcy.
Posiedzenie KOL odbyło się w Bydgoszczy 25 sierpnia. KOL obradowała
w składzie: Zbigniew Owsiany (Przewodniczący), Barbara Pankowska i Łukasz Szmit (członkowie).
■ Paula Nogaj

38. Piesza Pielgrzymka Tarnowska miała w tym roku charakter
sztafetowy. Ruszyła 20 sierpnia. Każdego dnia w pielgrzymce mogło
wziąć 450 osób – 3 grupy po 150 uczestników.
25 sierpnia Pielgrzymka Tarnowska na Jasną Górę zakończyła się,
bo zakażenia koronawirusem nie udało się uniknąć. Kwarantanną
objęci zostaną wszyscy, którzy pielgrzymowali z zakażonym mężczyzną. Izolacji poddano 175 osób. Odwołany został wyjazd grupy na Jasną Górę, gdzie miała ona uczestniczyć w uroczystym "wejściu" na
Jasną Górę 26 sierpnia.
■ bea

Gwałtowny wzrost
chorych w powiecie
myszkowskim
Z niedzieli na poniedziałek w naszym województwie odnotowano 98 przypadków potwierdzonych zakażeń Covid-19. - Oprócz
osób, które zakaziły się poprzez kontakt z chorymi, zakażenia
pochodzą z 4 źródeł – wszystkie dotyczą powiatu myszkowskiego, z którego dziś jest 25 dodatnich mieszkańców - mówi
Alina Kucharzewska, rzecznik wojewody śląskiego. W powiecie
myszkowskim w ostatnich dniach nastąpił gwałtowny wzrost o
67 przypadków. Zakażenia pojawiły się tam po 3 weselach i komunii.
Po uroczystości z 8 sierpnia z udziałem 80 weselników 41 jest już
chorych. Tydzień później odbyły się 2 kolejne wesela: jedno na 81
osób i tutaj są już 3 osoby dodatnie. - Po drugiej uroczystości, która
odbyła się na terenie województwa łódzkiego i w której uczestniczyło 82 gości, zakażonych jest 16 - wyjaśnia Alina Kucharzewska.
Dwójka gości z wesela z 8 sierpnia wybrała się tydzień później na
komunię również w powiecie myszkowskim i niestety obecnie jest
już 5 osób dodatnich. - Od pozostałych uczestników komunii, w tym
także dziecka przystępującego do sakramentu, pobierane zostały
wymazy. Sytuacja we wszystkich przypadkach jest rozwojowa i niewykluczone są kolejne zachorowania na koronawirusa - podsumowuje Alina Kucharzewska.

Tragiczny wypadek na
DK1. Nie żyje 21-latka
21-letnia mieszkanka Częstochowy nie żyje - to efekt tragicznego wypadku, do którego doszło na DK1. Młoda kobieta
straciła panowanie nad prowadzonym BMW i uderzyła w bariery energochłonne. Doszło do dachowania, w trakcie którego
kierująca wypadła z pojazdu.
Do zdarzenia doszło w sobotę (22.08.) tuż przed północną, na DK1
za skrzyżowaniem z ulicą Bór. - Kobieta wypadła z dachującego pojazdu odnosząc śmiertelne obrażenia - mówi podkom. Sabina Chyra
- Giereś, oficer prasowy częstochowskiej policji. Świadkowie lub osoby mogące pomóc w ustaleniu przebiegu tego zdarzenia proszone
są o kontakt z Komendą Miejską Policji w Częstochowie pod numerem 47 85 812 55 lub 997.
Opracowanie kolumny - Katarzyna Gwara
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Chciał doładować Wjechał w dom.
Prawdopodobnie zasnął
telefon.
Trafił do aresztu za kierownicą
45-latek przedmiotem
przypominającym broń zagroził pracownikowi kiosku
i zażądał od niego doładowania do telefonu w kwocie 30 zł. Jak się okazało, na
początku sierpnia mężczyzna próbował też włamać
się do jednego z częstochowskich lombardów i
ukraść sprzęt warty około
30 tys. zł. 45-latek to znany
policjantom przestępca.
Sąd zdecydował o umieszczeniu podejrzanego w
areszcie, gdzie spędzi kolejne 3 miesiące.

Do zdarzenia doszło w centrum
Częstochowy. 45-letni mężczyzna
wszedł do kiosku i zażądał od pracownika doładowania do telefonu
za kwotę 30 zł, ale gdy zobaczył
otwartą kasetkę z pieniędzmi, zażądał również wydania gotówki.
Pracownik kiosku chciał zaprotestować, wtedy agresywny klient
wyciągnął przedmiot przypominający broń i ponownie zażądał wydania rzeczy. Gdy sprzedawca
spełnił jego żądanie, wyszedł z kiosku.
Operacyjni szybko namierzyli
sprawcę. Był to znany częstochowskim policjantom przestępca, który za podobne przestępstwa odbywał już karę pozbawienia wolności. Sąd zastosował
względem niego tymczasowy
areszt w wymiarze 3 miesięcy. W
związku z tym, że dopuścił się rozboju w warunkach recydywy, w
więzieniu może spędzić nawet kilkanaście lat.

Piontkowski:

Do groźnie wyglądającego zdarzenia
doszło
przy
ul.
Warszawskiej w Częstochowie.
Kierujący audi prawdopodobnie
zasnął za kierownicą, wypadł z
drogi, uderzył w zaparkowane na
poboczu renault, po czym wjechał w ścianę niezamieszkałego
budynku.

Do zdarzenia doszło we wtorek,
około godziny 6.20. Za kierownicą
audi siedział 26-letni mieszkaniec
powiatu częstochowskiego. Młody
mężczyzna prawdopodobnie zasnął za kierownicą, zjechał z drogi,
uderzył w zaparkowany przed prywatną posesją renault, a następnie
wjechał w ścianę niezamieszkałego
budynku. Kierowca uskarżał się na

ból głowy, dlatego został przewieziony do szpitala na konsultację lekarską. Z ogólnymi potłuczeniami
pozostał na obserwacji. Przeprowadzone badanie na zawartość alkoholu w organizmie dało wynik negatywny.

Nie widzę potrzeby,
Jechał za szybko. Doprowadził
by przekładać
do czołowego zderzenia
rozpoczęcie roku
szkolnego
Częstochowa

- Na razie nie widzę potrzeby, by przekładać rozpoczęcie roku szkolnego powiedział w poniedziałek
minister edukacji Dariusz
Piontkowski. Podkreślał też,
że przygotowane wytyczne
dla szkół pozostawiają dużą elastyczność w dostosowaniu wymogów sanitarnych do lokalnych warunków.
Dyrektorzy szkół mogą zastosować w swojej placówce indywidualne rozwiązania takie jak m.in.
noszenie maseczek we wspólnych
przestrzeniach, przydział uczniów
do tych samych sal, otworzenie
dodatkowych wejść do szkół, by
uczniowie różnych poziomów nauczania nie stykali się ze sobą. - Z
oglądu i wizyt w terenie widać, że
duża część dyrektorów jest przygotowana, by dzieci wróciły do
szkoły – oświadczył Piontkowski.
Zapytany o postulat przesunięcia o dwa tygodnie nauki stacjonarnej tak, by wszyscy uczniowie


mogli przejść kwarantannę po wakacjach w różnych częściach kraju
i za granicą, odpowiedział, że na
razie nie widzi takiej potrzeby.
- Nie widać, by była większa
grupa uczniów, która wyjeżdżała
poza granice naszego kraju, a wypoczynek w kraju był organizowany według podobnych reguł, jak
będą funkcjonowały szkoły. Nie
mamy także sygnałów z kolonii i
obozów, by była tam jakaś fala zachorowań, więc te dzieci nie są zagrożeniem, gdy wrócą z powrotem do szkoły czy domu. A przecież każde dziecko, każdy nastolatek wychodzi codziennie na ulice,
do sklepu, jakiś miejsc kulturalnych i tam równie dobrze może
się zarazić - powiedział szef MEN.
Na pytanie o mierzenie uczniom
temperatury w szkołach wyjaśnił,
że nie ma takiego obowiązku, jeśli
dziecko nie ma objawów zachorowania. - Są szkoły, np. ogólniak w
Białymstoku, które zakupiły kamery termowizyjne, które z automatu mierzą temperaturę każdemu
wchodzącemu – wskazał. Dodał,
że na mierzenie temperatury dzieciom wystarczy zgoda rodziców,
która będzie obowiązywała przez
cały rok lub odpowiedni zapis w
regulaminie szkoły.

Trzy osoby trafiły do szpitala po
wypadku, do którego doszło na
ulicy świętego Rocha w Częstochowie. 29-letni mieszkaniec
powiatu kłobuckiego - jadący
audi - zderzył się czołowo z
70-letnim kierowcą renault.

Do zdarzenia doszło w sobotę
(22.08.). Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 29-letni mieszkaniec
powiatu kłobuckiego kierując audi
nie dostosował prędkości do warunków i zaczął gwałtowanie hamować, aby nie uderzyć w poprzedza-

jący go pojazd. W efekcie zjechał na
przeciwny pas ruchu i zderzył się
czołowo z renault prowadzonym
przez 70-latka z Częstochowy.
Dwóch pasażerów z audi oraz kierowca renault trafili do szpitala.

Częstochowa

Stracił panowanie
nad pojazdem i uderzył
w drzewo
Do groźnego wypadku doszło
na drodze między Mokrą a
Miedźnem. Ze wstępnych
ustaleń policjantów wynika,
że 48-letni mężczyzna kierujący fiatem na prostym
odcinku drogi, z nieznanych
przyczyn, zjechał na prawe
pobocze i uderzył w przydrożne drzewo. Kryminalni z
Kłobucka, pod nadzorem prokuratury, ustalają przyczyny i
okoliczności tego zdarzenia.

Do wypadku doszło w niedzielę (23.08.) około godziny 10.20,
na drodze między Mokrą a Miedźnem. - Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 48-letni mężczyzna kierujący fiatem, mieszkaniec gminy Miedźno, jadąc w kierunku miejscowości Miedźno, na
prostym odcinku drogi, z nieznanych przyczyn, zjechał na prawe
pobocze, uderzając w przydrożne
drzewo - mówi mł. asp. Joanna
Wiącek-Głowacz, oficer prasowy
kłobuckich policjantów.
Stan trzeźwości mężczyzny kierującego fiatem, który na skutek

wypadku doznał obrażeń ciała,
będzie ustalony na podstawie
zleconego badania krwi. Poszkodowany został zabrany do częstochowskiego szpitala.
Na miejscu zdarzenia pracowali policjanci z kłobuckiej drogówki. Aktualnie dokładne przyczyny i
okoliczności wypadku ustalają
kłobuccy śledczy pod nadzorem
częstochowskiego prokuratora.
W toczącym się postępowaniu zostaną powołani biegli, w tym biegły z zakresu rekonstrukcji i przebiegu wypadków drogowych.
Opracowanie kolumny - Katarzyna Gwara
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Spowodowała wypadek.
Wcześniej brała amfetaminę

Decyzją zawierciańskiego sądu 3 najbliższe
miesiące spędzi w areszcie 27-letnia kierująca peugeotem 206, która na początku
czerwca Mierzęcicach, na prostym odcinku
drogi potrąciła jadącą poboczem 20-letnią
rowerzystkę. Jak wykazało badanie krwi,
kobieta w chwili wypadku znajdowała się
pod wpływem amfetaminy. Dalszym losem
27-latki zajmie się sąd i prokurator. Za spowodowanie wypadku ze skutkiem
śmiertelnym będąc pod wpływem narkotyków grozi jej nawet 12 lat więzienia.
Do tragicznego w skutkach wypadku doszło
3 czerwca bieżącego roku około godziny 21.15
na ulicy Widokowej w miejscowości Mierzęcice. Jadąca osobowym peugeotem 206 27-letnia
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mieszkanka powiatu będzińskiego, na prostym
odcinku drogi, w trakcie manewru wyprzedzania potrąciła jadącą w tym samym kierunku rowerzystkę. Kierująca jednośladem 20-letnia
mieszkanka powiatu, w wyniku doznanych obrażeń zmarła na miejscu wypadku. W chwili wypadku kierująca peugeotem została przebadana na zawartość alkoholu w organizmie. Okazało się, że kobieta jest trzeźwa, jednak do dalszych badań zabezpieczono od 27-latki próbkę
krwi. To właśnie dokładne badanie zabezpieczonej krwi wykazało, że kierująca peugeotem
3 czerwca br. znajdowała się pod wpływem
amfetaminy. Kobieta została zatrzymana i na
wniosek policji oraz prokuratury doprowadzona do sądu, który wydał postanowienie o jej
tymczasowym aresztowaniu.

Śmierć w finale
ulicznej
sprzeczki
38-latek usłyszał zarzut nieumyślnego
spowodowania śmierci 68-letniego
mieszkańca Czeladzi. Jak ustalili śledczy,
przy ul. Szpitalnej pomiędzy mężczyznami doszło do ulicznej szarpaniny,
którą poprzedziła sprzeczka. Powodem
kłótni miało być zwrócenie uwagi starszemu mężczyźnie, na jego opryskliwe
zachowanie. Finał przepychanki był tragiczny. 68-latek pomimo udzielonej mu
pomocy medycznej zmarł. Dalszym
losem 38-latka zajmie się prokurator i
sąd. Grozi mu 5 lat więzienia.
Do tragicznego w skutkach zdarzenia

doszło w miniony czwartek kilka minut
przed godziną 12.00 na ulicy Szpitalnej w
Czeladzi. Wiadomo, że 38-letni mieszkaniec miasta był świadkiem opryskliwego
zachowania starszego mężczyzny wobec
przebywających w pobliżu kobiet. Mężczyzna zwrócił uwagę 68-latkowi, co spotkało się z jego agresywną reakcją. Pomiędzy mężczyznami wywiązała się najpierw
ostra wymiana zdań, która zakończyła się
ostatecznie szamotaniną. W pewnym momencie uderzony w twarz 68-latek upadł
na maskę zaparkowanego przy ulicy samochodu i stracił przytomność. Mimo
podjętej próby reanimacji, nie udało się
przywrócić czynności życiowych u starszego mężczyzny. 38-latek został zatrzymany na miejscu zdarzenia. Jego dalszym
losem zajmie się sąd i prokurator.

42-letni motocyklista nie żyje

Areszt za stalking i groźby
Groźby karalne i uporczywe nękanie to zarzuty, jakie usłyszał 40-letni mężczyzna,
którego zatrzymali policjanci z komisariatu
1 w Rudzie Śląskiej. Sprawca groził i stosował tzw. stalking wobec 40-letniej byłej
żony. Przestępstwa te zagrożone są karą 3
lat więzienia, ale rudzki sąd zadecydował,
że sprawca musi zostać odizolowany.
Przestępstwo stalkingu zostało określone w
art. 190 a kodeksu karnego. Polega ono na
uporczywym nękaniu innej osoby, co wzbudza
u niej uzasadnione okolicznościami poczucie
zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność.
Z taką formą przestępstwa stosowanego przez

Policjanci ze świętochłowickiej komendy
zatrzymali 42- letniego mieszkańca miasta.
Mężczyzna stawił się na komendzie w ramach dozoru policyjnego w związku z
wcześniejszą sprawą karną. Okazało się, że
jest on poszukiwany celem odbycia ponad
1,5 roku kary pozbawienia wolności. Jenak
to nie był koniec jego kłopotów, bowiem
42-latek przyszedł do jednostki policji z...
amfetaminą. O jego dalszym losie zadecyduje sąd.


40-latka wobec jeszcze swojej byłej żony, zetknęli się kolejny raz policjanci z komisariatu w
Rudzie. 40-letnia kobieta kolejny raz poprosiła
policjantów o pomoc. Z relacji zgłaszającej wynikało, że jej były mąż wysyłał wiadomości, w
których groził jej pozbawieniem życia. To nie
pierwsze tego typu zawiadomienie, w lipcu
rudzcy policjanci przedstawiali już sprawcy podobne zarzuty. Tym razem po zatrzymaniu
40-latka, śledczy i prokurator nie mieli wątpliwości, że dopóki mężczyzna nie zostanie odizolowany, nie zakończy nękania kobiety. Śledczy
zgromadzili materiał dowodowy, z którym zapoznał się rudzki sąd, wydając decyzję o tymczasowym aresztowaniu mieszkańca Rudy Śląskiej.

Śledczy z Tarnowskich Gór wyjaśniają
szczegółowe okoliczności tragicznego w
skutkach wypadku drogowego, do którego doszło w Boniowicach. Pomimo
reanimacji, śmierć poniósł kierowca
motocykla, który zderzył się z samochodem osobowym. Policjanci po raz
kolejny apelują o ostrożność i rozsądek
za kierownicą.

Na dozór
z narkotykami

Do zdarzenia doszło na skrzyżowaniu ulicy Bytomskiej z Gliwicką w Boniowicach. Jak
wstępnie ustalili policjanci, 47-letnia kierująca fiatem seicento prawdopodobnie nie
zastosowała się do znaku „STOP” i zderzyła z motocyklem marki Kawasaki, którym

Mundurowi ze świętochłowickiej komendy
zatrzymali 42-letniego mieszkańca miasta. Do
zdarzenia doszło w miniony piątek. Mężczyzna
stawił się do Komendy Miejskiej Policji w Świętochłowicach na policyjny dozór w związku z
wcześniejszą sprawa karną. W trakcie podpisywania dozoru okazało się, że jest poszukiwany
celem doprowadzenia do aresztu śledczego.
Decyzją sądu, mężczyzna miał odbyć karę ponad 1,5 roku pozbawienia wolności za popełnione przestępstwa narkotykowe. Jednak to
nie był koniec kłopotów mieszkańca Świętochłowic, bowiem policjanci znaleźli przy nim
narkotyki. Świętochłowiczanin miał przy sobie
amfetaminę, z której można przygotować ponad 50 porcji dilerskich tego narkotyku. Zatrzymany usłyszał zarzut posiadania środków psychoaktywnych, za które grozi kara do 3 lat więzienia. Następnie został przetransportowany
do aresztu śledczego. O jego dalszym losie zadecyduje sąd.

jechał 42-letni mieszkaniec powiatu lublinieckiego. W wyniku zdarzenia mężczyzna
„przeleciał” nad samochodem i uderzył w
bariery energochłonne. Pomimo reanimacji, nie udało się przywrócić funkcji życiowych mężczyzny, który w wyniku odniesionych obrażeń zmarł. Do szpitala trafiła
również 47-letnia mieszkanka powiatu tarnogórskiego, która kierowała osobówką.
Na miejscu wypadku pracowali strażacy, ratownicy medyczni, którzy udzielali
pomocy poszkodowanym oraz tarnogórscy policjanci, którzy zabezpieczali miejsce
zdarzenia oraz zorganizowali objazdy.
Okoliczności tego tragicznego w skutkach
zdarzenia wyjaśniać będzie miejscowa
prokuratura we współpracy z tarnogórską
jednostką policji.

Spacerował z krzakiem
konopi po Będzinie
W ręce będzińskich stróżów prawa zajmujących
się
przestępczością
narkotykową wpadł 34-letni obywatel
Ukrainy. Mężczyzna został zatrzymany w
chwili, gdy beztrosko spacerował po
ulicy ze sporej wielkości krzakiem konopi
indyjskiej.
Zatrzymanemu
mężczyźnie grożą 3 lata więzienia.
Do zdarzenia doszło przy ul. Energetycznej w Będzinie. Kryminalni z będzińskiej komendy zauważyli dwóch spacerujących

wzdłuż ulicy mężczyzn. Jeden z nich, niósł w
rękach doniczkę ze sporej wielkości zielonym krzakiem. Stróże prawa nie kryli zaskoczenia, gdy zbliżając się do mężczyzn stwierdzili, że uprawianą w doniczce rośliną jest
wysoki na około 1,5 m krzak konopi indyjskiej. Nie mniej zaskoczony, na widok policyjnych legitymacji, był niosący doniczkę
34-letni obywatel Ukrainy. Mężczyzna przyznał się do posiadania nielegalnej rośliny,
za co grożą mu 3 lata więzienia. Jego dalszym losem zajmie się sąd i prokurator.

Opracowanie kolumny - Katarzyna Gwara
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MOTORYZACYJNE
KUPIĘ
Q KUPIĘ motocykl , samochód z PRL - zadbany z dokumentami np. Fiat 125p, 126p , syrena , mikrus , moskwicz , wołga WSK , WFM ,
JUNAK , OSA i inne ciekawe tel. 608 097 274

Q KUPIĘ motocykl , motorower z PRL-u kompletny np. WSK , WFM , JUNAK , SHL , IŻ , OSA ,
motorynka , wierchowina , Jawa i inne
tel. 608 097 274

Q KUPIĘ samochód , motocykl , motorower

z lat 50-tych , 60-tych , 70-tych zapomniany , zastały w garażu nr tel. 608 097 274

NIERUCHOMOŚCI
WYNAJMĘ
Q Częstochowa (dzielnica: Tysiąclecie)

cena: 1 780,00 pln powierzchnia: 57,00 m²,
parter: tel. 602852712

Q Częstochowa (dzielnica: Tysiąclecie)

cena: 1 450,00 pln powierzchnia: 50,00 m²,
parter: tel. 602852712

Q Częstochowa (dzielnica: centrum)

cena: 1 100,00 pln powierzchnia: 20,00 m²,
piętro 9: tel. 602852712

Q Częstochowa (dzielnica: Dźbów)

cena: 1 300,00 pln powierzchnia: 53,00 m²,
piętro 2; tel. 602852712

Q Częstochowa (dzielnica: Raków)

cena: 1 000,00 pln powierzchnia: 60,50 m²,
parter; tel. 602852712

Q Częstochowa (dzielnica: Północ)

cena: 1 100,00 pln powierzchnia: 29,00 m²,
piętro 4; tel. 602852712

Q Częstochowa (dzielnica: centrum)

cena: 1 300,00 pln powierzchnia: 51,00 m²,
piętro 1; tel. 602852712

Q Częstochowa (dzielnica: centrum)

cena: 1 680,00 pln powierzchnia: 56,00 m²,
piętro 1; tel. 602852712

Q Częstochowa (dzielnica: centrum)

cena: 1 500,00 pln powierzchnia: 75,00 m²,
piętro 2; tel. 602852712

Q Częstochowa (dzielnica: centrum)

cena: 1 000,00 pln powierzchnia: 55,00 m²,
piętro 2; tel. 602852712

Q Częstochowa (dzielnica: trzech wieszczów) cena: 1 550,00 pln powierzchnia:
50,80 m², piętro 2; tel. 602852712

Q Częstochowa (dzielnica: centrum)

cena: 1 600,00 pln powierzchnia: 75,00 m²,
piętro 1; tel. 602852712

Q Częstochowa (dzielnica: Parkitka)

cena: 1 800,00 pln powierzchnia: 50,00 m²,
parter; tel. 602852712

Q 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

Q Wynajmę działający od 30 lat sklep monopolowo-spożywczy 24h na ul. Garibaldiego. Częstochowa, tel. 531 186 403

Q Wynajmę m3 50m2, i piętro

umeblowane, gotowe na zamieszkanie,
najem krótkoterminowy, ul. Dąbrowskiego
41, tel. 602 307 570

Q Wynajmę pawilon piętrowy 85 m2 z użytkową piwnicą. Ul. Kościuszki.
Tel. 695 654 373, 667 860 288

SPRZEDAM
Q Dom w cz-wie, ul. Św. Rocha. Dojazd z
dwóch stron. Idealny na działalność.
Tel. 606 875 401

Q Dom w szeregowej zabudowie : Cz-wa
/ Lisiniec. 40% Do wykończenia.
Tel. Kontaktowy 34 317 27 48

Q Mieszkanie - Częstochowa (dzielnica: Pół-
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noc) cena: 312 000,00 pln powierzchnia:
61,00 m² ; tel. 502583667

Q Mieszkanie m-3 64 m2 w kamienicy oraz
lokal użytkowy 16 m2 w centrum Częstochowy. Tel. 662 014 102

Q Mieszkanie - Częstochowa (dzielnica:

Parkitka) cena: 269 500,00 pln powierzchnia: 49,00 m², stan developerski;
tel. 502583667

Q Pensjonat w cz-wie pod działalność.

Ul. Gronowa 37.Długi 29 m, szer. 9 M – 2
kondygnacje, z przybudówką.
Tel. 502 636 143

Q Pole o pow. 8134 M2, dł. 250 M, szer. 40–45 M
w Częstochowie, ul. Juranda 40/44.
Tel. 887 627 682

Q Grunty rolne 0,8911 ha w wysoka lelowska
/ gmina żarki, cena: 30 000 - do negocjacji, tel. 508 719 237 Lub 506 797 760

Q Działka budowlana - Częstochowa

(dzielnica: Raków) cena: 310 000,00 pln
powierzchnia: 3 104,00 m²; tel. 502583667

Q Działka budowlana o pow. 2086 M2,

wszystkie media: woda, prąd, gaz. Jaskrów, 42-244 mstów, ul. Pszczela/ul. Ołowianka. Tel. 513 950 092

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

Q Działka budowlana na ul. Limanowskiego
5. Tel. 34 363 91 34

Q Pawilon 50m2, na Biznes Centrum

(możliwość wynajęcia), tel. 602 307 570

KUPIĘ
Q MIESZKANIE m-2 pokój z kuchnią na I lub II

piętrze w centrum lub śródmieściu Częstochowy. Tel. 413 880 040
(Prosić Adama Klimasa)

SPRZEDAM

Q Maszyna do szycia przemysłową, marki
„minerva” - stan bardzo dobry.
Cena do negocjacji. Tel. 603 521 686

Q Meble w dobrym stanie - szafa, regał,

szafka, regał nad szafkę, stolik, stolik pod
TV, laptop - Częstochowa Lisiniec,
tel. 508 747 290

Q Pilarka poprzeczno-wzdłużna dmpa-40
– mało używana! Tel. 790 819 855

Q Pralka whirlpool ładowana od góry.
Tel. 721 390 993

Q Prasowalnica elektryczna tel. 34 362 94 27
Q Programator do pralki typ 770 nowy
– tel. 790 819 855

Q Radio+cd+magnetofon, mp3, RDS, AUX,

MICTRO COMPONENT SYSTEM typ UX-G3,
2x25W tel. 697 272 102

Q Rower Cobran Shimano - tel. 697 272 102
Q Rowery sładaki, 2 szt., jeden w stanie
b.dobrym, tel. 790 819 85

Q Skóra futrówka świńska, tel. 790 819 855
Q Sofa - mało używana,rozkładana. Szara,

dół czarny.Szerokość 90 cm, po rozłożeniu
200 cm. Pojemnik na pościel.
Tel. 792 617 695

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

Q TV LCD 32 cale funai. Tel. 721 049 100
Q Toaleta kompaktowa. – Używaną w b.
Dobrym stanie. Tel. 501 109 822

Q Wanna metalowa – używaną w b. Dobrym stanie, o wym. 170 X 75 cm.
Tel. 501 109 822

Q Węgiel ekogroszek luzem i workowany

z dostawą pod podany adres na terenie
Częstochowy i okolic Tel. 601 495 165
(osoba prywatna)

PRZYJMĘ

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

Q Antyki – francuski komplet z 1896 r.:

Biblioteczka + komoda z marmurowym
blatem. Sygnowany, perfekcyjna renowacja. Tel. 34 – 367 65 56

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

Q Stare bilony - nominał obojętny
-tel. 663 626 576

Q Srebro, może być złom. Tel. 667 499 164

PRACA

Q Część do chevroleta captive. Czujnik sto-

Q Podejmę pracę pracownika gospodarcze-

Q Drewno kominkowe - opałowe

worki: 8-15 zł rozpałkowe
brzoza - dąb - sosna tel. 665 863 191

Q Drzwi harmonijkowe – używaną w b. dobrym stanie, o wym. 170 X 75 cm.
Tel. 501 109 822

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

Q Futrówka skóra (świnia) tel. 790 819 855
Q Kask ochronny - b.dobry - tel. 697 272 102
Q Kawiarkę ciśnieniową DeLonghi
- tel. 697 272 102

Q Kożuch męski na wzrost 170 cm,
tel. 34 362 94 27

Q Kopierkę laserową HP 1010 - tel. 697 272 102
Q Kuchnia gazowo- elektryczna
tel. 721 390 993

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

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

Q Lustro łazienkowe – o wym. 70 X 90 cm.
Tel. 501 109 822

Q Maszyna dziewiarska firmy bosch
tel. 34 362 94 27

Q Hydraulik tanio, solidnie, szybko
- tel. 532 240 888

Q Malarskie czysto, tanio,

malowania każdych pomieszczeń mieszkalnych i lokali – Częstochowa i okolice

tel. 793 403 834

Q Malowanie mieszkań, profesjonalnie, czysto, dokładnie, każdych pomieszczeń wewnątrz - Częstochowa i okolice do
30 km - tel. 663 545 775

Q Malowanie tanio, czysto, dokładnie,
zlecenia gipsowo-malarskie
tel. 883 844 555

Q Naprawa pomp wodnych,

hydroforowych, samochodowych
i cyrkulacyjnych. Ul. Ikara 133a,
tel. 669 245 082

Q Polerowanie reflektorów, blacharstwo,

lakiernictwo, tłumiki. Automat trojanowski.
Częstochowa, ul. Wazów 62a.
Tel. 509 876 249

MATRYMONIALNE
Q Rencista, 58 lat, spokojny,

bez nałogów, pozna wdowę do przyjaźni

lub na stałe (najchętniej bezdzietną). Proszę o sms i opis, tel. 531 638 188

Q Samotny, po rozwodzie, 53 lata, pozna panią chętnie puszystą, starszą.
Tel. 511-224-410

Q Wolny, lat 53, bezdzietny, wysoki, normalny,
niezależny finansowo, pozna panią
(pani może posiadać dzieci).
Tel. 660 006 217

KURSY

krzyżyki i medaliki, stare monety, eurocenty.
Tel. 667 499 164

SZUKAM PRACY

pu. Nowy. Made in USA. Tel. 501 779 441

- tel. 577 341 526

Q Stare telefony komórkowe, stare klucze,

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

Q Hydrauliczne, gazowe usługi

go - ogrody, posesje, porządki, itp.
Tel. 536 512 396

Q Podejmę pracę - pracownika gospodarczego - ogrody, posesje, porządki, itp.
tel. 508 747 290

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

DAM PRACĘ
Q Zatrudnię wykwalifikowaną kucharkę

z wieloletnim doświadczeniem i z umiejętnością
gotowania różnorodnych diet. Mile widziane referencje. Kontakt w godz. 10.00-16.00.
Tel. 783 783 387

Q Przyjmę do pracy handlowca tel. 601 505 520
Q Przyjmę do pracy szlifierza tel. 601 505 520
Q Przyjmę do pracy drykiera/ wyoblacza
tel. 601 505 520

Q Praca w Radomsku – Operator wózka widłowego z UDT lub Operator produkcji.
Więcej informacji: 663 330 218

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

Q Trening zdolności poznawczych

pamięć, uwaga, myślenie, od 6 do 106 lat,
tel. 668 814 587

Jak zamieścić
ogłoszenie
w Życiu Częstochowy
i Powiatu

?

Przesłać ogłoszenie
pocztą na adres:
42-200 Częstochowa
Al. NMP 51

Dostarczyć ogłoszenie
przynieść do redakcji
lub wrzucić do skrzynki:
42-200 Częstochowa
Al. NMP 51, w godzinach: 8 - 15

Wysłać email
na adres:
reklama@zycieczestochowy.pl

Wysłać SMS
na numer 533 302 049

Przez internet
wypełniając formularz na stronie
www.zycieczestochowy.pl
(zakładka: BIURO OGŁOSZEŃ)
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COSINUS

HALO! To ja, Lili - mam pomysł „CHODŹMY DO CIEBIE!”
Ps.: Podaj mi poprawny adres, bo idę od 2017 ROKU! I mam wrażenie, że to cały czas ten sam kojec, zamiast twojego domu. :(
Jestem bardzo radosną i delikatną sunią. Nie zjadam dzieci ludzkich. ;)
Na smyczy chodzę ładnie, nie szarpię i wszystko dookoła jest superowe. 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!
Lili - piesek
rok urodzenia : 2012
wielkość : średnia
przebywa w kojcu nr 70 - nr 2726
data przyjęcia - 26-01-2017
Sterylizowana: Tak

LILI
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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 - samiec
rok urodzenia : 30-04-2010
wielkość : mały
przebywa w kojcu nr A1 - nr 2908
data przyjęcia: 30-04-2018

Aż trudno nam uwierzyć, że Mia jeszcze szuka domu! Dziewczynka owszem nie jest najmłodsza, bo ma około 9-lat, ale jaka jest piękna! :)
Mia niestety woli być też bardziej jedynaczką lub zniesie obecność innego pieska, ale płci przeciwnej. Dziewczynka do schroniska trafiła razem
11 innymi pieskami. Już nauczyła się chodzić na smyczy. Lubi przychodzić
do człowieka na kolana, głaskanie. Nie narzeka podczas czesania, jest łagodna. Jej oczka wpatrują się w człowieka z dużą miłości, że może tym
razem ją zabierzesz ze sobą do domu?

CZAKI

MIA

Czas na dom dla Lamenta! Lament to około 4 letni psiak, który w
schronisku pomieszkuje sobie od września, aż dziwne, że jeszcze nikt
go nie wypatrzył. Lament jest bardzo kontaktowym psiakiem, co widać
na zdjęciach. Nie szuka on konfliktu z innymi psami, z chęcią się z nimi
bawi na wybiegu. Lament wie co to smycz, ale na wybiegu spędza
chętniej czas, co najważniejsze łatwiej jest tam pchać się na człowieka.
;) No to jak Lament to Twój nowy kumpel? ;)
ADOPTUJ!

To już czas, aby ktoś adoptował tego cudownego starszego pana.
Diesel ma około 10/11 latek, do schroniska trafił interwencyjnie razem
z 11 innymi psiakami. Chłopak nie jest konfliktowy do innych psów.
Uwielbia ludzi, ale musi przekonać się, że nic mu nie grozi. Dieselek teraz uczy się chodzić na smyczy i bardzo ładnie mu to wychodzi. Na wybiegu jest grzeczny i nie szuka drogi ucieczki. To małe czarne cudo teraz
czeka na Ciebie!

DIESEL
LAMENT

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 - piesek
rok urodzenia : 20-01-201 1
wielkość : mały
przebywa w kojcu nr 13 - nr 1711
data przyjęcia - 20.01.2012.
Kastracja: Tak

ARNOLD

