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Powiat kłobucki:

Uczniowie przewlekle
chorzy będą mogli
uczyć się zdalnie

Miała być
nauka
zdalna,
będzie
stacjonarna
W związku z gwałtownym wzrostem zakażeń COVID
19 na terenie powiatu kłobuckiego zarząd zarekomendował dyrektorom Zespołów Szkół Nr 1, Nr 2, Nr
3 i Zespołowi Szkół w Krzepicach naukę zdalną.
Uczniowie mieliby wrócić do szkół dopiero 11 września. Na takie rozwiązanie nie zgodził się jednak
sanepid.

W powiatach bardziej zagrożonych epidemicznie, czyli w strefach żółtej lub czerwonej,
uczniowie z przewlekłymi chorobami, które
grożą łatwiejszą zapadalnością na COVID-19,
mogą - za zgodą dyrektora - uczyć się zdalnie
- powiedział w niedzielę szef MEN Dariusz
Piontkowski.
W Polskim Radiu 24 minister edukacji był pytany o
skierowany do niego w sobotę apel Rzecznika Praw
Dziecka. RPD zaapelował, by dzieci z grup podwyższonego ryzyka mogły uczyć się zdalnie. Podobnie, jeśli w
domu ucznia mieszka dorosły zagrożony ciężkim przebiegiem COVID-19.
- Wprowadziliśmy takie zasady, że w przypadku powiatów bardziej zagrożonych epidemicznie, czyli tam,
gdzie jest strefa żółta lub czerwona, tacy uczniowie o
przewlekłych współistniejących chorobach, które mogłyby grozić łatwiejszą zapadalnością na COVID-19,
mogą przechodzić na mocy dyrektora na kształcenie
zdalne - odpowiedział Piontkowski.
Zaznaczył, że tego rodzaju zasada nie jest przewidywana w "standardowej sytuacji epidemicznej". Musiałaby wystąpić jakaś szczególna sytuacja, dodatkowe osłabienie organizmu, to wówczas ten uczeń
byłby po prostu potraktowany jako uczeń chory, który w ogóle nie powinien uczestniczyć w zajęciach mówił minister edukacji.
Podkreślił przy tym, że w obecnej sytuacji epidemicznej, występującej w przytłaczającej większości kraju,
uczniowie wychodzą np. na podwórka, do sklepów i
kontaktują się ze swoimi kolegami i koleżankami.
- Dotąd nie słyszeliśmy, aby rodzice dzieci przewlekle
chorych izolowali je całkowicie od świata - powiedział.
Minister przypomniał też, że w pierwszej kolejności
dziecko, które jest chore, powinno skontaktować się z
lekarzem i uzyskać od niego informacje medyczne. - Czy może funkcjonować w otoczeniu
szerszym, czy nie pozostać w domu; jakie leki
powinno przyjąć tak, aby jak najszybciej wróciło do zdrowia. Jeżeli natomiast nie ma takiego pogorszenia choroby, to takie dziecko wydaje się, że może uczestniczyć w zajęciach w
szkole - mówił Piontkowski.
- Przypomnę, że taką decyzję o powrocie do

szkoły podjęły niemal wszystkie państwa w Europie na
podobnych zasadach, jak Polska - dodał, przypominając, że od 1 września nastąpi powrót do stacjonarnych
zajęć, a tam, gdzie będzie zwiększone zagrożenie epidemiczne, będzie można przejść na kształcenie na odległość bądź na system mieszany. Decyzja w tej sprawie będzie należała do dyrektora szkoły, do jej organu
prowadzącego oraz do powiatowego inspektora sanitarnego.
W rozmowie z PR24 szef MEN podał też, że gdyby
Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektor Sanitarny
ocenili, że uczęszczanie dzieci do placówek oświatowych jest zagrożeniem dla ich zdrowia, wówczas możliwe jest podjęcie decyzji o czasowym zamknięciu szkół
w całym kraju i przejście do nauczania na odległość.

Przypomnijmy, od 1 sierpnia liczba zachorowań w powiecie kłobuckim wzrosła o ponad 600%! Zarząd powiatu po konsultacjach z dyrektorami szkół oraz po przeanalizowaniu sytuacji, w trosce o bezpieczeństwo zdrowotne
mieszkańców zarekomendował - zgodnie z sugestiami
wielu instytucji i naukowców - okres „kwarantanny” związany także z powrotami z urlopów i wakacji. Na to jednak
nie zgodził się kłobucki sanepid, który uznał, że nie ma
przesłanek do takiego posunięcia. 2 września uczniowie
rozpoczną więc naukę w normalnym trybie.
Przy tej okazji przypominamy, że od 27 sierpnia w powiecie kłobuckim obowiązują obostrzenia wskazane
przez Ministerstwo Zdrowia, dla obszarów zaliczonych
do strefy żółtej. Do tej samej strefy zostało także zaliczonych 9 innych powiatów oraz miasto Kraków - wskaźnik
zachorowań na COVID-19 w tych miejscach przekroczył
liczbę 6 osób na 10 tys. mieszkańców.

Koronawirus
Najechał na
w
częstochowskim
motorowerzystę
Na ulicy Lublinieckiej w Koszęcinie doszło do
poważnie wyglądającego zdarzenia drogowego.
Kierujący fordem najechał na skręcającego w lewo motorowerzystę. Na szczęście nikt nie odniósł
obrażeń.
Kierujący fordem najechał na tył skręcającego w lewo motoroweru. W wyniku zderzenia się pojazdów motorowerzysta przewrócił się.
W trakcie policyjnych czynności okazało się, że sprawca kolizji nie posiada uprawnień do kierowania, a pojazd którym się poruszał nie
miał aktualnych badań technicznych. 52-letni mieszkaniec gminy Koszęcin został ukarany mandatem. Stróże prawa zatrzymali również
dowód rejestracyjny forda.

bea

szpitalu

Oddział Ginekologii i Położnictwa Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie
wstrzymał przyjmowanie pacjentek.
Powód? U jednego z lekarzy wykryto
COVID 19.
Szpital nie będzie przyjmował pacjentek prawdopodobnie do piątku (4.09.) włącznie. Jak informuje Wojciech
Konieczny, dyrektor placówki, te pacjentki, których stan
na to pozwala, zostaną wypisane do domu z zaleceniem
kwarantanny domowej. Testom na obecność COVID 19
zostanie natomiast poddany personel.
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MPK

Przygotowania

Środki ochrony dla Komunikacja miejska:
szkół i przedszkoli zmiany od 1 września
Do 1 września zostało kilka
dni. Oprócz przygotowań
szkół do zajęć w warunkach epidemii, trwa akcja
przekazywania miejskim
placówkom oświatowym
kolejnych partii środków
ochrony osobistej.

siąc przyłbic, a także kilkaset par
rękawiczek i ponad 1,1 tys. litrów
mydła antybakteryjnego.

W tym tygodniu Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony
Ludności i Spraw Obronnych
Urzędu Miasta Częstochowy przekaże łącznie ok. 2,2 tys. listów płynu do dezynfekcji rąk, 313 litrów
koncentratu do dezynfekcji powierzchni, 16 tys. maseczek wielorazowych i jednorazowych, ok. ty-

Do szkół - zarówno publicznych,
jak i niepublicznych - trafi także
wkrótce ponad 4 tys. płynów dezynfekujących oraz 87,5 tys. maseczek jednorazowych z rozdzielnika administracji państwowej.
Zapotrzebowanie na maseczki
szkoły zgłaszały bezpośrednio do
Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Środki ochrony i dezynfekcji zapobiegające rozprzestrzenianiu
się koronawirusa są wydawane
zgodnie z ustalonymi limitami
opracowanymi na podstawie zgłoszeń z poszczególnych szkół,
przedszkoli, żłobka i uzgodnień z
Wydziałem Edukacji.

1 września wraca roboczy
(szkolny) rozkład jazdy komunikacji miejskiej w Częstochowie. Tego dnia zostaną też wprowadzone korekty kursów, które obejmą
kilkanaście linii MPK.

Od września wszystkie linie komunikacyjne będą kursować od poniedziałku do piątku według rozkładu ROBOCZEGO SZKOLNEGO (kolor czarny na rozkładach jazdy).
Ponadto:

● zostanie wprowadzona niewielka korekta rozkładu jazdy
linii autobusowej nr 24
● na liniach nr 25, 33 i 37 nastąpi
nieznaczna korekta godzin kursowania (maksymalnie o 1-2

minutę na części trasy), ze
względu na dostosowanie rozkładów jazdy do wydłużonej
trasy objazdowej (remont ulicy
Korczaka)
● ulegną zmianie rozkłady jazdy
linii nr 26 i 30
● ulegną zmianie rozkłady jazdy
linii tramwajowych nr 1 i 2 oraz
autobusowych: 12, 19, 31, 32,
35, 36 i 80. Tego dnia zostaną
udostępnione dla komunikacji
miejskiej: pętla tramwajowa
przy Alei Pokoju oraz pętla autobusowa Raków Dworzec PKP.

Przewidziano też następujące
zmiany:
● linia tramwajowa nr 1 będzie
funkcjonowała w dalszym ciągu
na trasie ZAJEZDNIA MPK –
KUCELIN SZPITAL, ale część

kursów zostanie skrócona do
pętli RAKÓW DWORZEC PKP i
będą one oznaczone jako linia
nr 2 (powrót jako „1”);
● linie autobusowe nr 12, 32 i 80
zostaną wydłużone od Starego
Rakowa ulicami Okrzei i Łukasińskiego do pętli RAKÓW
DWORZEC PKP
● linie autobusowe nr 19, 31, 35 i
36 wrócą na swoje podstawowe
trasy w dzielnicy Raków, w obu
kierunkach przez ulice Limanowskiego, Okrzei i Łukasińskiego, ale nie będą realizowały
przejazdów przez przystanek
Raków Dworzec PKP
● na linii nr 38 zostanie utrzymana jej dotychczasowa trasa,
tj. DŹBÓW – POWSTAŃCÓW
ŚLĄSKICH.

MPK

...by szkolić młode piłkarki
Zmiana zasad
kwarantanny i izolacji i młodych piłkarzy...
Minister Zdrowia

- Podjąłem decyzję o zmianie zasad kwarantanny i
izolacji; po południu przedstawimy pakiet rozwiązań,
będzie to m.in. skrócenie
okresu kwarantanny do 10
dni - poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski.
- Będziemy zmieniali zasady zarówno kwarantanny jak i izolacji.

Dzisiaj po południu zostanie zaprezentowany pierwszy pakiet trzech
lub dwóch rozporządzeń ministra
zdrowia, który zmieni zarówno
kwarantannę jak i izolację - zapowiedział na konferencji prasowej
szef resortu zdrowia.
Zapowiedział, że okres kwarantanny zostanie skrócony do 10 dni.
- Mamy na to dowody z Norwegii,
ale też z praktyki klinicznej, że taki
okres izolacji jest bezpieczny i nie
spowoduje wielkiego przyrostu ryzyka w stosunku do 14 dniowego
okresu kwarantanny - podkreślił
Niedzielski.

Truskolasy

Wdarła się do domu
i szukała kosztowności
Zarzut usiłowania kradzieży usłyszała 51-letnia
mieszkanka Opola. Kobieta narodowości romskiej
wdarła się do do jednego
z domów w Truskolasach i
zaczęła szukać kosztowności. Została jednak przyłapana przez właścicieli
posesji.
Dyżurny z kłobuckiej komendy
otrzymał zgłoszenie, z którego wynikało, że w Truskolasach doszło
do ujęcia kobiety przyłapanej na
próbie kradzieży. Na miejsce zo

stali skierowani mundurowi z komisariatu we Wręczycy Wielkiej.
Ze wstępnych ustaleń policjantów
wynikało, że kobieta wdarła się do
jednego z domów w Truskolasach,
po czym udała się do sypialni,
gdzie w szufladach szukała kosztowności. Kobieta została przyłapana na "gorącym uczynku" przez
właścicieli. Ci o zajściu powiadomili kłobucką policję.
Zebrany w sprawie materiał dowodowy pozwolił postawić zatrzymanej zarzut usiłowania kradzieży. Dokładne okoliczności całej
sprawy wyjaśniają kryminalni z
Wręczycy Wielkiej pod nadzorem
częstochowskiego prokuratora.

Na stadionie przy ul. Kopalnianej staraniem miasta
pojawiły się nowe piłkochwyty, ale w bazę treningową i boiska w Dźbowie
inwestuje też zarząd częstochowskiego klubu, który
szkoli coraz więcej młodych piłkarek i piłkarzy.
W ramach miejskich środków
na zadania z tzw. Inicjatywy Lokalnej pod koniec lipca zakończo-

no zadanie „Rozbudowa obiektu
sportowego przy ul. Kopalnianej
4a w dzielnicy Dźbów”. Wnioskodawcą tego zadania publicznego
był Klub Sportowy „Płomień Częstochowa”, który własnym sumptem wykonał remont trybuny
głównego boiska poprzez renowację i montaż nowych siedzisk,
montaż barierek ochronnych i
wykonanie ciągów pieszych. Miasto zaangażowało się w projekt
poprzez zainstalowanie piłkochwytów za bramkami przy głównym boisku piłkarskim, boisku
treningowym oraz przy projektowanym boisku typu „Orlik”. Ogólnie postawiono 255 metrów pił-

kochwytów. Koszt realizacji miejskiej części przedsięwzięcia wyniósł, łącznie z nadzorem inwestorskim, 110 tys. zł.
Dzięki wspólnej inwestycji
obiekt „Płomienia” znacząco poprawił swój standard. Stworzone
tam obecnie warunki przyciągają
coraz więcej młodych adeptów
piłkarstwa, a obecny zarząd klubu stara się sukcesywnie modernizować zaplecze i poszerzać kadrę szkoleniową.
Obecnie „Płomień” prowadzi
drużynę seniorską (gra w „A” klasie) oraz 7 drużyn w niższych grupach wiekowych (od U16 do U9).
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Zatrzymał pijanego
kierowcę
Prawie 2,5 promila alkoholu w
organizmie miał 69-letni mieszkaniec Czeladzi zatrzymany
przez policjantów z będzińskiej
drogówki. Na oczach świadka,
kompletnie pijany mężczyzna
wsiadł do swojego fiata stilo.
Amator jazdy na „podwójnym
gazie” na szczęście nie ujechał
daleko. Jego podróż zakończył
obserwujący go mężczyzna,
który własnym autem zajechał
drogę 69-latkowi.

Do zdarzenia doszło w Czeladzi
przy ul. Mysłowickiej. Informację o
mężczyźnie, który najprawdopodobniej pod wpływem alkoholu
wsiadł do fiata stilo przekazał policjantom naoczny świadek. 43-latek
zauważył starszego mężczyznę, który chwiejnym krokiem podszedł do
samochodu i usiadł za jego kierownicą. Świadek postanowił zareagować w momencie, gdy 69-latek uruchomił silnik i postanowił odjechać.
43-latek własnym samochodem zajechał drogę amatorowi jazdy na

"podwójnym gazie", uniemożliwiając mu dalszą podróż. Wezwani na
miejsce stróże prawa od razu poczuli od mężczyzny silną woń alkoholu. Wykonane badanie potwierdziło podejrzenia świadka i mundurowych. W organizmie 69-latka
znajdowało się prawie 2,5 promila
alkoholu. Pijany kierowca stracił już
prawo jazdy. Mężczyzna usłyszał
też zarzut kierowania samochodem
pod wpływem alkoholu, za który
grozi mu także 2 lata więzienia.

Młody
bohater
Przykład wzorowej postawy i
bezinteresownej pomocy dał
9-letni Kacper. Młody człowiek
widząc na trawniku leżącego
mężczyznę, nie był obojętny i zadzwonił pod numer alarmowy.
To dzięki reakcji ucznia trzeciej
klasy podstawówki możliwa była
pomoc ze strony służb mundurowych. Komendant Miejski
Policji w Piekarach Śląskich
nadkom. Robert Klimek oraz
Prezydent Miasta Piekary Śląskie Sławą Umińską – Duraj
podziękowali
dzielnemu
chłopcu, za jego reakcję i opanowanie w tak nietypowej sytuacji.
Policjanci interweniowali na ul.
Andersa, gdzie na trawniku leżał
mężczyzna potrzebujący pomocy.
Służby wezwał 9-letni chłopiec, uczeń trzeciej klasy szkoły
podstawowej, który wybrał na telefonie numer 112, a następnie podczas rozmowy przedstawił całą sytuację dyspozytorowi. Kacper, bo
tak na imię ma młody bohater,
przekazał precyzyjne informacje o

miejscu, gdzie się znajduje i stanu
zdrowia leżącej osoby. Następnie
poczekał na przyjazd policjantów z
piekarskiej komendy. Na miejsce
szybko dotarli stróże prawa. Mundurowi ustalili, że leżący na trawie
50-latek był nietrzeźwy, a wcześniej
stracił równowagę i się przewrócił.
Na szczęście los mężczyzny nie był
obojętny chłopcu, a dzięki jego reakcji trafił on pod odpowiednią
opiekę. Reakcja 9-letniego Kacpra
jest przykładem wzorowej postawy
obywatelskiej. Mimo młodego wieku, chłopiec nie pozostał obojętny
na los drugiego człowieka, tylko odpowiedzialnie powiadomił służby.
W świetlicy Komendy Miejskiej
Policji w Piekarach Śląskich, szef
miejscowych mundurowych spotkał się Kacprem oraz jego mamą.
Udział w spotkaniu wzięła również
Prezydent Piekar Śląskich Sława
Umińska – Duraj. Komendant wraz

z Panią Prezydent zgodnie podkreślili, że postawa 9-latka jest godna
naśladowania, szczególnie gdy
zwrócimy uwagę na fakt, że w pobliżu, gdzie leżał mężczyzna potrzebujący pomocy przechodziły osoby
dorosłe, jednak one nie zareagowały. Przykład dorosłym musiał dać
9-letni chłopiec...
Kacper za swoją postawę otrzymał list gratulacyjny oraz pamiątkowe prezenty. Pisemne podziękowania odebrała także mama chłopca,
która z pewnością jest dumna z postawy syna. Na zakończenie spotkania piekarscy policjanci przygotowali dla wyjątkowego gościa niespodziankę, jaką było zwiedzanie
miejsca ich codziennej służby. Chłopiec mógł zobaczyć m. in. stanowisko dowodzenia oraz miejsce dla
osób zatrzymanych. Nie zabrakło
również policyjnego sprzętu.

Kryminalni ze świętochłowickiej


komendy prowadzili działania przeciwko przestępczości narkotykowej.
Wynikiem ich pracy było zatrzymanie 24-latka związanego z przestępczością narkotykową. Podczas przeszukania jego miejsca zamieszkania, stróże prawa zabezpieczyli słoik z suszem roślinnym, który świętochłowiczanin trzymał w szafce kuchennej. W wyniku dalszych działań, śledczy w pomieszczeniu gospodarczym użytkowanym przez
mężczyznę, znaleźli papierowy zwitek z suszem, a ponadto zabezpieczyli wagę elektroniczną i pieniądze
w kwocie blisko 3 tys. zł. Jak się oka-

W ręce będzińskich stróżów
prawa wpadł 34-latek, który po
kłótni potrącił samochodem
byłą żoną. Będący pod wpływem
alkoholu mężczyzna, siedząc za
kierownicą fiata doblo, przejechał po 40-letniej kobiecie.
Ofiara z poważnymi obrażeniami
wewnętrznymi zagrażającymi jej
zdrowiu i życiu trafiła do szpitala.
Do zdarzenia doszło w centrum
Będzina. Jak ustalili śledczy, 40-letnia mieszkanka miasta spotkała się
ze swoim byłym mężem. Pomiędzy
byłymi partnerami doszło w pewnym momencie do ostrej wymiany
zdań. Spotkanie nie zakończyło się
jednak wyłącznie na kłótni. W pewnym momencie będący pod wyraź-

nym wpływem alkoholu 34-latek
wsiadł za kierownicę swojego fiata
doblo i ruszył w kierunku stojącej
przed maską auta kobiety. Kierowca przejechał po ciele 40-latki nie
zatrzymując się, a następnie uciekł
z miejsca zdarzenia. Potrącona
40-latka z poważnymi obrażeniami
wewnętrznymi trafiła do szpitala.
Poinformowani o zdarzeniu będzińscy stróże prawa rozpoczęli poszukiwania 34-latka i zatrzymali go w
mieszkaniu nowej partnerki życiowej. Jak wykazało badanie, w organizmie mężczyzny znajdowało się
ponad 2 promile alkoholu. Dalszym
losem 34-latka zajmie się sąd i prokurator. Mężczyzna odpowie zarówno za uszkodzenie ciała kobiety,
jak i jazdę samochodem pod wpływem alkoholu.

Zabezpieczyli
podrabianą odzież
Mysłowiccy policjanci zwalczający przestępczość gospodarczą
zabezpieczyli podrobioną odzież
sygnowaną znakami towarowymi znanych marek. W sprawie
zatrzymano 34-letnią obywatelkę Bułgarii. Za wprowadzanie
do obrotu artykułów z podrobionymi znakami towarowymi może
jej grozić do 2 lat pozbawienia
wolności.
Policjanci Referatu do Walki z
Przestępczością Gospodarczą my-

Uprawiał w lesie
konopie.
Wpadł po zbiorach
Kryminalni ze Świętochłowic zatrzymali plantatora konopi.
Mężczyzna wpadł po zbiorach z
gotowym suszem. W jego mieszkaniu
oraz
użytkowanym
pomieszczeniu gospodarczym,
policjanci znaleźli słoik oraz papierowy zwitek z marihuaną, z
której można przygotować
ponad 80 porcji tego narkotyku.
Właściciel plantacji usłyszał już
zarzuty. Został objęty policyjnym
dozorem. Grozi mu kara do 3 lat
więzienia.

Przejechał autem
po byłej żonie

słowickiej komendy zatrzymali
34-letnią obywatelkę Bułgarii, która
na targowisku przy ul. Sosnowieckiej handlowała podrabianym towarem. Na t-shirtach i bluzach
sprzedawanych przez kobietę naniesione były znaki towarowe różnych znanych światowych marek.
Zatrzymana odpowiadać będzie za
wprowadzenie do obrotu podrobionego towaru z Ustawy o Prawie
Własności Przemysłowej. Grozi jej
za to kara do 2 lat więzienia.

Okradał kościelne
skarbonki
zało, świętochłowiczanin miał swoją
plantację konopi w pobliskim lesie.
W ręce mundurowych wpadł już z
gotowym suszem, z którego można
było przygotować ponad 80 działek
dilerskich marihuany. Zatrzymany
mężczyzna trafił do policyjnego
aresztu. Następnego dnia zebrany
w sprawie materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 24-latkowi
zarzutów dotyczących prowadzenia
nielegalnej uprawy oraz posiadania
marihuany. Prokurator zastosował
wobec niego dozór policji. O jego
dalszym losie zadecyduje sąd. Grozi mu kara do 3 lat więzienia.

Policjanci z Komisariatu Policji w
Pszowie zatrzymali sprawcę kradzieży z włamaniem do trzech
skarbonek kościelnych. Znajdowały się one w Bazylice pod
Wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Pszowie.
W ujęciu sprawców pomogła
czujność świadka, który w porę
zawiadomił policję.
Czujność i szybka reakcja świadka pomogła w zatrzymaniu sprawcy
kradzieży z włamaniem do kościelnych skarbonek mieszczących się
na terenie Bazyliki pod wezwaniem
Narodzenia Najświętszej Marii Pan-

ny w Pszowie. Przybyli na miejsce
policjanci z Komisariatu Policji w
Pszowie zatrzymali na gorącym
uczynku 20-letniego mężczyznę,
który działając wspólnie i w porozumieniu z dwoma mężczyznami, dokonał włamania do trzech skarbonek kościelnych, powodując straty
o nieustalonej wartości. Wobec zatrzymanego mężczyzny Prokuratura Rejonowa w Wodzisławiu Śląskim zastosowała dozór policyjny
oraz poręczenie majątkowe. Policjanci ustalili już dane kolejnego ze
sprawców. Sprawa ma charakter
rozwojowy. Sprawcom kradzieży z
włamaniem grozi kara do 10 lat
więzienia.
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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Pieski szukają kochającego domu!
SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT „AS”, JAMROZOWIZNA 1, 42-270 KŁOMNICE (WOJ. ŚLĄSKIE – 23 KM ZA CZĘSTOCHOWĄ)
Kontaktując się prosimy podać imię pieska. Istnieje możliwość dowozu psa do osoby adoptującej !Po wizycie przed-adopcyjnej, ankiecie i zwrocie kosztów za paliwo.
Można dzwonić od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 14:00 do 20:00. Tel: 731 749 481

Żelka pies, którego nie da się nie kochać. Piękna, skromna, delikatna, czasem energiczna, a czasem spokojna. Nie szuka konfliktów lubi
dzieci. Ona tak długo czeka na dom! Serce się kraje, gdy widać ją taką
szczęśliwa na widok człowieka i za chwilę ma się dać do boksu.. Powiedzieć jej, że domu nie ma jak nie było.. Czy on kiedyś będzie?
Żelka - suczka
rok urodzenia: 2007
wielkość: średnia
przebywa w kojcu nr 21 - nr 1589
data przyjęcia - 10-06-201 1
sterylizacja: Tak

ŻELKA

Nevil na dom czeka od 2010 Roku!
Nevil mimo 10 lat spędzonych w schronisku i wieku, ma w sobie dużo
energii do spacerowania, biegania. Nie szuka on konfliktu z innymi
psami. Człowieka kocha swoim całym sercem, niestety do kochania
ma tylko wolontariuszy, a od 10 lat marzy mieć w tym sercu swój
dom! Czy jest ktoś, kto odmieni jego życie na lepsze?
Nevil - piesek
rok urodzenia: 2008
wielkość: średni
przebywa w kojcu nr 27 - nr 1362
data przyjęcia - 20-08-2010

NEVIL

Halfik poszukuje człowieka na dobre i na złe!
Halfik chciał by być jedynakiem lub mieć siostrzyczkę ;) Nie polecamy go
do domu z psem (samcem) i kotami. Halfik jest delikatny w stosunku
do ludzi, lubi dzieci i towarzyszy im na spacerach. Psiak nie powinien
mieć problemu z czystością w domu, w dni wolontariatu kiedy widzi wolontariuszy stara się wstrzymywać i spełnić swoje potrzeby po wyjściu z
boksu. :) Taki piękny psiak marnuje się w schronisku! ADOPTUJ!
Halfik - piesek
rok urodzenia : 25-08-2012
wielkość : średni
przebywa w kojcu 57 nr 2553
data przyjęcia - 25-08-2015
Kastracja: Tak

Tik-Tak to psiak zabrany z łańcucha na początku bardzo bał się wszystkiego.Teraz Tik-Tak bardzo się zmienił jest bardziej otwarty na ludzi, zaczyna już chodzić w obroży i na smyczy na spacerki. Nie jest konfliktowy
do innych psów. Ten cudowny psiak zasługuję po tylu latach na odrobinę miłości!
Tik-Tak - piesek
rok urodzenia : 06-03-201 0
wielkość : duży
przebywa w kojcu nr 18N - nr 1999
data przyjęcia - 06-03-201 3
Kastracja: Tak

HALFIK

Pogo to bardzo pogodny piesek, czasem można się zastanawiać jak ten
psiak może dawać tyle pozytywnej energii będąc od 2014 roku w schronisku!
Uwielbia zabawy na wybiegu ze swoją koleżanką z boksu, nie odmówi też
zabawy z piłeczką. Jest delikatny w stosunku do ludzi, a z innymi psami nie
szuka konfliktu. Na smyczy stara się nie szarpać. Naszym zdaniem Pogo to
idealny psiak dla aktywnej osoby, gdzie nudów i braku miłości nie zazna.
Pogo - piesek
rok urodzenia : 2013
wielkość : średni
przebywa w kojcu nr 70 - nr 2377
data przyjęcia - 25-09-2014
Kastracja: Tak

POGO

TIK
TAK

Maki jak to młody psiak ma w sobie dużo energii do zabawy, biegania
i okazywania miłości wolontariuszom. Maki zna smycz i bardzo ładnie na
niej chodzi, aczkolwiek świat jest tak ciekawy że wszystko musi poznać teraz. ;) Psiak nie jest konfliktowy w stosunku do innych psów i bardzo dobrze dogaduje się z kolegą z boksu. Maki czeka teraz tylko na swoich jedynych ludzi od 2016 roku!
Maki - piesek
rok urodzenia : 2014
wielkość : średni
przebywa w kojcu nr 70 - nr 2657
data przyjęcia - 28-06-2016
Kastracja: Tak

MAKI
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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

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
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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

