www.zycieczestochowy.pl

Nr 124(1233)
Nr ISSN 22 99 4440

Cena 1,20 zł
(w tym 8% VAT)

Aktualności 

www.facebook.com/ZycieCzestochowyiPowiatu

PONIEDZIAŁEK-WTOREK, 26-27 PAŹDZIERNIKA 2020
str. 1-2

Ogłoszenia drobne

Z policyjnego notatnika 

str.3

Reklama 

Reklama

str. 4

Zaadoptuj psa

str. 4-5
str. 6
str. 7-8

Cała Polska w czerwonej strefie!

Kolejne restrykcje

Zakaz aborcji

Protest
w Częstochowie

Od soboty, 24 października cała
Polska została objęta obostrzeniami czerwonej strefy. Wśród
zmian znalazły się m.in.: zajęcia
zdalne również w klasach 4-8
szkół podstawowych, obowiązek
przemieszczania się osób poniżej
16. roku życia pod opieką rodzica lub opiekuna, a także ograniczenia w funkcjonowaniu lokali
gastronomicznych, sanatoriów
oraz organizacji imprez, spotkań
i zgromadzeń.

Nowe zasady bezpieczeństwa
w całym kraju
Od 24 października obostrzenia
dotyczące strefy czerwonej obowiązują w całej Polsce. Dodatkowo
wprowadzone zostały nowe zasady
bezpieczeństwa w zakresie edukacji, gospodarki oraz życia społecznego. Są to:
 objęcie nauczaniem zdalnym klas
4-8 szkół podstawowych – (szczegóły określi MEN w rozporządzeniu);
 w godzinach 8:00-16:00 obowiązek
przemieszczania się dzieci do
16. roku życia pod opieką rodzica
lub opiekuna;
 zawieszenie działania sanatoriów
z możliwością dokończenia ostat-

Zdjęcia: TS

Na ulice polskich miast wychodzą protestujący, by wyrazić swój sprzeciw wobec orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego mówiącego o tym, że
aborcja z powodu wad płodu
jest niezgodna z konstytucją.
Do sprzeciwu przyłączyli się
również mieszkańcy naszego
miasta, którzy w piątkowy
wieczór tłumnie stawili się na
placu Biegańskiego.
Trybunał Konstytucyjny uznał, że
przepis zezwalający na dopuszczalność aborcji w przypadku dużego
prawdopodobieństwa ciężkiego
i nieodwracalnego upośledzenia
płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu jest
niezgodny z konstytucją. W efekcie, po
wejściu w życie orzeczenia, aborcja w na

szym kraju będzie dopuszczalna
wyłącznie w przypadku gwałtu, kazirodztwa czy zagrożenia zdrowia
i życia matki. Po tej decyzji zawrzało.
Na ulice wielu miast wyszły przeciwniczki i przeciwnicy zaostrzania
prawa aborcyjnego. Protestujący
zgromadzili się też w okolicach
domu prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego na warszawskim Żoliborzu.
Swój sprzeciw wyrazili także
mieszkańcy Częstochowy. - Jestem
prezydentem miasta, które pierwsze

wprowadziło dofinansowanie zabiegów in vitro, a dzięki niemu na
świecie pojawiło się już 53 dzieci.
Jestem za życiem. Nie zgadzam się
na bezsensowne cierpienie. Nie zgadzam się z decyzją Trybunału Konstytucyjnego – podkreśił prezydent
Krzysztof Matyjaszczyk. Uczestnicy
częstochowskiego protestu z placu
Biegańskiego wyruszyli pod biuro
PiS, gdzie złożyli wieszaki, parasolki,
banery, czy... znicze.

nich turnusów rozpoczętych przed
26 października;
 zawieszenie stacjonarnej działalności lokali gastronomicznych
i restauracji przy dopuszczeniu prowadzenia działalności w zakresie
dowozu lub na wynos;
 max. 5 osób spoza wspólnego
gospodarstwa domowego podczas
imprez, spotkań i zebrań w przestrzeni publicznej (z wyjątkiem
spotkań służbowych);
 ograniczenie przemieszczenia się
osób powyżej 70. roku życia – z wyłączeniem wykonywania czynności
zawodowych, zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego
czy też udziału we mszy świętej
lub obrzędów religijnych.

Uwaga!
W całej Polsce obowiązują
wcześniej ustalone limity i ograniczenia dla strefy czerwonej,
w tym m. in. w zakresie wydarzeń wydarzenie religijnych
odbywających się w kościele,
istnieje obowiązek zakrywania
ust i nosa, z wyłączeniem osób
sprawujących kult. W uroczystościach religijnych limit
1 osoba na 7 m2.

Covid-19

Prezydent i szef MON
zakażeni
Zakażenie Covid-19 potwierdzono
u prezydenta Andrzeja Dudy oraz
szefa MON Mariusza Błaszczaka. Czuję się dobrze i najbliższe dni
spędzę w samoizolacji, będę pracował zdalnie, nie ma z tym żadnego problemu, jestem w pełni sił,
mam nadzieję, że tak pozostanie oświadczył prezydent.
- W wyniku przeprowadzonego
testu wiem, że jestem chory na koronawirusa, nie odczuwałem i nie odczuwam żadnych symptomów,
zwłaszcza tych najbardziej typowych
jak zanik smaku, zanik węchu, niczego takie nie miałem i nie mam powiedział Duda w nagraniu
zamieszczonym na Twitterze. - Czuję
się dobrze i najbliższe dni, kiedy będę
w samoizolacji razem z żoną zresztą,
będę oczywiście pracował zdalnie.
Nie ma z tym żadnego problemu, jestem w pełni sił, mam nadzieję, że tak
pozostanie - dodał Duda.
Po odbyciu kwarantanny test miał

też zrobiony minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. I w jego
przypadku wynik okazał się pozytywny.
Służby sanitarne skierowały na
kwarantannę szefa MON Mariusza
Błaszczaka po tym, gdy w ubiegłą
niedzielę stwierdzono koronawirusa u osoby, z którą miał kontakt.
Szef MON przebywał w izolacji,
podczas której pracował i był w kontakcie z dowódcami i współpracownikami. Szef MON informował
w poniedziałek, że nie ma żadnych
objawów choroby. Z kolei w niedzielę Błaszczak poinformował, że
po odbyciu kwarantanny w wyniku
przeprowadzonego testu stwierdzono u niego zakażenie koronawirusem. - Po przebyciu kwarantanny
miałem zrobiony test na obecność
koronawirusa. Wynik niestety jest
dodatni. Czuję się dobrze. Uważajmy na siebie i stosujmy się do
zasad sanitarnych - napisał na Twitterze szef MON.
Opracowanie kolumny - Katarzyna Gwara
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Dzielnica Północ

Samochód zapalił się
w trakcie jazdy

Na ulicy Pileckiego w Częstochowie doszło do pożaru pojazdu.
Kierowca próbował walczyć
z ogniem, jednak na niewiele się
to zdało. Konieczna była interwencja straży pożarnej. Na szczęście nikomu nic się nie stało.
Do zdarzenia doszło w czwartek,
22 października, w dzielnicy Północ.

Kierowca renault clio jechał ulicą
Sosabowskiego. - Ze wstępnych
ustaleń wynika, że tuż przed skrzyżowaniem z ulicą Pileckiego, silnik
nabrał wysokich obrotów, a pedał
gazu został zablokowany. Kierowca
usiłował wyłączyć pojazd - mówi
sierż. szt. Kamil Sowiński z częstochowskiej policji. Niestety nie udało
się, silnik cały czas pracował na wysokich obrotach. Nagle spod maski

zaczął wydobywać się dym. - Kierowca zatrzymał się, wybiegł z pojazdu i próbował ugasić ogień
gaśnicą. Nie przyniosło to jednak
żadnego efektu. Konieczna okazała
się interwencja straży pożarnej wyjaśnia sierż. szt. Kamil Sowiński.
Jak się okazało, przyczyną pożaru
było zwarcie instalacji elektrycznej.
Na szczęście nikomu nic się nie
stało.

Studencie

Ostatnie dni na dostarczenie
zaświadczenia do ZUS
Do końca października studenci,
którzy pobierają rentę rodzinną
z ZUS, mają czas na dostarczenie
zaświadczenia z uczelni do wniosku o kontynuowanie wypłaty renty. Jeśli tego nie zrobią nie otrzymają pieniędzy za ten miesiąc.
Takiego zaświadczenia nie muszą
przedkładać ci żacy, którzy w pierwszym zaświadczeniu złożonym do
ZUS mieli wskazany całkowity okres
trwania nauki w szkole wyższej (np.
5 lat). Pozostali muszą pamiętać
o tym, by taki dokument złożyć
w odpowiednim terminie, aby nie
przepadła im wypłata renty rodzinnej
za
dany
miesiąc.
Przypomnijmy, renta rodzinna przysługuje dzieciom do ukończenia 16
roku życia. Jeśli jednak nadal się
kształcą mogą ją otrzymywać maksymalnie do 25 roku życia (lub do

końca roku akademickiego, jeżeli
osiągnięcie wieku przypada na
ostatni rok studiów). - Edukację potwierdzają zaświadczenia ze szkoły
lub uczelni. Zwykle są one wydawane na rok albo na programowy
czas nauki. ZUS wypłaca rentę rodzinną za okres wskazany w zaświadczeniu – informuje Beata
Kopczyńska, regionalny rzecznik
prasowy ZUS województwa śląskiego.
Jeżeli uczelnia w pierwszym zaświadczeniu wskaże całkowity
okres trwania nauki (np. studia
5-letnie) ZUS będzie wypłacał
świadczenie przez cały ten czas.
Może jednak w każdej chwili skontrolować, czy student faktycznie
studiuje. Natomiast, gdy w zaświadczeniu nie został wskazany całkowity termin trwania nauki, to aby
renta była wypłacana bez przerwy,
należy najpóźniej w ciągu miesiąca

od ostatniej wypłaty złożyć do
ZUS-u wniosek o dalszą wypłatę
renty wraz z zaświadczeniem o kontynuowaniu nauki.
- Na złożenie dokumentów żacy
mają czas do końca października.
Jeśli student złoży zaświadczenie
jeszcze w październiku, to otrzyma
rentę rodzinną za ten miesiąc. Jeśli
jednak spóźni się i dostarczy dokumenty później, czyli w listopadzie,
to wypłata renty za październik
przepadnie – dodaje rzeczniczka.
Osoby pobierające rentę rodzinną muszą też pamiętać, aby
poinformować ZUS o wcześniejszym przerwaniu lub zakończeniu
nauki. Brak takiej informacji spowoduje, że renta będzie nadal wypłacana i pobierana przez
nieuprawnioną osobę. Niesłusznie otrzymane świadczenie
trzeba będzie potem zwrócić
wraz z odsetkami.

Lubliniec

Wybrali się na grzyby. Zgubili się...
Szczęśliwie zakończyły się poszukiwania dwójki grzybiarzy,
którzy zgubili się w lrsie, w rejonie Taniny. Kiedy pochłonięci
zbieraniem grzybów stracili
orientację w terenie i nie byli
w stanie samodzielnie wrócić do
miejsca, w którym wcześniej zostawili swój samochód, postanowili zadzwonić na numer alarmowy 112. Z uwagi na zapadający
zmrok, do akcji poszukiwawczej
skierowano lublinieckich policjantów, którzy odnaleźli zagubione małżeństwo.
Dyżurny lublinieckiej komendy
otrzymał informację z Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ra

tunkowego o dwójce grzybiarzy,
która zgubili się w lesie, w rejonie
miejscowości Tanina. - Znamy te
lasy, często tu jeździmy. Weszliśmy
na „pewniaka”. Gdy zaczęło już
zmierzchać, postanowiliśmy wracać
do samochodu. I tu zdziwienie... kto
zabrał ścieżkę? Pokręciliśmy się
trochę, wszystkie drogi były do
siebie podobne. Na jednej byliśmy
nawet dwa razy – relacjonuje małżeństwo. Po paru minutach para
uznała, że nie da rady znaleźć
ścieżki prowadzącej do samochodu.
Zadzwonili więc po pomoc. Z ich relacji wynikało, że znajdują się w rejonie leśnego zbiornika wodnego.
Z racji późnej pory i zapadającego
zmroku, do akcji poszukiwawczej
natychmiast skierowani zostali po-

licjanci z Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu, a także dzielnicowy
z tego rejonu. Dzięki dobremu rozpoznaniu okolicy, stróże prawa
szybko określili wstępne położenie
zagubionych grzybiarzy i rozpoczęli
sprawdzanie
wytypowanych
duktów leśnych przy włączonych
sygnałach błyskowych. Na efekty
nie trzeba było długo czekać.
W krótkim czasie małżeństwo zostało odnalezione i po upewnieniu
się, że nie jest im potrzebna pomoc
medyczna, policjanci odwieźli ich
w miejsce, gdzie wcześniej pozostawili swój samochód.
Następnego dnia na ręce Komendanta Powiatowego Policji w Lublińcu wpłynęły podziękowania od
pani Elżbiety i pana Wojciecha.
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Policja

22-letni diler zatrzymany
Do 10 lat pozbawienia wolności
grozi mieszkańcowi gminy Kamienica Polska, który miał znaczne ilości marihuany. Mężczyzna
został zatrzymany przez kryminalnych z Częstochowy.
Z posiadanych informacji operacyjnych wynikało, że mieszkaniec
gminy Kamienica Polska może mieć
znaczną ilość narkotyków. Funkcjonariusze zatrzymali go do kontroli
drogowej. W jej trakcie znaleźli woreczek foliowy z zawartością suszu
roślinnego.
Natomiast podczas przeszukania

mieszkania oraz pomieszczeń gospodarczych mundurowi zabezpieczyli kolejne narkotyki. Znajdowały
się tam woreczki z zamknięciem
strunowym oraz słoiki szklane z zawartością suszu roślinnego. Po zbadaniu zabezpieczonych substancji
testerem narkotyków okazały się,
że to marihuana o wadze przeszło
370 gramów.
Zatrzymany mężczyzna to 22–
letni mieszkaniec gminy Kamienica
Polska. Usłyszał już zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków.
Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia
wolności.

Straż miejska

Awanturował się
na SOR
Częstochowscy strażnicy miejscy
zostali wezwani do mężczyzny,
który awanturował się na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym przy
ul. Mirowskiej. Jak się okazało,
miał on ze sobą... dwa dowody na
swoje nazwisko i dwie karty bankomatowe na obce nazwiska.
Mężczyzna zakłócał spokój personelowi oraz innym pacjentom.
W związku z tym została wezwana

straż miejska. Funkcjonariusze potwierdzili zgłoszenie. Jak się okazało, awanturnik był pod silnym wpływem alkoholu. Został ujęty i przewieziony do OPOPA. W trakcie
czynności służbowych strażnicy
miejscy znaleźli przy nim dwa ważne
dowody osobiste na jego nazwisko
oraz dwie karty bankomatowe na
inne nazwiska. Mężczyzna będzie
musiał tłumaczyć się przed policjantami z IV Komisariatu Policji w Częstochowie.

Kłobuck

Protest rolników:
bez incydentów
Na drodze krajowej numer 43 na
odcinku Waleńczów – Lgota oraz
na drodze wojewódzkiej numer
494 na odcinku Przystajń – Truskolasy, kłobuccy mundurowi
zabezpieczali protest rolników
z powiatu kłobuckiego. Akcja
przebiegała spokojnie. Policjanci nie odnotowali żadnych
incydentów.
W środę, 21.10. od godziny 10.00
do 14.00, na drodze krajowej numer
43, na odcinku Waleńczów – Lgota

oraz na drodze wojewódzkiej numer
494, na odcinku Przystajń – Truskolasy, odbywał się protest rolników
z powiatu kłobuckiego. Nad bezpieczeństwem protestujących czuwali
policjanci z kłobuckiej drogówki
oraz Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego, a także mundurowi z komisariatu w Krzepicach.
Rolnicy na wskazanych odcinkach
drogi krajowej oraz drogi wojewódzkiej przejechali swoimi ciągnikami rolniczymi. Pikieta przebiegła
spokojnie, stróże prawa nie odnotowali żadnych incydentów.

Częstochowa

Konserwacja
odwodnienia Dźbowa
W związku intensywnymi opadami deszczu oraz niedawnym oddaniem do użytku autostrady A-1,
rozpoczęły się prace konserwacyjne rowów odwadniających
w dzielnicy Dźbów.
Prace dotyczą głównie wykoszenia i odmulenia rowów, a także
wyczyszczenia przepustów rurowych oraz oczyszczenia terenu

z krzaków blokujących swobodny
przepływ wody. Jeśli warunki atmosferyczne będą sprzyjające, realizacja zadania zakończy się do 30
października.
Koszt, obejmującej niemal 5 km
rowów konserwacji to ponad 48 tys.
zł. Prace realizowane są na zlecenie
Wydziału Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu
Miasta Częstochowy.
Opracowanie kolumny - Katarzyna Gwara
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Uciekając z łupem
zgubił dokumenty...

Był tak pijany, że...
zasnął za kierownicą
Prawie 2 promile alkoholu w organizmie miał kierujący fiatem,
który zasnął za kierownicą. O zdarzeniu mundurowych poinformował przejeżdżający kierowca, który zwrócił uwagę na blokujący
ruch samochód. Teraz nieodpowiedzialnemu mężczyźnie grozi
do dwóch lat więzienia.
Do zdarzenia doszło w Bytomiu.
Dyżurny miasta zastał powiadomiony, że na ul. Chorzowskiej w samochodzie stojącym na środku

jezdni za kierownicą śpi mężczyzna.
Informacja pochodziła od przejeżdżającego kierowcy, którego zaniepokoił blokujący ruch pojazd. Na
miejsce zostali skierowani mundurowi z komisariatu przy ul. Rostka.
Po przyjeździe policjanci potwierdzili ten fakt. Na środku jezdni stał
samochód Fiat Ducato z włączonym
silnikiem, a za kierownicą spał przypięty pasami bezpieczeństwa mężczyzna. Stróże prawa wyłączyli
silnik, wyjęli kluczyki ze stacyjki
i obudzili kierowcę. Natychmiast
poczuli silną woń alkoholu. Z uwagi

na stan upojenia z mężczyzną był
utrudniony kontakt werbalny. Przeprowadzone badanie trzeźwości
dało wynik pozytywny, alkotest pokazał prawie dwa promile alkoholu
w organizmie. Kierowca został zatrzymany i trzeźwiał w policyjnym
areszcie. Blokujący ruch pojazd
odholowano na parking. Śledczy
ustalili, że za kierownicą fiata siedział 35-letni obywatel Turcji. Nieodpowiedzialny kierowca usłyszy
zarzuty. Za kierowanie pojazdem
w stanie nietrzeźwości grozi mu do
2 lat więzienia.

Tragiczny wypadek
przy remoncie wodociągu
Będzińscy stróże prawa ustalają
dokładne okoliczności i przyczyny tragicznego wypadku, do którego doszło w Czeladzi przy ul.
Będzińskiej. W trakcie prac prowadzonych przy remoncie rury
wodociągowej doszło prawdopodobnie do wybuchu, w którym
ucierpiało czterech mężczyzn.
Niestety, jeden z nich zmarł w wyniku odniesionych obrażeń.
Do wypadku doszło w trakcie prowadzonych przez bytomską spółkę
wodociągową prac remontowych.
W wykopie i jego pobliżu pracowało
łącznie 6 robotników. W pewnym
momencie, z nieustalonych dotychczas przyczyn, doszło do wybuchu.
Obrażenia, jakich doznał 35-letni

mężczyzna znajdujący się bezpośrednio w wykopie okazały się
śmiertelne. Ranni zostali trzej inni
pracownicy firmy. Ostatecznie
jeden z nich z obrażeniami twarzy
trafił do szpitala. Czynności na
miejscu zdarzenia trwały do późnych godzin wieczornych. Oprócz

policjantów, strażaków oraz służb
medycznych, na miejscu obecni byli
policyjni i wojskowi saperzy, a także
prokurator i inspektor pracy. Dokładne okoliczności zdarzenia i jego
przebieg, pod nadzorem prokuratury wyjaśniają teraz będzińscy
śledczy.

Ponad 100 zarzutów za nielegalne
rozpowszechniania gier
Policjanci z Gliwic zebrali materiał dowodowy pozwalający na
przedstawienie niemal 130 zarzutów popełnienia przestępstwa
32-letniemu mieszkańcowi powiatu gliwickiego. Mężczyzna jest
podejrzany o nielegalne rozpowszechnianie gier w wersji cyfrowej w celu osiągnięcia korzyści
majątkowej. Grozi mu 5 lat więzienia.


Policjanci z Wydziału do Walki
z Przestępczością Gospodarczą
Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach od początku tego roku zajmowali się sprawą nielegalnego
rozpowszechniania gier w wersji
elektronicznej. W wyniku przestępstwa poszkodowana firma wyceniła straty na niemal 30 tys. zł.
32-latkowi przedstawiono blisko
130 zarzutów. Było to możliwe
dzięki mocnemu materiałowi dowodowemu i jego analizie oraz
współpracy z portalem aukcyjnym

i podmiotem reprezentującym pokrzywdzonego.
Z ustaleń gliwickich policjantów
wynika, że mężczyzna kupował gry
w wersjach elektronicznych, po czym
sprzedawał je wraz z dostępem do
konta na aukcjach internetowych.
Wszystkich czynów dopuścił się
w latach 2015-2020. Teraz o jego
dalszym losie zadecyduje sąd.
Zgodnie z ustawą o prawach autorskich i prawach pokrewnych, podejrzanemu grozi nawet do 5 lat
pozbawienia wolności.

Tarnogórscy policjanci dotarli
do mieszkańca Siemianowic
Śląskich, podejrzanego o kradzież alkoholu. Namierzenie
27-latka nie było trudne, ponieważ uciekając z łupem, zgubił swój... portfel z dokumentami. Sprawca przyznał się do
kradzieży i wniósł o ukaranie
go grzywną.
Do zdarzenia doszło na początku września. Ze sklepu znajdującego się przy ulicy Wolności
w Zbrosławicach, mężczyzna
ukradł whisky warte ponad 400
złotych. Złodzieja namierzyła
jedna ze sprzedawczyń, która
widząc, jak mężczyzna wychodzi

ze sklepu nie płacąc za towar,
ruszyła w jego stronę. Spłoszony rabuś zaczął uciekać
z łupem. Nawet nie zauważył, że
podczas ucieczki wypadł mu
portfel z dokumentami.
Policjanci nie mieli problemów
z dotarciem do złodzieja.
W portfelu, który zgubił mężczyzna, był m.in. dowód osobisty.
Dzisiaj
27-letni
mieszkaniec Siemianowic Śląskich stawił się w komendzie.
Mężczyzna usłyszał zarzut kradzieży alkoholu. Amator whisky
przyznał się do kradzieży
i wniósł o ukaranie go grzywną.
Sprawa trafi do sądu, który zadecyduje, jaką karę poniesie
sprawca kradzieży.

Wandale sami zgłosili
się na komendę
Dwóch młodych tyszan zgłosiło
się na komendę po tym, jak trzy
dni temu zdemolowali Ośrodek
Wypoczynkowy "Paprocany".
Chuligani zniszczyli lampy oraz
drewniane szczeble tworzące
palisadę między jeziorem
a przystanią. Straty sięgają blisko 10 tysięcy złotych. Sprawcy
sami przyznali się do winy. Usłyszeli już zarzuty, a o ich dalszym
losie zadecyduje sąd. Za zniszczenie mienia kodeks karny
przewiduje karę nawet 5 lat
więzienia.

O zdarzeniu policjanci zostali poinformowani w niedzielę rano,
kiedy to zgłaszający zauważył
liczne uszkodzenia przy Kajakowej
Przystani na Paprocanach. Zniszczone były lampy i drewniane
szczeble tworzące palisadę między
jeziorem a przystanią. Straty oszacowano na kwotę około 10 tysięcy
złotych. Policjanci zabezpieczyli
materiał dowodowy i przedstawili
już sprawcom zarzut zniszczenia
mienia. Młodzi tyszanie w wieku
17 i 18 lat sami zgłosili się na komendę i przyznali do niechlubnego
wybryku. Za popełnione przestępstwo kodeks karny przewiduje
karę nawet 5 lat więzienia.

Usiłowali wyłudzić
ponad 100 tysięcy
Policjanci Wydziału do Walki
z Przestępczością Gospodarczą
mikołowskiej komendy zatrzymali dwie osoby, które w jednej
z miejscowych placówek bankowych w centrum Mikołowa usiłowały wyłudzić sporej wielkości kredyt. W tym celu pozyskały
sfałszowany dokument zaświadczający o zatrudnieniu
i wysokości zarobków, który
miał posłużyć do uzyskania
zdolności kredytowej i w efekcie przyczynić się do wypłaty
pieniędzy. Chytry plan nie powiódł się, a para znajomych
jeszcze tego samego dnia usłyszała zarzuty.
Do zatrzymania 25-latka i 47latki z województwa śląskiego doszło w placówce bankowej
w centrum Mikołowa. Według informacji uzyskanych przez mikołowskich śledczych w toku
prowadzonego dochodzenia, to
właśnie tam mężczyzna złożył

wniosek o kredyt w wysokości
nieco ponad 130 tysięcy złotych.
Jak tłumaczył w trakcie przesłuchania, gotówka potrzebna mu
była, aby wesprzeć finansowo
swoją matkę. W tym celu znajoma
47-latka załatwiła dla niego zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach, za co miała otrzymać
procent z uzyskanego kredytu.
W chwili kiedy 25-latek składał
wniosek, w banku pojawili się policjanci udaremniając nielegalny
proceder. Zatrzymani trafili do mikołowskiej komendy i jeszcze tego
samego dnia usłyszeli zarzuty usiłowania wyłudzenia kredytu bankowego
oraz
fałszowania
dokumentu i używania go jako autentyczny.
Mężczyzna przyznał się i złożył
wniosek o dobrowolne poddanie
się karze. Nieco inaczej zareagowała 47-latka twierdząc, że ze
sprawą nie ma nic wspólnego, a do
Mikołowa przyjechała tylko by dotrzymać towarzystwa znajomemu. Obojgu grozi do 5 lat
więzienia.
Opracowanie kolumny - Katarzyna Gwara
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LOMBARD
KAPS

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

A
LUCJ
REWO OWA
CEN

Okna 5-kom.
1435 mm

1465 mm

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

Zadzwoñ!!!
– przyjazd
– pomiar
– wycena
GRATIS!!!

TANIE WYROBY
JUBILERSKIE

Al. NMP 1, tel. 34 361-39-50
Al. NMP 16, tel. 34 324-68-31
Al. Wolności 6, tel. 34 324 23 24

www.kapssc.pl

OGŁOSZENIA MOTORYZACYJNE
Q Ford Galaxy Titanium 2.0 TDCi

180 KM Powerhift 7 osobowy, Salon
PL 2018, 36 931 km, 1997 cm3, diesel
- 104 900 PLN - tel. 601 383 710

Q FORD FOKUS 2009/10 r, 1,8 combi,

pełne wyposażenie, srebrny, cena 15900 PLN. Tel. 503 002 462

Q FORD FUSION 2005/6 r, 1,4 R,

5 - cio drzwiowy, kraj, cena 5900 PLN. Tel. 503 002 462

Q Honda Civic 1.6i , 1.6 16V 110KM,

Sport, 2005, 187 200 km,
1590 cm3, benzyna - 10900 PLN,
tel. 501 847 709

OGŁOSZENIA MOTORYZACYJNE
SPRZEDAM
Q ALFA ROMEO 1.9 jtdm 150 km,
2007r. stan bardzo dobry, full
opcja, cena 17 500 PLN
tel. 788 635667

Q Audi Q2 1.4 TFSI 150 KM S Tronic
Salon PL 2016, 89 744 km, 1 395
cm3, benzyna - 81 900 PLN tel. 601 383 710

Q Audi A2 1.4, 1.4 16V 75KM, 2001,

185 000km, 1390 cm3, benzyna 8500 PLN, tel. 501 847 709

Q Audi A6 III (C6) 3.0 Diesel, 2007

rok, automat, stan bdb, bezwypadkowy, 25 900 do negocjacji
Tel. 602 739 463

Q Audi Q3 Quattro 2.0 TDI 140 KM 6 G
Salon PL 2012, 127 700 km, 1 968
cm3, diesel - 57 900 PLN
- tel. 601 383 710

Q Audi A3 1.5 Sportback 1.5 TFSI 150
KM S Tronic Salon PL 2017 , 48 521
km , 1 498 cm3, benzyna
- 79 900 PLN - tel. 601 383 710

Q Audi Q5 2.0 quattro 2.0 TFSI 180

KM S Tronic Salon PL 2016, 60 869 km,
1 984 cm3, benzyna - 99 900 PLN

Q Audi Q5 , 2.0 TFSI 220KM Quattro,
2016, 66 200 km, 1984 cm3, benzyna - 89 900 PLN,
tel. 501 847 709

Q Audi Q5 2.0 quattro 2.0 TDI 190

KM S Tronic Salon PL 2016 ,59 683
km, 1 968 cm3, diesel 112 900 PLN
- tel. 601 383 710

Q Audi Q5 2.0 quattro 2.0 TDI 190

KM S Tronic Salon PL 2016 ,53 269
km, 1 968 cm3, diesel 149 900 PLN - tel. 601 383 710

Q Audi A6 1.8 Limuzyna 1.8 TFSI 190

KM S Tronic Salon PL 2016 ,87 935
km, 1 798 cm3, benzyna 99 900 PLN - tel. 601 383 710

Q BMW 1 2008r. Cabrio, czarny,
pełne wyposażenie, cena
38.800 PLN, tel. 603 448 548

Q Citroën C4 Picasso 1.6 , 1.6 HDi

110KM, SX Pack, 2010, 120 105 km,
1560 cm3, diesel 19 900 PLN, tel. 501 847 709

Q Citroen C4 Picasso I, 2007 rok,

Q Hyundai Tucson 2.0 STYLE 2.0 CRDi

185 KM AUTOMAT 4WD Salon PL 2016,
84 786 km, 1 995 cm3, Diesel 79 900 PLN - tel. 601 383 710

Q KIA K - 2700 1999 r, wywrotka

do poprawek, - cena 5000 PLN.
Tel. 503 002 462

Q Lexus NX , rok prod. 2015, hybry-

da, automat, SUV, bezwypadkowy,
I właściciel, 114 999 zł,
Tel. 602 739 463

benzyna, automat, radio z CD,
13 999 do negocjacji
Tel. 602 739 463

Q Mazda 5 1.8 16V 116KM, MZR, 2005,

Q CHEVROLET AVEO 1.2 benzyna+

Q Mazda 5 2006r 2.0-16v 7osobowy

LPG, 2005r., sedan czarny, 5-d,
tel. 721 049 100

Q CHEVROLET AVEO 0.4l, 05r. 1,4E

srebrny, DTK, CZ, cena 5 800 PLN,
tel. 512744858

Q Chevrolet Kalos 1.4 16v 2005r

146tyś.km sprowadzony , opłacony , KLIMATYZACJA, WEBASTO
5400 zł, tel. 600 208 039

Q CHRYSLER VOYAGER 1999 r,

2,5 turbo diesel, 7 osobowy,
opłaty na rok, stan bdb., cena 1990 PLN. Tel. 503 002 462

Q Dacia Duster I, 2014 rok, benzyna,
serwisowany, stan bdb, 28 900 zł
do negocjacji
Tel. 602 739 463

Q Dacia Sandero 2009r 1.4-8v

200 tyś. km Niebieski Metalik ,
Klimatyzacja , sprowadzony
opłacony 10 900 zł, tel. 600 208 039

Q DAEWOO LANOS 1999 r, 1,5 gaz,

5- cio drzwiowy, - cena 1400 PLN.
Tel. 503 002 462

Q Fiat Bravo 1.4 T Jet Benzyna 120

KM 6 G Salon PL 2010, 150 817 km,
1 368 cm3, benzyna - 18 900 PLN
- tel. 601 383 710

Q Fiat Panda 1,1E, 2003, niebieski

- cena 3800 PLN - tel. 603 448 548

Q Fiat Punto 2FL 2005r 163tyś.km 1.2
8v 3drzwi sprowadzony , opłacony, Klimatyzacja 4900 zł,
tel. 600 208 039

134500 km, 1800 cm3, benzyna cena 10900 PLN, tel. 501 847 709
srebrny metalik , sprowadzony
opłacony 168tyś.km 14 300 zł,
tel. 600 208 039

Q Mercedes-Benz Klasa B 1.8 CDI
109 KM 6 G 2013 Rok 2013 ,
107 183 km, 1 796 cm3, diesel 44 900 PLN - tel. 601 383 710

Q Nissan Juke 1.6 , 1.6 Turbo 200KM,
Nismo ,4x4, 2013, 55 150 km,
1618 cm3, benzyna
- 39 900 PLN, tel. 501 847 709

Q Opel Astra Kombi 1.4 Turbo

150 KM automat, 2016, 70 348 km,
1 399 cm3, benzyna - 42 900 PLN
- tel. 601 383 710

Q OPEL ASTRA 2004 r, 1,4 E,

4 - ro drzwiowy, kraj, - cena 1590
PLN. Tel. 503 002 462

Q Opel Astra F 1999, 212 000 km,
1 400 cm3, benzyna - cena 1450 zł - tel. 533 210 534

Q Opel Astra IV 1.4 16V 100KM,

Essentia, 2009, 75 600 km,
1398 cm3, benzyna - 23 500 PLN,
tel. 501 847 709

Q Opel Astra IV , 1.6 CDTi 110KM

z polskiego salonu VAT 23 %, 2015,
143 400 km, 1598 cm3, diesel 28 500 PLN, tel. 501 847 709

Q Opel Astra Cabrio 1,8E 2001

pełne wyposażenie, skóra, srebrny
- cena 7 600 PLN - tel. 603 448 548

Q Opel Combo Tour, 1.6 CDTI
120KM,Tour Enjoy,

z polskiego salonu VAT, 2015,
186 000 km, 1598 cm3, diesel 28 900 PLN, tel. 501 847 709

Q Opel Meriva FL 2006r 1.6-16v

Klimatyzacja Alu felgi Czujnik Parkowania sprowadzony opłacony
10 400 zł, tel. 600 208 039

Q Opel Omega Kombi 1996r gaz

sekwencyjny stan BDB zarejestrowany opłacony 3900 zł ,
tel. 600 208 039

Q Peugeot 5008 I, 2.0 HDi 150KM
,Platinum, 2010, 168 200 km,
1997 cm3, diesel, 27 900 PLN,
tel. 501 847 709

Q PEUGEOT PARTNER 2004 r, 1,4 gaz,
5- cio osobowy, kraj, - cena
3000 PLN. Tel. 503 002 462

Q Renaut Clio 1,5DCI, 2005,

pełne wyposażenie, granatowy
met. - cena 4 800 PLNtel. 603 448 548

Q Renault Clio 1.5, 1.5 dCi 90KM ,Ener-

gy Life, z polskiego salonu Vat 23%,
2017, 87 550 km, 898 cm3, benzyna
- 29 900 PLN, tel. 501 847 709

Q Renault Clio 1.5 1.5 dCi 75KM ,

Business NAVI, Vat 23%, 2014,
134 250 km, 1461 cm3, diesel 25 500 PLN; tel. 501 847 709

Q RENAULT ESPACE 2005 r, 22 die-

sel DCL, 197 tys. pełne wyposażenie, stan bdb. - cena 4900 PLN.
Tel. 503 002 462

Q Renaut Espace 1,9 DC, 2005,

pełne wyposażenie, granatowy
met. - cena 8 500 PLN tel. 603 448 548

Q Škoda Citigo Style 1.0 MPI 75 KM
5 G Salon PL 2017, 9 100 km
benzyna - 31 900 PLN tel. 601 383 710

Q Škoda Fabia 1.0 Ambition 1.0 TSI
95 KM 5 G Salon PL 2018,
31 333 km, 999cm3 benzyna 40 900 PLN - tel. 601 383 710

Q Skoda Fiabia 1,4 HDI, 2007, kombi,
biała, pełne wyposażenie
- cena 6500 PLN
- tel. 603 448 548

Q Škoda RAPID 1.0 Spaceback Ambition 1.0 TSI 95 KM 5 G Salon PL
2018, 45 048 km, 999 cm3,
benzyna - 43 900 PLN
- tel. 601 383 710

Q Škoda RAPID 1.0 Spaceback Am-

bition 1.0 TSI 95 KM 5 G Salon PL
2018, 36 332 km, 999 cm3, benzyna - 44 900 PLN - tel. 601 383 710

Q Škoda Roomster 1.9, 1.9 TDI

105KM, Scout, 2007, 194 300 km,
1896 cm3, diesel - 13 500 PLN,
501 847 709

Q Škoda Superb 2.0 L&K Kombi 2.0

TDI 190 KM 4X4 DSG Salon PL 2017,
93 947 km, 1 968 cm3, diesel 99 900 PLN - tel. 601 383 710

Q Suzuki Swift IV, 2007 rok, I właściciel, benzyna, klimatyzacja, nieuszkodzony, 12 999 zł do negocjacji Tel. 602 739 463

Q TOYOTA AYGO 2012/13 r, pojemność silnika tysiąc, przebieg
69 tysięcy, klimatyzacja, 5-cio
drzwiowy, stam bdb., - cena
14900 PLN. Tel. 503 002 462

Q Renault Laguna Mk.3 2009r 1.5

Q Volkswagen Arteon Elegance 2.0

Q Renault Twingo mk.2 2009r super

Q Volkswagen Caddy 2.0 Alltrack

Q SEAT IBIZA 1993 r, 1,8 benzyna,

Q Volkswagen Golf Comfortline

diesle czarny, zarejestrowany
opłacony nowy rozrząd 15 900 zł,
tel. 600 208 039
stan klimatyzacja 1.2-8v sprowadzony opłacony 9900 zł,
tel. 600 208 039
5 - cio drzwiowy, opłacony cena 1490 PLN. Tel. 503 002 462

Q Seat Ibiza 1.0, 1.0 MPI 75KM, 2017,
22500, 999 cm3, benzyna 29 900 PLN, tel. 501 847 709

Q Seat Ibiza 1.5 dCi 90KM, Energy

Life, z polskiego salonu Vat 23%,
2015, 30 250 km, 1422 cm3, diesel 31 900 PLN, tel. 501 847 709

Q Seat Ibiza 1.2 , 1.2 TSI 90KM LPG,

z polskiego salonu, 2016, 167 550,
1197 cm3, benzyna
+LPG; 23 000 PLN, tel. 501 847 709

Q Seat Ibiza 1.4 , 1.4 16V 85KM, 2013,
73 900 km, 1390 cm3, benzyna23 900 PLN, tel. 501 847 709

TDI 190 KM DSG Salon Pl.2017,
96 296 km, 1 968 cm3 - 117 900 PLN
- tel. 601 383 710
2.0 TDI 150 KM DSG Salon PL 2019,
12 718 km, 1 968 cm3, Diesel
- 118 900 PLN - tel. 601 383 710
1.4 TSI 125 KM 6 G Salon PL 2016,
43 276 km, 1 395 cm3, benzyna 51 900 PLN - tel. 601 383 710

Q Volkswagen Golf VII Comfortline
1.4 TSI 125 KM 6 G Salon Pl.2018 ,
29 604 km, 1 395 cm3, benzyna
- 69 900 PLN - tel. 601 383 710

Q Volkswagen Golf VII Highline 1.4

TSI 122 KM 6 G Salon PL 2014,
90 019 km, 1 395 cm3, benzyna 45 900 PLN - tel. 601 383 710

Q Volkswagen Golf VII 1.6 TDI 110KM,
Trendline, 2015, 172 950 km,
1 598 cm3, Diesel - 34 500 PLN,
tel. 501 847 709

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 kom-

pletny np. WSK , WFM , JUNAK , SHL , IŻ , OSA ,
motorynka , wierchowina , Jawa i inne
tel. 608 097 274

Q KUPIĘ AUTO - MOTOCYKL MOTOROWER

Z PRL-U zapomniany , zastały w garażu np.
Warszawa, Syrena , Moskwicz , Wołga , Skoda ,
Zaporożec , Junak , WFM , WSK , Osa , Komar ,
Motorynka i inne - mój nr 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 Dom w szeregowej zabudowie : Cz-wa / Lisiniec. 40% do wykończenia. Tel. 34 317 27 48

Q Mieszkanie - Częstochowa (dzielnica:

Północ) cena: 312 000,00 pln powierzchnia:
61,00 m² ; tel. 502583667

Q Mieszkanie m-3 64 m2 w kamienicy oraz lo-

kal 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 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 ZMIENIĘ mieszkanie kwaterunkowe (Trzech
Wieszczy) 3 pokoje z kuchnią 49,2 m2 parter
na dwa (2) odrebne mieszkania, po pokoju
z kuchnią w blokach kwaterunkowych.
Tel. 504 563 612

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

Q Lodówka ardo – wys. 141 Cm, sprawna,

Q Przyjmę do pracy drykiera/ wyoblacza

Q Lustro łazienkowe – o wym. 70 X 90 cm.

Q Praca w Radomsku – Operator wózka widło-

cena: 190 zł. Tel. 798 - 649 - 665
Tel. 501 109 822

Q Maszyna dziewiarska firmy bosch
tel. 34 362 94 27

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 Meble młodzieżowe z biurkiem, ładne,

w dobrym stanie. Lisiniec, Częstochowa.
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 Działka budowlana na ul. Limanowskiego 5.

Q Rowery sładaki, 2 szt., jeden w stanie

Q Pawilon 50m2, na Biznes Centrum

Q Serwis obiadowo-kawowy: - (6-osobowy)

Tel. 34 363 91 34

(możliwość wynajęcia), tel. 602 307 570

KUPIĘ

Q Częstochowa (dzielnica: Raków)

cena: 1 000,00 pln powierzchnia: 60,50 m²,
parter; tel. 602852712
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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 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 Cegła (czerwona, pełna) z rozbiórki - 1000 szt.
Cena: 1,40 zł/szt. Tel. 798-258-531

Q Część do chevroleta captive. Czujnik stopu.
Nowy. Made in USA. Tel. 501 779 441

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 Fotel „ANNE” - nowy, lekki, wygodny, rama

w kolorze drewna brzozowego i przyjemna
bawełniana tapicerka w kolorze kremowym
z pokrowcem. Cena 100zł- do uzgodnienia.
tel. 504 563 612

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

b.dobrym, tel. 790 819 85

z kamionki ciemny brąz; -z duralxu;
tel. 504 230 153

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 Stare telefony komórkowe, stare klucze,

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

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

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

PRACA

SZUKAM PRACY

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

Q Hydrauliczne, gazowe usługi - tel. 577 341 526
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 bezdzietną kobietę z mieszkaniem do
przyjaźni lub stały związek). 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

Q Pan (mówiący tylko po francusku), wdowiec,

szuka Pani (najlepiej zgrabnej, do 65 lat) - towarzyszki mówiącej po francusku oraz po polsku do towarzystwa na co dzień: spacery,
sport, restauracje. Poraj/Częstochowa,
tel. 504 568 171

Jak zamieścić
ogłoszenie
w Życiu Częstochowy
i Powiatu

?

Przesłać ogłoszenie

Dostarczyć ogłoszenie

Q Podejmę pracę - mężczyzna lat 44, podejmie

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

Q Podejmę prac dodatkową; pracownika

Wysłać email

ogrody, posesje, porządki, itp.
tel. 508 747 290

pracę jako tokarz, ślusarz, tel. 694 200 794.

gospodarczego, ogrody, posesje, porzdki itp.
Gliwice. tle. 502 918 616

Q Mężczyzna lat 49 szuka pracy, tel. 508 554 652

Tel. 721 390 993

nimy doświadczonego pana do prac fizycznych w firmie produkcyjnej oraz do pielęgnacji
ogrodu i warzywniaka. Wymagana umiejętność korzystania z różnych narzędzi. Główne
obowiązki to drobne naprawy, dbanie o czystość i porządek na terenie firmy, pomoc przy
maszynach na hali produkcyjnej. Kontakt tel.
w godzinach 9-16 pod numerem 783 783 387 .

Q Podejmę pracę - pracownika gospodarczego -

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

Q Laptop Acer + wiatrak itp. (głośniki) myszki;

Q Lodówka mastercook duża, biała.

Q Pracownik gospodarczy, złota rączka. Zatrud-

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

Q Kobieta lat 41 szuka pracy, wykluczone

Odtwarzacz Orion DVD 828 + pilot; telefon
komórkowy Samsung + ładowarka;
tel. 530 485 377

wego z UDT lub Operator produkcji.
Więcej informacji: 663 330 218

Q Podejmę pracę pracownika gospodarczego -

Q Kuchnia gazowo- elektryczna
tel. 721 390 993

tel. 601 505 520

towarzyskie, tel. 517 309 982

DAM PRACĘ
Q Przyjmę do pracy handlowca tel. 601 505 520
Q Przyjmę do pracy szlifierza tel. 601 505 520

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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Wybrane samochody na dzień 23 października 2020 r.
BMW X6
zakup 2018, 3.0D 313 kM,
M pakiet F-VAT
248.800 zł
OPEL INSIGNIA
2.0 D
rok prod. 2018, kraj., I-wł,
F-VAT
79.900 zł
TOYOTA AVENSIS
2.0 D, rok prod. 2017, kraj.,
I - wł. F-VAT,
serwisowany
61.900 zł
MERCEDES GLC COUPE
2.0 benzyna, krajowy, serwisowany, I-wł.
F-VAT
158.900 zł

VW PASSAT 2.0 Diesel
rok prod. 2018 , kraj.,
I-wł., serwisowany,
F-VAT
63.900 zł
AUDI A6 3.0 D,
rok prod. 2014
Quatro S-tronik, kraj.,
serwisowany
98.900 zł
FORD FOCUS 1.6 benzyna +
LPG, rok prod. 2017,
krajowy, I-wł.,
serwisowany, F-VAT
37.900 zł
FORD FIESTA
1.25 E, rok prod. 2016

29.900 zł

n RENAULT MEGANE SCENIC 1.5 E, rok 2014, nawigacja

 27.900 zł

n AUDI A3 2.0 D, rok prod. 2004r.

 9.500 zł

10.900 zł

n SEAT ALHAMBRA 2.0 D, rok prod. 2010

 19.900 zł

n AUDI Q5 3.0 D, rok prod. 2008, kraj
n BMW 520, 2.0 D, rok prod. 2001, krajowy

 44.900 zł



7.900 zł

n SEAT CORDOBA 1999r, 1.6 E
n SKODA FABIA 1.4 E, rok prod. 2003

49.500 zł

n SKODA OCTAVIA 1.9 Diesel, rok prod. 2006

 14.900 zł

n AUDI A4 2.0 E automat, rok prod. 2003

n BMW X5 3.0 D., rok prod. 2008

189.000 zł

n SUBARU LEGACY 2.0 D., rok prod. 2014

45.000 zł

 76.000 zł - 99.000 zł

n TOYOTA AVENSIS 2.2 D, rok prod. 2010

20.900 zł

n BMW X5 M 50 D 3.0 D, rok prod. 2014
n BMW X6 2.0 D, rok prod. 2009-2011, F. VAT,
automat, skóra, navi, czujniki
n CITROEN C5 2.2 D, automat, rok prod. 2002

1.800 zł

n CITROEN C-ELYSE 1.6 benzyna, rok prod. 2013, kraj.

 21.900 zł

n DAEWOO LANOS 1.5 E, rok prod. 1998 kraj., I-wł.
n DODGE CALIBER 2.0 D., rok prod. 2007

2.900 zł

n TOYOTA YARIS 1.0 E, kraj.,
rok prod. 2014-2016, gwarancja, I-wł., F-VAT

31-900 - 33.900 zł

n TOYOTA YARIS VERSO 1.3 E, rok prod. 2002r.

 7.900 zł

12.000 zł

n VOLVO S80 2.9 E, zakup 2002, kraj.

 7.900 zł

n VOLVO XC60 2.0 D, rok prod. 2014, nawigacja

 59.900 zł

n FIAT PUNTO 1.2 benzyna, rok prod. 2000

2.700 zł

n FORD FOCUS 1.6 D, rok prod. 2014, kraj.,
serwis, F-VAT
n FORD MONDEO 2.0 E, rok prod. 2009, kraj.

 28.900 zł
 21.900 zł

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

 16.900 zł

n VW PASSAT 1.4 E, rok prod. 2016, kraj., I-wł., F-VAT,
serwisowany
n VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2016, kraj., I-wł., serwisowany,
F-VAT

n MAZDA 3 1.6 E, rok prod. 2010

 23.900 zł

n MERCEDES GLC 220 2.2 Diesel 2019, krajowy, I-wł.,
serwisowany, F-VAT
n OPEL ASTRA 1.9 D, rok prod. 2006
n OPEL MERIVA 1.4 E, rok prod. 2006, krajowy

 12.800 zł

n OPEL VIVARO 2.5 D, rok prod. 2008

 19.900 zł

n PEUGEOT 301 1.6 HDI, rok prod. 2017, kraj.,I – wł.
n PEUGEOT RCZ 1.6 E, rok prod. 2010
n RENAULT MEGANE 1.5 D, rok prod. 2010,

1.900zł
4.900 zł

166.600 zł
7.900 zł
27.900 zł

n VW JETTA 1.6 E, rok prod. 2007
n VW CRAFTER 2.0 D, rok prod. 2014

n VW PASSAT 1.9 D, rok prod. 2002
n VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2009

 17.900 zł
 36.000 zł netto
 56.900 zł
58.900 zł
 6.900 zł
19.900zł

n VW POLO 1.2 benzyna+gaz, zakup w 2010

 17.900 zł

n VW TIGUAN 2012 rok, 1.4E/160 kM
n VW TOURAN 2.0 TDI, rok prod. 2013, 170 KM

 42.000zł

 37.400 zł
15.900 zł n VW SHARAN 1.8 E+gaz, rok prod. 2001, automat

 46.900 zł
6.900 zł
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Pieski szukają kochającego domu!
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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

