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Pijany
zderzył się
z... pijanym
Nietypowe zdarzenie w Przystajni. Pijany kierowca audi zderzył się z... innym pijanym kierowcą audi. Co ciekawe, żaden z panów nie miał uprawnień do kierowania pojazdami.

Protest w Częstochowie:

Policjanci użyli gazu
Kilka tysięcy osób, zablokowane ulice, ryk
klaksonów, mnóstwo transparentów, niecenzuralne hasła - tak w największym skrócie można podsumować częstochowski
protest przeciwko orzeczeniu TK, które niemal całkowicie zakazuje aborcji. Niestety
nie obyło się bez incydentów. Na protestujących u stóp Jasnej Góry czekali przedstawiciele środowisk kibicowskich i osoby
związane z PiSem. - Aby nie doszło do eskalacji konfliktów, oddzieliliśmy obie grupy mówi mł. asp. Kamil Sowiński z częstochowskiej policji. W pewnym momencie
funkcjonariusze użyli gazu łzawiącego.

Protesty odbywały się w wielu miastach
w Polsce. W Częstochowie uczestnicy spotkali
się na ulicy Katedralnej. Pojawili się również narodowcy, którzy „bronili” Archikatedry. Doszło
do wymiany zdań. Protestujący ruszyli w kierunku parku Staszica. Pod Jasną Górę jednak nie
podeszli, ponieważ na błoniach czekał kordon
policji, a tuż za nim przedstawiciele środowisk kibicowskich i osoby związane z PiSem. - Aby nie
doszło do eskalacji konfliktów, oddzieliliśmy obie
grupy - wyjaśnia mł. asp. Kamil Sowiński z częstochowskiej policji. W pewnym momencie funkcjonariusze użyli gazu łzawiącego. - Policjanci
wydawali konkretne polecenia, ale nie były one
wykonywane i z tego też powodu konieczne było
użycie gazu. Funkcjonariusze nie chcieli dopuścić
do starć pomiędzy poszczególnymi grupami oraz

do naruszenia ich nietykalności cielesnej - wyjaśnia. Gaz został użyty przez funkcjonariuszy z Samodzielnego Oddziału Prewencji.
Ostatecznie do starć obu grup nie doszło.
Stróże prawa zatrzymali jednak dwie osoby,
które dopuściły się czynnej napaści na policjantów i naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariuszy. - W trakcie trwających protestów
wylegitymowano 71 osób, wobec 6 z nich zastosowano postępowanie mandatowe, ponadto 12
pouczeń oraz skierowano 2 wnioski o ukaranie
do sądu - wylicza mł. asp. Kamil Sowiński.
Poniedziałkowe protesty zabezpieczało 109
funkcjonariuszy z częstochowskiej komendy.
Wspierali ich strażnicy miejscy oraz dziesięciu
policjantów z Samodzielnego Pododdziału
Prewencji.

26-latek wyjeżdżał samochodem z posesji. Próbując włączyć się do ruchu, nie
udzielił pierwszeństwa przejazdu 28-latkowi jadącemu ul. Częstochowską. Jak
się okazało, panowie byli pijani. 26-letni
mieszkaniec gminy Przystajń miał w organizmie ponad 1,7 promila, a 28-letni
mieszkaniec gminy Panki ponad 1,5 promila. Co więcej, w trakcie policyjnego
sprawdzenia wyszło na jaw, że żaden
z mężczyzn nie ma uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi.
26-latek z obrażeniami ciała został zabrany do częstochowskiego szpitala.
Aktualnie sprawą zajmują się kryminalni
z komisariatu w Krzepicach. Nieodpowiedzialni mężczyźni muszą liczyć się zarzutami karnymi. Za czyny, których się
dopuścili grozi m.in. wysoka grzywna,
wieloletni zakaz prowadzenia pojazdów
mechanicznych, a nawet kilkuletni pobyt
w więzieniu.

pixabay.com

Finał sprawy w sądzie

Wykorzystywał seksualnie córkę i jej koleżankę
Wkrótce przed sądem stanie 42-letni Mariusz M., który jest oskarżony o wykorzystywanie seksualne swojej 11-letniej córki
i jej koleżanki. Mężczyzna przez wiele lat
groził, że zabije ją i jej matkę, jeżeli zawiadomi kogoś o popełnianych przez niego
przestępstwach.
W lutym 11-letnia uczennica
jednej ze szkół w Szczekocinach poinformowała panią pedagog, że od wielu lat jest
gwałcona przez ojca. Dodała
jeszcze, że mężczyzna wykorzystał seksualnie także jej
13-letnią koleżankę. Kobieta


zawiadomiła organy ścigania.
Nastolatki zostały przesłuchane z udziałem biegłego psychologa - w Sądzie
Rejonowym w Myszkowie. Biegły stwierdził,
że ich zeznania są szczere i pozbawione
skłonności do konfabulacji.
- Na podstawie zebranych dowodów ustalono, że w okresie od 2015 do 2020 roku Mariusz M., wykorzystując nieobecność innych
osób w domu, wielokrotnie doprowadził
córkę do obcowania płciowego, stosując
przemoc polegającą na biciu i szarpaniu za
włosy. Ponadto w śledztwie stwierdzono, że
w 2016 lub 2017 roku oskarżony, używając
przemocy w postaci bicia, doprowadził do
obcowania płciowego także koleżankę córki,

która nocowała u nich w domu - mówi prokurator Tomasz Ozimek, rzecznik Prokuratury
Okręgowej w Częstochowie.
Śledztwo wykazało, że Mariusz M. przez
wiele lat groził córce, że zabije ją i jej matkę,
jeżeli zawiadomi kogoś o popełnianych przez
niego przestępstwach seksualnych. - Ponadto ustalono, że oskarżony znęcał się nad
córką i żoną bijąc je, kopiąc i wyzywając wulgarnymi słowami - dodaje.
Przesłuchany przez prokuratora Mariusz
M. przyznał się częściowo do zarzucanych
mu przestępstw seksualnych. - Na podstawie
opinii biegłych lekarzy psychiatrów stwierdzono, że sprawca w chwili popełnienia zarzucanych mu czynów nie miał zniesionej

zdolności rozumienia znaczenia czynów i pokierowania swoim postępowaniem, czyli był
w pełni poczytalny - wyjaśnia.
Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy
w Myszkowie zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.
Mariusz M. nie był w przeszłości karany.
Przestępstwo zgwałcenia małoletniego
w wieku poniżej 15 lat jest zagrożone karą
pozbawienia wolności od 3 do 15 lat, a przestępstwo wywierania groźbą wpływu na
świadka i przestępstwo znęcania się nad
osoba najbliższą karą od 3 miesięcy do 5 lat
pozbawienia wolności.
Opracowanie kolumny - Katarzyna Gwara
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Myszków

Okradał i znęcał się
nad rodzicami
41-letni mieszkaniec gminy Żarki
trafił do policyjnej celi. Oprawca
wszczął w mieszkaniu awanturę
z matką i ojcem, w czasie której
ubliżał im i groził śmiercią. Wyrodny syn chciał uderzyć 65-latka talerzem. Jak się okazało agresor miał w organizmie 3.5 promila alkoholu.
W sobotnie popołudnie mundurowi z Myszkowa zostali wezwani na
interwencję do jednego z mieszkań
w gminie Żarki. Ze zgłoszenia wyni-

kało, że kompletnie pijany 41-latek
wrócił do domu i wszczął awanturę
z rodzicami, z którymi zamieszkuje.
W czasie kłótni ubliżał im i groził ojcu śmiercią. Wyrodny syn chciał
uderzyć 65-latka talerzem. To spowodowało, że o wszystkim zawiadomiono policjantów.
Stróże prawa w trakcie dojazdu do
miejsca interwencji zostali powiadomieni o tym, że 41-latek uciekł
przed nimi z domu. Mundurowi nie
musieli go długo szukać. Pod jednym ze sklepów w Przybynowie za-

stali kompletnie pijanego awanturnika, który rysopisem odpowiadał
sprawcy. Mężczyzna był pijany.
Miał w organizmie 3.5 promila alkoholu. Został zatrzymany i trafił do
policyjnego aresztu. Jak się okazało,
41-letni awanturnik ukradł też ojcu
warte 2 tysiące złotych opony z felgami. Towar sprzedał, a pieniądze
wydał na alkohol.
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Policyjne kontrole

Blisko 100 razy
złamali prawo
22 policjantów z częstochowskiej
drogówki było zaangażowanych
w działania pod nazwą "Nie! Dla
prędkości". Funkcjonariusze przeprowadzili 103 kontrole drogowe. Okazało się, że aż 96 kierowców przekroczyło prędkość.
W czterech przypadkach policjanci zatrzymali uprawnienia do kierowania na okres 3 miesięcy.

Gdy wytrzeźwiał, usłyszał zarzuty
kradzieży i znęcania się nad rodzicami. Do więzienia może trafić na
5 lat.

Wojewódzkie działania "Nie! Dla
prędkości" prowadzone były 23
października od godziny 11.00 do
19.00 na drogach krajowych. Celem
akcji był wzrost bezpieczeństwa na
drogach - nadmierna prędkość to
wciąż jedna z głównych przyczyn
wypadków. Kierowcy nie przestrzegający obowiązujących limitów
prędkości musieli liczyć się z konsekwencjami w postaci mandatu karnego, a w niektórych przypadkach
z zatrzymaniem prawa jazdy.

Zmiana zasad

Kwarantanna tylko dla osób
po kontakcie z zakażonym
Zgodnie z rządowym rozporządzeniem od minionej soboty kwarantanna dotyczy tylko osób, które
miały bezpośredni kontakt z osobą
zakażoną. Kwarantanna nie obowiązuje już domowników. Ponadto
Sanepid nie wydaje obecnie decyzji lub zaświadczeń o odbywanej
izolacji domowej oraz kwarantannie dla ZUS. Informacje te są
umieszczane w systemie teleinformatycznym.
Od soboty obowiązują inne zasady
kierowania na kwarantannę. Do tej
pory osoba, która miała bliski kontakt (co najmniej 15 minut we
wspólnym, zamkniętym pomiesz-

czeniu) z osobą zakażoną kierowana
była na 10-dniową kwarantannę liczoną od ostatniego dnia kontaktu
z zakażonym. Oprócz osoby „z kontaktu” kwarantanną obejmowani
byli wszyscy domownicy.
Obecnie po zmianie rozporządzenia Rady Ministrów kwarantannie podlega tylko ta osoba, która
miała kontakt z osobą „dodatnią”.
Osoby wspólnie zamieszkujące gospodarstwo domowe - według nowych zapisów – nie zostają nią
objęte.
Ta zmiana obowiązuje od soboty,
24 października. Oczywiście nie
działa wstecz, więc dotyczy tylko
nowych przypadków.
Ponadto zgodnie z nową regulacją

(i komunikatem na stronie częstochowskiego Sanepidu) osoby, które
zostały skierowane na kwarantannę lub są objęte izolacją domową i ubiegają się o wypłatę
zasiłku, nie dostarczają decyzji lub
zaświadczeń Państwowej Inspekcji
Sanitarnej do ZUS lub pracodawcy.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
pozyskuje takie dane samodzielnie
z systemu informatycznego Centrum e-Zdrowia (system EWP),
w którym zapisywane są informacje
o obowiązku kwarantanny i izolacji.
Informacje o kwarantannie lub izolacji są niezbędne do wypłaty zasiłków
chorobowych
i opiekuńczych.

Myszków

Pijani wsiedli za kierownicę.
Rekordzista miał 4 promile
4 promile alkoholu miał w wydychanym powietrzu 30-latek zatrzymany przez myszkowskich
policjantów. Mężczyzna w takim
stanie postanowił wsiąść za kierownicę. Na dodatek okazało się,
że... nie ma uprawnień. Grozi mu
do 2 lat więzienia.
Do zatrzymania pijanego kierowcy hondy doszło dzięki informacji przekazanej przez świadka.
Policjanci uniemożliwili mu dalszą
jazdę na ulicy Kościuszki.
Kilka godzin wcześniej policjanci
z Wydziału Ruchu Drogowego zatrzymali innego pijanego kierowcę.
Mundurowi z Wydziału Ruchu Dro

gowego zatrzymali do kontroli
chevroleta, którym kierował 56latek z Myszkowa. I właśnie w c
czasie kontroli okazało się, że mężczyzna jest pijany. Badanie wykazało ponad 1.5 promila alkoholu
w organizmie. 56-latek stracił
prawo jazdy. Grozi mu 2-letni pobyt
w więzieniu oraz obligatoryjna kara
finansowa w wysokości 5 tysięcy
złotych.
Tego samego dnia policjanci z Koziegłów zatrzymali po krótkim pościgu w Lgocie Górnej kierowcę
volkswagena transportera, którym
kierował 48-latek. Mężczyzna pomimo znaków i sygnałów wydawanych przez mundurowych nie
zatrzymał się do kontroli. Był pijany.

Badanie wykazało ponad 2 promile
alkoholu w organizmie. Do tego decyzją starosty miał cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdem.
Oprócz wysokiej kary grzywny,
grozi mu 5 lat za kratami.
Kolejny raz przypominamy, że za
kierowanie w stanie nietrzeźwości,
oprócz 2-letniego więzienia,
sprawcy grozi wysoka grzywna,
zakaz prowadzenia pojazdów od 3
do 15 lat oraz obligatoryjna kara finansowa w wysokości nie mniejszej
niż 5 tys. złotych. Za kolejne prowadzenie pojazdu po pijanemu, sąd
orzeka nawiązkę na rzecz Funduszu
Pomocy Pokrzywdzonym w wysokości co najmniej 10 tys. złotych.

Wielka Brytania

Szczepionka dla
pierwszych osób
jeszcze przed Bożym
Narodzeniem
Jeszcze przed Bożym Narodzeniem prawdopodobnie
możliwe będzie zaszczepienie
w Wielkiej Brytanii pierwszych osób przeciwko COVID-19 – poinformowała
w środę Kate Bingham, odpowiedzialna z ramienia rządu
brytyjskiego za te szczepienia.
Specjalistka kierująca UK Vaccine
Taskforce nie określiła, jaka szczepionka może zostać wykorzystana.
W relacji Reutersa przyznaje tylko,
że szczepienia zostaną przeprowadzone, jeśli pierwsze dwa preparaty
- lub choćby jeden z nich - okażą się
bezpieczne i skuteczne.
- Sądzę, że rozpoczęcie tych szczepień byłoby możliwe jeszcze przed
świętami Bożego Narodzenia,
jednak bardziej jest realne, że nastąpi to na początku 2021 r. – stwierdziła.
Jednym z preparatów, który wejdzie do użycia, może być ten opracowany
przez
specjalistów
Uniwersytetu Oksfordzkiego oraz
firmę farmaceutyczną AstraZeneca.
To jedna z najbardziej zaawansowanych na świecie szczepionek prze-

ciwko COVID-19, znajdująca się
w trzeciej, przedrejestracyjnej fazie
badań klinicznych.
Opublikowane niedawno, wczesne
wyniki tych badań sugerują, że wywołuje ona silną odpowiedź immunologiczną u osób starszych,
powyżej 55 roku życia, najbardziej
narażonych na zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2.
Nieznane są jednak pełne wyniki
trzeciej fazy badań klinicznych. Prof.
Jonathan Ball z University of Nottigham podkreśla, że kluczowe znaczenie ma to, czy szczepionka chroni
przed chorobą Covid-19, a przynajmniej przed jej ciężkim przebiegiem.
Podobnie jest w przypadku szczepień przeciwko grypie sezonowej.
Szczepionka nie zawsze chroni
przed zakażeniem wirusem grypy,
ale u zaszczepionych osób choroba
przebiega łagodniej i na ogół nie dochodzi do ciężkich powikłań.
Kate Bingham napisała we wtorek
na łamach pisma medycznego
„Lancet”, że pierwsze szczepionki
przeciwko COVID-19 mogą nie być
doskonałe i nie będą chroniły
wszystkich zaszczepionych osób.
- Jednak szczepienia powszechnie
uznawane są za jedyną skuteczną
strategię walki z pandemią, która
obecnie rozprzestrzenia się globalnie – podkreśla.
Opracowanie kolumny - Katarzyna Gwara
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Wpadli w policyjną zasadzkę
Policjanci z Bielska-Białej zatrzymali na gorącym uczynku 41-latka i jego 21-letnią wspólniczkę,
którzy usiłowali włamać się do
magazynu nieczynnego centrum
handlowego. Stróże prawa zapobiegli kradzieży i odzyskali warte
ponad 2 tysiące złotych przedmioty, pochodzące z wcześniejszego włamania. Zatrzymanym
grozi kara 10 lat więzienia.
Śledczy z Komisariatu II Policji
w Bielsku-Białej prowadzili dochodzenie w sprawie włamania do hal
magazynowych nieczynnego centrum handlowego przy bielskiej
ulicy Filomatów. Zarządca obiektu
złożył zawiadomienie o kradzieży
z włamaniem, która miała miejsce
13 października br. Nieznani wówczas sprawcy skradli z jednego z ma-

gazynów sprzęt RTV i odzież
o wartości ponad 2 tysięcy złotych.
Sprawą zajęli się kryminalni z komisariatu przy ul. Kamińskiego. Policyjni detektywi razem z technikami
kryminalistyki przeprowadzili oględziny miejsca kradzieży i zabezpieczyli ślady. Rozpoczęły się
poszukiwania sprawców przestępstwa. W toku prowadzonego dochodzenia kryminalni uzyskali
informację, że włamywacze planują
kolejne włamanie do jednego z magazynów na terenie tego samego,
nieczynnego centrum handlowego.
Stróże prawa postanowili przygotować zasadzkę. 19 października,
tuż przed północą zatrzymali na gorącym uczynku włamania parę
mieszkańców Bielska-Białej – kobietę w wieku 21 lat i 41-letniego
mężczyznę. Tym samym, policjanci

zapobiegli kolejnej kradzieży.
Para została zatrzymana, a śledczy
zajęli się gromadzeniem materiału
dowodowego w sprawie. Po nocy
spędzonej
w
policyjnym
areszcie para została doprowadzona do drugiego komisariatu.
Tam usłyszała zarzuty usiłowania
kradzieży z włamaniem. Śledczy
udowodnili 41-latkowi także wcześniejsze włamanie z października, za
które również usłyszał zarzut. Policjanci dotarli też do jego 19-letniego
wspólnika. On również został zatrzymany i usłyszał zarzut włamania.
Stróże
prawa
odzyskali też skradziony towar. Za
kradzież z włamaniem i usiłowanie
kradzieży z włamaniem grozi kara
nawet 10 lat więzienia. O dalszym
losie zatrzymanych włamywaczy
zdecyduje niebawem bielski sąd.

Areszt za znęcanie się i stalking
Policjanci z zabrzańskiej jedynki
zatrzymali 28-letniego mężczyznę podejrzanego o znęcanie się
psychiczne i fizyczne nad swoją
była partnerką oraz uporczywe
nękanie jej. Na wniosek śledczych, prokurator zwrócił się do
Sądu Rejonowego w Zabrzu o zastosowanie wobec zatrzymanego
środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd przychylił się do tego
wniosku.
Przez ponad pół roku 28-letni
mężczyzna znęcał się psychicznie
i fizycznie nad swoją konkubiną.
Stróże prawa ustalili, że do aktu
przemocy dochodziło, gdy 28-latek
był pod wpływem narkotyków.
Wtedy najczęściej wszczynał
awantur, w trakcie których wyzywał, poniżał, kontrolował pokrzywdzoną, a także rzucał w nią
różnymi przedmiotami. Zdarzało się
też, że wyrzucał kobietę z mieszkania oraz niszczył jej rzeczy. Kiedy
pod koniec września ich związek się
skończył i przestali mieszkać razem,
mężczyzna nie dał spokoju swojej

Na trzy miesiące trafił do aresztu zatrzymany przez policjantów
56-latek. Mężczyzna wtargnął
do jednego z lokali gastronomicznych w centrum Będzina
i przedmiotem przypominającym pistolet sterroryzował
49-letniego mężczyznę i jego
10-letniego syna. Pijany będzinianin zaatakował kompletnie
bez powodu i zmuszał wystraszonych klientów do wykonywania jego poleceń.

byłej partnerce i zaczął ją nachodzić
oraz prześladować, dzwoniąc do
niej i wysyłając wiadomości, w których jej groził. Gdy o sprawie dowiedzieli się policjanci z pierwszego
komisariatu, mężczyzna został zatrzymany. Podejrzany w przeszłości
był już karany za przestępstwa

z użyciem przemocy, dlatego po zabraniu materiału dowodowego
śledczy wystąpili z wnioskiem o zastosowanie wobec 28-latka środka
zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Za znęcanie się oraz stalking mężczyźnie
grozi kara nawet do 8 lat więzienia.

Po weselu... zabiła męża
Kara dożywotniego więzienia
grozi 58-latce z Zabrza, podejrzanej o zabójstwo. Kobieta kilka razy ugodziła nożem swojego małżonka w klatkę piersiową. Para
wcześniej bawiła się na weselu...
Do tragicznego w skutkach zdarzenia doszło w jednym z mieszkań
w centrum Zabrza. Oficer dyżurny
otrzymał zgłoszenie dotyczące
mężczyzny, który z ranami brzucha
miał leżeć nieprzytomny w swoim
mieszkaniu. Na miejsce skierowano
policyjną grupę operacyjno-procesową. Stróże prawa ustalili, że poprzedniego wieczoru mężczyzna
był ze swoją żoną na weselu. Z uroczystości wrócił wcześniej niż partnerka, a kiedy i ona zjawiła się
w mieszkaniu, doszło do awantury.
Podczas kłótni 58-latka zadała swojemu partnerowi kilka ciosów
nożem i innym przedmiotem w oko

Z pistoletem do dziecka
i jego ojca

licę klatki piersiowej. Pomimo przeprowadzonej przez lekarzy operacji,
48-latek zmarł jeszcze tego samego
dnia w szpitalu. Kobietę zatrzymano, miała w organizmie blisko
dwa promile alkoholu. Zebrany ma-

teriał dowodowy umożliwił prokuratorowi przedstawienie jej zarzuty
jednaj z najcięższych zbrodni. Decyzją sądu, mieszkanka Zabrza została tymczasowo aresztowana na 3
miesiące. Grozi jej dożywocie.

Do zdarzenia doszło w jednym
z lokali gastronomicznych w centrum Będzina. Do środka wszedł
pijany 56-latek, który bez powodu
zaczął zaczepiać 49-latka i jego
10-letniego syna. Mężczyzna
wyjął z kieszeni przedmiot wyglądający jak pistolet i grożąc jego

użyciem, kazał im wykonywać
swoje polecenia. Wezwani na
miejsce stróże prawa zatrzymali
56-latka i zabezpieczyli broń. Badanie alkomatem wykazało
u niego prawie 3,5 promila.
Jak się okazało, mężczyzna ma
już na swoim koncie podobne
przestępstwo. Pod koniec września, w innym lokalu gastronomicznym w centrum Będzina
w podobny sposób zaatakował 40latka, któremu przyłożył do głowy
broń. Również i wtedy był pijany.
Zastosowany pod koniec września
środek zapobiegawczy w postaci
policyjnego dozoru nie wpłynął
jednak na poprawę jego zachowania. Tym razem sąd zdecydował
o objęciu 56-latka najsurowszym
ze środków zapobiegawczych
i tymczasowo aresztował mężczyznę.

Próbował płacić
skradzioną kartą
Nawet 10 lat za kratami może
spędzić 41-letni mężczyzna, który ukradł portfel z dokumentami
i kartą płatniczą. Do kradzieży doszło w kawiarence gamingowej,
kiedy właściciel mienia wyszedł
do toalety. Tarnogórscy policjanci
rozpoznali mężczyznę na nagraniu z monitoringu i dotarli do niego w ekspresowym tempie. Mężczyzna próbował już płacić skradzioną kartą.
Dyżurny tarnogórskiej komendy
otrzymał zgłoszenie dotyczące
kradzieży portfela, w którym znajdowały się dokumenty oraz karta
płatnicza. Do kradzieży doszło
w tarnogórskiej kawiarence gamingowej, kiedy właściciel portfela, wyszedł do toalety.
Kiedy przyjechali policjanci, pokrzywdzony, przekazał im informację, że kiedy zgłaszał
interwencję, otrzymał z banku powiadomienie dotyczące próby
płatności skradzioną kartą. Mun-

durowi sprawdzili nagrania
z kamer monitoringu i rozpoznali
złodzieja. Stróże prawa udali się
w miejsce, w którym mógł przebywać mężczyzna i faktycznie go
tam zastali.
41-latek został zatrzymany.
Rabuś nie spodziewał się, że po tak
krótkim czasie namierzy go policja. Mężczyzna dobrowolnie
wydał
skradziony
portfel,
w którym były dokumenty i karta
płatnicza. Badanie trzeźwości wykazało, że tarnogórzanin miał
w organizmie blisko 2 promile alkoholu.
Mężczyzna trafił do policyjnej
celi. Po wytrzeźwieniu, usłyszał
zarzuty usiłowania włamania na
konto bankowe oraz kradzieży dokumentów i karty płatniczej. Tarnogórzaninowi grozi nawet 10 lat
więzienia.
Właściciel skradzionego mienia
zastrzegł dokumenty. Dzięki temu
prawdopodobnie uniknął kradzieży pieniędzy z konta.
Opracowanie kolumny - Katarzyna Gwara

4

OGŁOSZENIA

ŚRODA-CZWARTEK 28-29 PAŹDZIERNIKA 2020

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,

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

Q CHEVROLET AVEO 1.2 benzyna+
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

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

Q Mazda 5 1.8 16V 116KM, MZR, 2005,
134500 km, 1800 cm3, benzyna cena 10900 PLN, tel. 501 847 709

Q Mazda 5 2006r 2.0-16v 7osobowy
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

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

Q Opel Astra F 1999, 212 000 km, 1

Q DAEWOO LANOS 1999 r, 1,5 gaz, 5-

Q Opel Astra IV 1.4 16V 100KM, Es-

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

400 cm3, benzyna - cena - 1450
zł - tel. 533 210 534
sentia, 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 Kli-

matyzacja 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

PLN, tel. 501 847 709

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 Renaut Clio 1,5DCI, 2005,

Q Škoda RAPID 1.0 Spaceback Am-

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

Q Škoda Roomster 1.9, 1.9 TDI

Q Renault Clio 1.5 1.5 dCi 75KM ,

Q Škoda Superb 2.0 L&K Kombi 2.0

pełne wyposażenie, granatowy
met. - cena 4 800 PLN- tel. 603
448 548
gy Life, z polskiego salonu Vat 23%,
2017, 87 550 km, 898 cm3, benzyna
- 29 900 PLN, tel. 501 847 709

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 Renault Laguna Mk.3 2009r 1.5

diesle czarny, zarejestrowany
opłacony nowy rozrząd 15 900 zł,
tel. 600 208 039

Q Renault Twingo mk.2 2009r super
stan klimatyzacja 1.2-8v sprowadzony opłacony 9900 zł,
tel. 600 208 039

Q SEAT IBIZA 1993 r, 1,8 benzyna, 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, benzyna-23 900

bition 1.0 TSI 95 KM 5 G Salon PL
2018, 36 332 km, 999 cm3, benzyna - 44 900 PLN - tel. 601 383 710
105KM, Scout, 2007, 194 300 km,
1896 cm3, diesel - 13 500 PLN,
501 847 709
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 Volkswagen Arteon Elegance 2.0
TDI 190 KM DSG Salon Pl.2017, 96
296 km, 1 968 cm3 - 117 900 PLN
- tel. 601 383 710

Q Volkswagen Caddy 2.0 Alltrack

2.0 TDI 150 KM DSG Salon PL 2019,
12 718 km, 1 968 cm3, Diesel
- 118 900 PLN - tel. 601 383 710

Q Volkswagen Golf Comfortline 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 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 Mieszkanie - Częstochowa (dzielnica: Pół-

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

Q Mieszkanie m-3 64 m w kamienicy oraz lo2

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

Q Pawilon 50m2, na Biznes Centrum

(możliwość wynajęcia), tel. 602 307 570

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

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 .

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 Naprawa pomp wodnych, hydroforowych,

Q Skóra futrówka świńska, tel. 790 819 855

Q Polerowanie reflektorów, blacharstwo,

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

Q Sofa - mało używana,rozkładana. Szara, dół
czarny.Szerokość 90 cm, po rozłożeniu 200
cm. Pojemnik na pościel.
Tel. 792 617 695

Q TV LCD 32 cale funai. Tel. 721 049 100

worek 20 kg/16 zł - Częstochowa,
tel. 508 747 290

Q Pracownik gospodarczy, złota rączka. Zatrud-

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

b.dobrym, tel. 790 819 85

Q Antyki – francuski komplet z 1896 r.:

Q Białe kamienie - ozdobne, do ogrodu,

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

Q Malowanie tanio, czysto, dokładnie, zlecenia

Q TV LED 40 cali samsung 3-d full hd dvb-t.

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

tel. 601 505 520

Q Praca w Radomsku – Operator wózka widło-

Q Rowery sładaki, 2 szt., jeden w stanie

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

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

Tel. 721 390 993

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

Q Podejmę pracę pracownika gospodarczego ogrody, posesje, porządki, itp.
Tel. 536 512 396

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

gipsowo-malarskie , tel. 883 844 555
samochodowych i cyrkulacyjnych.
Ul. Ikara 133a, tel. 669 245 082

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
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

Q Kożuch męski na wzrost 170 cm,

Q Podejmę pracę - mężczyzna lat 44, podejmie

Wysłać email

Q Kopierkę laserową HP 1010 - tel. 697 272 102

Q Podejmę prac dodatkową; pracownika gospo-

na adres:
reklama@zycieczestochowy.pl

tel. 34 362 94 27

Q Kuchnia gazowo- elektryczna
tel. 721 390 993

pracę jako tokarz, ślusarz, tel. 694 200 794.
darczego, ogrody, posesje, porzdki itp.
Gliwice. tle. 502 918 616

Wysłać SMS

Q Kobieta lat 41 szuka pracy, wykluczone towarzy-

na numer 533 302 049

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

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

Przez internet

Tel. 721 390 993

Q Przyjmę do pracy handlowca tel. 601 505 520

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

Q Lodówka mastercook duża, biała.

skie, tel. 517 309 982

DAM PRACĘ

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!

7

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

