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Częstochowa

Wandale ze sprayem
ruszyli w miasto
Covid-19 to nadal temat numer jeden na całym świecie.
W ostatnim czasie gwałtownie rośnie procent tych przekonanych, że to jedno, wielkie kłamstwo. Niektórzy swoje poglądy
próbują przekazać w dość... nietypowy sposób. Tym razem
„ofiarami” wandala/wandali padły między innymi przystanki
MPK, garaże, a także mury i ogrodzenia.
Wandale pozostawili po sobie
kilka napisów. Przy tej okazji przypominamy, że Komenda Miejska Policji w Częstochowie we współpracy
z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej TBS rozpoczęła realizację
profilaktyczno-edukacyjnej kam-

panii, służącej zwalczaniu wandalizmu w postaci nielegalnych graffiti
w przestrzeni naszego miasta. Jeśli
widzimy, że ktoś niszczy mienie, powinniśmy skontaktować się z policją
bądź strażą miejską.

Covid-19

PREZYDENT:
w Częstochowie
powinien być separator
osoczowy
Prezydent Krzysztof Matyjaszczyk wysłał pismo do Dyrektora Narodowego Centrum Krwi w Warszawie, w którym apeluje o zakup separatora osoczowego na potrzeby Oddziału Terenowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Częstochowie. Na razie częstochowianie zainteresowani oddawaniem osocza muszą jeździć aż do Katowic.
Każdego dnia średnio ok. 40-50
osób uznanych zostaje przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Częstochowie za tzw.
ozdrowieńców,
którzy mogliby być
potencjalnymi dawcami osocza. Niestety,
najbliższy
punkt,
w którym można
oddać osocze znaj

duje się w Regionalnym Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Katowicach. Tymczasem, dla wielu
osób, które przeszły zakażenie koronawirusem, pokonanie ok. 80 kilometrów to zbyt duże utrudnienie,
a czasem także wysiłek. Ta odległość
ogranicza możliwość oddania osocza
i jednocześnie udzielenia wsparcia
osobom aktualnie leczonym na
COVID -19 m.in. w naszym mieście.

- Zakup separatora osoczowego na
potrzeby Oddziału Terenowego
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Częstochowie z pewnością służyć będzie mieszkańcom
Częstochowy i ułatwi im oddawanie
osocza tak potrzebnego w leczeniu
ciężkiego przebiegu choroby Covid
-19 – napisał Krzysztof Matyjaszczyk w piśmie do Małgorzaty Lorek,
Dyrektor Narodowego Centrum
Krwi w Warszawie.
Duża liczba zachorowań na
COVID-19 to także zwiększenie
liczby ozdrowieńców. Należałoby
więc podjąć działania, które umożliwią oddawanie osocza w punktach
poboru zlokalizowanych jak najbliżej
miejsca zamieszkania osób, który nabyły już odporność.

Sąd odrzucił wniosek

Będzie trzeci przetarg
na Hutę Częstochowa
Sąd nakazał syndykowi szybkie przygotowanie warunków
przetargu upadłej Huty Częstochowa - w ciągu dwóch tygodni. Sąd odrzucił wniosek
syndyka o wydłużenie terminu przygotowania przetargu
do końca tego roku.
Sytuacja w Hucie Częstochowa
komplikuje się. Rada wierzycieli
jeszcze w październiku chciała dać
syndykowi oraz potencjalnym inwestorom czas do końca roku na ustalenie zasad sprzedaży. Wierzyciele
chcieli aby zbycie majątku nastąpiło
z wolnej ręki. Sąd postanowieniem

z 9 listopada 2020 roku zobowiązał
jednak syndyka do niezwłocznego
(w terminie nie dłuższym niż 14 dni)
złożenia propozycji warunków
przetargu celem zatwierdzenia
przez sędziego-komisarza.
Dzierżawcą upadłej huty, prowadzącym produkcję w zakładzie, pozostaje
firma
Sunningwell
International Polska. 14 października podpisano aneks do Umowy
Dzierżawy Przedsiębiorstwa ISD
Huta Częstochowa Sp. z o.o. w upadłości. Aneks wydłużał obowiązywanie umowy z Sunningwell od 5
października 2020 r. do 30 czerwca
2021 r.
Spółka Sunningwell wciąż jest zainteresowana kupnem Huty Częstochowa.
■ bea
Opracowanie kolumny - Katarzyna Gwara
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Minister zdrowia

Trzeba być bardzo
ostrożnym w luzowaniu
obostrzeń
- Trzeba być bardzo
ostrożnym w luzowaniu
obostrzeń - mówi w „Dzienniku Gazecie Prawnej” minister zdrowia Adam Niedzielski pytany, co będzie
w tym roku z Bożym Narodzeniem. Dodał, że rząd nie
chce popełnić błędów
Czech, gdzie po wakacyjnym pełnym zliberalizowaniu zasad, problem wrócił
ze zdwojoną siłą.
Adam Niedzielski był pytany
w poniedziałkowym „DGP” o pojawiające się zarzuty, że raportowana liczba przypadków zakażeń
koronawirusem jest regulowana
odgórnie, bo wystarczy zmniejszyć liczbę testów, a tymczasem
w sobotę mieliśmy rekordowe
548 zgonów.
- To dobry przypadek pokazujący, że na każde spostrzeżenie
pojawia się zarzut kłamstwa.
Każde słowo trzeba na wszystkie
sposoby wyjaśniać, żeby nie pozostawić miejsca do tworzenia
teorii spiskowych. O tym, ile
mamy wykonywanych w Polsce
testów, w przeważającej mierze
decyduje liczba zleceń wystawianych przez lekarzy podstawowej
opieki zdrowotnej. Im więcej pacjentów objawowych zgłasza się

do przychodni czy na teleporadę,
tym więcej testów - podkreślił minister zdrowia, pytając, gdzie tu
zatem miejsce na działania jego
czy rządu.
Na pytanie, czy zostaniemy „zamknięci na święta”, odparł: Byłem zwolennikiem ustalenia
sztywnych kryteriów, żebyśmy
wszyscy wiedzieli, co nas czeka.
Ale to nie jest tak, że będziemy
podejmować decyzje tylko na
podstawie dziennej liczby zakażeń czy zachorowań. Przy zajętej w pełni infrastrukturze,
nawet średnia liczba zachorowań
dziennie – powiedzmy 10 tys. –
może być sporym problemem.
Pytany, czy o lockdownie dowiemy się w Wigilię, tak jak było
z cmentarzami, minister odpowiedział: - Co do Wszystkich
Świętych podjęliśmy słuszną decyzję, nie mamy dziś eskalacji zakażeń. Można dyskutować
oczywiście o dniu, w którym ją
ogłosiliśmy, ale oceniajmy po
efektach: dwa tygodnie po
Wszystkich Świętych nie ma
skoku zakażeń. W epidemii nie
ma prostych decyzji.
Dopytywany jeszcze raz, co
zatem z Bożym Narodzeniem, powiedział, że wiemy już na pewno
na podstawie naszych i zagranicznych doświadczeń, że trzeba być
bardzo ostrożnym w luzowaniu
obostrzeń. - Czechy wiosną miały
bardzo niskie wyniki zakażeń,
a po wakacyjnym pełnym zliberalizowaniu zasad problem wrócił
ze zdwojoną siłą. Nie chcemy popełnić tego błędu. Czy jednak

wprowadzimy dodatkowe obostrzenia? Jeżeli utrzymamy stabilizację, może z lekkim spadkiem,
to pozwoli na to, żeby przynajmniej utrzymać status quo - podkreślił.
Niedzielski odniósł się także do
kwestii powrotu dzieci o szkół
i tego, że minister edukacji i nauki
Przemysław Czarnek zapowiada,
że będzie to już pod koniec listopada. - Jestem z wykształcenia
ekonometrykiem i całe życie
siedzę w wykresach. Jednak dzisiejsza rzeczywistość wygląda
tak, że żaden model prognostyczny nie okazał się w pełni skuteczny. Realnie nikt dziś
odpowiedzialnie nie odpowie na
pytanie o rozwój wypadków
w perspektywie dłuższej niż dwutygodniowa. Są oczywiście pewne
założenia i scenariusze - zaznaczył.
Szef resortu zdrowia był również pytany o to, że dopóki nie ma
szczepionek, problemem jest wydolność
systemu
ochrony
zdrowia. „DGP” w rozmowie
przypomniała, że prognoza matematyków z ICM UM mówi, że
przestanie być on wydolny przy
44 tys. hospitalizacji. - Braliśmy
pod uwagę te prognozy, planując
obostrzenia. Według nich pik zachorowań miał przypaść na połowę listopada. Jednak dzięki
restrykcjom ten scenariusz się nie
realizuje. W oczywisty sposób
obostrzenia zmieniają rezultaty
symulacji - odpowiedział Niedzielski.

Jubileusz

75-lecie istnienia Aeroklubu
Częstochowskiego
W tym roku Aeroklub Częstochowski obchodzi 75-lecie istnienia. To okazja, by
podsumować jego działalność i przypomnieć postacie, które tworzyły jego
sukces.
Początki lokalnego Aeroklubu
sięgają 1945 r. Dokładnie 10 listopada w gabinecie ówczesnego
prezydenta miasta Tadeusza Wolańskiego podjęto decyzję o jego
powstaniu. Władze miasta oddały
na potrzeby przyszłego klubu budynek przy ul. Ochotników Wojennych.
Jednak korzenie częstochowskiego lotnictwa sięgają roku
1912. Wtedy pionierzy lotnictwa
Michał Scipio del Campo i Bole

sław Kamieński dokonywali
pierwszych lotów nad Częstochową. Pierwsze lotnisko istniało
na Kucelinie (tereny obecnie
Nowej Huty) od 1928 roku do
1953. W 1953 r. lotnisko przeniesiono do Rudnik. W 2014 roku na
placu koło hutniczej walcowni który w 2013 roku otrzymał
nazwę Skwer Lotników - odsłonięto obelisk upamiętniający
pierwsze częstochowskie lotnisko.
Mając swoje lotnisko, Aeroklub
Częstochowski mógł się dalej rozwijać. Powstał tutaj m.in. pionierski w Polsce ośrodek
lotniarstwa. Zasadniczym przełomem w historii ACz były lata 80.
XX w. Wtedy swoje pierwsze sukcesy odnosili lotnicy samolotowi Janusz Darocha i Włodzimierz
Skalik. Dziś tę tradycję przejął syn
Włodzimierza Skalika, Marcin.
Sukcesy odnosili też szybownicy,

wychowankowie Aeroklubu: Tadeusz Jacniacki oraz Patrycja
Pacak (pierwsza kobieta z tytułem
Mistrza Świata w Akrobacji Szybowcowej w klasie Advanced).
Ogółem aeroklubowi piloci zdobyli co najmniej 60 medali indywidualnych i drużynowych na
mistrzostwach świata i Europy.
Obecnie w Aeroklubie działają
sekcje: samolotowa, szybowcowa,
paralotniowa. śmigłowcowa i modelarska. Aeroklub prowadzi też
szkolenia spadochroniarskie,
a liczba jego członków przekracza
500.
W związku z jubileuszem, w niedzielę 7 listopada delegacja Częstochowskiego Klubu Seniorów
Lotnictwa złożyła wiązankę pod
pomnikiem na skwerze lotników
oraz pod tablicą T. Więckowskiego na budynku Aeroklubu
przy ul. POW 4.
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Powiat kłobucki

Pulsoksymetry
dla mieszkańców
Starostwo Powiatowe w Kłobucku zakupiło 200 pulsoksymetrów. Pierwsze trafiły już
do Kłobuckiego Zespołu
Opieki Zdrowotnej.

Pulsoksymetry to elektroniczne
urządzenia do tzw. saturacji, czyli
określenia poziomu tlenu we krwi.
Na jego spadek są szczególnie narażone osoby zakażone Covid-19.

Może to być niebezpieczne dla ich
zdrowia, a nawet życia. W związku
z tym Starostwo Powiatowe w Kłobucku zakupiło 200 pulsoksymetrów. Sfinansowano je ze środków
Powiatu Kłobuckiego oraz dobrowolnych wpłat radnych Rady Powiatu Kłobuckiego.
- Sprzęt zakupiony przez Starostwo Powiatowe trafił do Zespołu
Opieki Zdrowotnej, aby jak najszybciej był udostępniony pacjentom –
informuje Starosta Henryk Kiepura.

Lubliniec

Cztery lata
dla księdza
za molestowanie
Były proboszcz z Pawonkowa
w powiecie lublinieckim Waldemar C. spędzi cztery lata
w więzieniu. Ksiądz został skazany za przestępstwa seksualne i upijanie alkoholem swoich
nastoletnich ofiar. Duchowny
przez 15-lat nie będzie mógł
pracować z dziećmi.
Duchowny w latach 2006-2010
pracował w parafii pw. Świętej Teresy w Zabrzu-Mikulczycach, uczył
także młodzież w szkole. W 2019
roku proboszcz parafii w Pawonkowie usłyszał zarzuty pedofilskie.
Policjanci przeszukali należące do

Waldemara C. pomieszczenia i zabezpieczyli sprzęt komputerowy.
Ksiądz trafił do aresztu. Po zażaleniu, jakie wniósł jego pełnomocnik
do Sądu Okręgowego w Częstochowie opuścił areszt w czerwcu
2020 roku. Teraz Sąd Rejonowy
w Lublińcu uznał Waldemara C.
winnym popełnienia przestępstw
seksualnych wobec jednego z nastolatków i rozpijania pozostałych
chłopców. Ksiądz został skazany na
cztery lata więzienia. Ma również
15-letni zakaz pracy z nieletnimi
i 3-letni zakaz zbliżania się do pokrzywdzonych na 50 metrów.
Były proboszcz ma także zapłacić
zadośćuczynienie w wysokości 2 tysięcy zł na rzecz wykorzystanego
chłopca i po 500 zł na rzecz pozostałych. Proces duchownego toczył się
przy drzwiach zamkniętych.

Częstochowa

Policyjny pościg
za pijanym kierowcą
Blisko promil alkoholu miał
w organizmie 30-letni kierowca
zatrzymany przez częstochowskich policjantów. Mężczyzna
nie zatrzymał się do kontroli
drogowej. Funkcjonariusze ruszyli za nim w pościg...
Do zdarzenia doszło w niedzielę
(16.11.) około godziny 10.30. Częstochowscy policjanci kontrolowali
prędkość. W rejonie ulicy Śląskiej
w miejscowości Bargły chcieli zatrzymać kierowcę mercedesa. Mężczyzna widząc policjantów, którzy
za pomocą tarczy dali sygnał do zatrzymania się, ominął ich i zaczął
uciekać. Mundurowi niezwłocznie
podjęli pościg. Pomimo wyraźnie dawanych sygnałów świetlnych oraz

dźwiękowych, kierowca kontynuował ucieczkę, łamiąc przy tym
przepisy ruchu drogowego. W miejscowości Michałów policjanci zmuszeni byli wykorzystać policyjny
pojazd, by zatrzymać kierowcę.
Mężczyzna stracił panowanie nad
swoim autem i "zaparkował" na poboczu.
Ostatecznie stróże prawa zatrzymali 30-letniego mieszkańca gminy
Kamienica Polska. Badanie stanu
trzeźwości wykazało, że mężczyzna
miał prawie promil alkoholu w wydychanym powietrzu. Dodatkowo
okazało się, że nie posiada uprawnień do kierowania.
Wkrótce odpowie za kierowanie
samochodem w stanie nietrzeźwości, nie zatrzymanie się do kontroli drogowej oraz szereg innych
wykroczeń w ruchu drogowym. Na
szczęście w tym zdarzeniu nikt nie
odniósł obrażeń.
Opracowanie kolumny - Katarzyna Gwara
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Nie chciał pomocy,
bo... był pijany
Pomimo licznych akcji i kampanii
społecznych nadal zdarzają się kierowcy, którzy decydują się na jazdę
samochodem po spożyciu alkoholu. Na szczęście tolerancja społeczeństwa na tego typu zachowania
jest coraz mniejsza. Przekonał się
o tym pijany kierowca mercedesa,
który wjechał do przydrożnego rowu. Mężczyzna odrzucił pomoc jadącego za nim świadka i uciekł
w pole.

Napadł ze śrubokrętem
Na wniosek policji i prokuratora,
sąd aresztował 33-letniego mężczyznę, który dokonał rozboju
ulicznego na 25-letniej kobiecie.
Gliwiccy policjanci, otrzymawszy
zawiadomienie od roztrzęsionej
mieszkanki miasta, natychmiast
rozpoczęli intensywne śledztwo
i mimo szczątkowych informacji
bardzo szybko wytypowali, namierzyli oraz zatrzymali sprawcę.
Jako recydywiście grozi mu 12 lat
więzienia.
Do rozboju doszło na ulicy św. Barbary w Gliwicach. Do idącej chodnikiem 25-latki podbiegł nieznany jej,
zamaskowany mężczyzna i grożąc
śrubokrętem, zażądał wydania cennych przedmiotów. Zabrał 200 zł,

ale kwota ta go nie zadowoliła.
Nadal grożąc, nakazał wypłacenie
pieniędzy z pobliskiego bankomatu,
co też przerażona kobieta uczyniła.
Przestępca uciekł w nieznanym kierunku, a roztrzęsiona 25-latka poszła do domu i stamtąd powiadomiła
policję.
Stróże prawa rozpoczęli poszukiwania i intensywne czynności
śledcze. Sprawdzenia osób, które
niedawno opuściły zakłady karne,
a przebywały w nich za podobne
przestępstwa, dały efekt. Po kilku
godzinach śledczy mieli już wytypowanego sprawcę oraz, co najważniejsze, dowody potwierdzające, że
to on dopuścił się napadu.
Po kilkunastu godzinach kryminalni z I komisariatu weszli do jednego z mieszkań w Gliwicach, gdzie

zatrzymali zaskoczonego ich widokiem podejrzanego. Mimo że nie
przyznawał się do przestępstwa,
policjanci mieli mocne dowody,
które, wraz z wnioskiem o aresztowanie, przedstawiono prokuratorowi.
Zatrzymanego doprowadzono do
sądu. Tam zapadła decyzja o zastosowania najsurowszego środka zapobiegawczego. Do rozprawy
podejrzany będzie przebywał
w areszcie. Za rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia kodeks
karny przewiduje do 12 lat pozbawienia wolności. Kara automatycznie
jest
zaostrzana
i podwyższana o połowę, gdy
sprawca działa w tak zwanej recydywie.

„Elka” kontra
samochód ciężarowy

toyoty. Toyotą, służącą do nauki
jazdy, jechał 18-latek wraz z instruktorem.
Na szczęście siedzący obok kursanta instruktor, choć został przetransportowany przez karetkę

pogotowia do szpitala, nie odniósł
żadnych obrażeń, podobnie jak kursant, któremu też nic się nie stało.
Uczestnicy zdarzenia według
ustaleń mundurowych byli trzeźwi.

Przez chorobliwą zazdrość trafił za kratki
Na wniosek policji i prokuratury, będziński sąd wydał postanowienie
o umieszczeniu w areszcie śledczym
43-letniego mieszkańca Wojkowic.
Chorobliwa zazdrość w połączeniu
z alkoholem pchnęła mężczyznę na
drogę przestępstwa. Wojkowiczanin
najpierw wyładował swoją frustrację
demolując drzwi i szyby okienne
mieszkania swojej byłej partnerki, by
następnie agresję wyładować niszcząc samochód sąsiada kobiety.
Mimo iż związek 43-letniego mieszkańca Wojkowic z 36-letnią partnerką zakończył się blisko trzy lata


temu, mężczyzna najwyraźniej nie
przestał żywić uczucia do kobiety. 43latek będąc pod wpływem alkoholu
przyszedł pod drzwi jej mieszkania,
a gdy nie został wpuszczony do lokalu,
chwycił kostkę brukową i wybił szyby
w oknach mieszkania kobiety, a następnie zniszczył drzwi wejściowe.
W trakcie zajścia 43-latek miał także
grozić kobiecie. Agresor pojawił się
ponownie w pobliżu mieszkania byłej
partnerki życiowej po kilku godzinach.
Tym razem jednak swoją frustrację
postanowił wyładować niszcząc samochód, który jak podejrzewał należy
do nowego partnera 36-latki. Wandal

Nastolatkowie
odpowiedzą za
kradzież i posiadanie
narkotyków
Policjanci mikołowskiej patrolówki
zatrzymali troje nastolatków, którzy w jednym z miejscowych hipermarketów dokonali kradzieży
sprzętu elektronicznego. Jeden
z nich miał przy sobie marihuanę
oraz amfetaminę. Cała trójka trafiła
do policyjnej izby zatrzymań, grozi
im do 5 lat więzienia.
Młodzi mieszkańcy Katowic
w wieku 17 oraz 19 lat zostali zatrzymani w jednym z hipermarketów w centrum Mikołowa.
Przyniesioną ze sobą sportową
torbę załadowali sprzętem elektronicznym o łącznej wartości ponad
800 zł i postanowili opuścić sklep.

O wielkim szczęściu może mówić
kursant i jego instruktor, którzy
brali udział w kolizji drogowej na
popularnej „wiślance”. Na szczęście żadnemu nic się nie stało,
pomimo że na ich „elkę” najechał
kierowca tira.
Do zdarzenia doszło na żorskim
odcinku DK81 w rejonie skrzyżowania z ulicą Młyńską. Jak ustalili
policjanci, 34-latek kierujący scanią
nie zachował bezpiecznej odległości
i najechał na tył jadącej przed nim

Dyżurny otrzymał zgłoszenie, że
w Karchowicach na ulicy Polnej, do
przydrożnego rowu wjechał mercedes. Kierowca innego samochodu, który jechał za nim chciał
pomóc mężczyźnie, który spowodował kolizję, lecz ten stanowczo
odmówił. To zastanowiło świadka,
który zaczął podejrzewać, że może

przerysował powłokę lakierniczą
auta, przebił wszystkie opony i na koniec potłukł przednią szybę. Auto
jednak należało do sąsiada kobiety.
Następnie mieszkaniec Wojkowic ponownie oddalił się z miejsca przestępstwa, by po chwili po raz kolejny do
niego powrócić. W pobliżu miejsca
zdarzenia, znajdowali się już wtedy
wezwani przez pokrzywdzonych wojkowiccy stróże prawa. Zatrzymany
43-latek stanął przed obliczem sądu,
który zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na trzy najbliższe miesiące. Mężczyzna może za
kratami spędzić 5 lat.

mieć do czynienia z pijanym kierowcą. Mężczyzna z mercedesa zorientował
się,
że
został
zdemaskowany i pieszo uciekł
w przydrożne pole.
Na miejsce natychmiast pojechali
policjanci z drogówki oraz z Komisariatu Policji w Zbrosławicach. Mundurowi namierzyli uciekiniera, który
chował się w polu. Kiedy policjanci
przyprowadzili uciekiniera na
miejsce kolizji, rozpoznał go zgłaszający. Mercedesem kierował 30latek, który w organizmie miał 2
promile alkoholu.
Dzięki postawie świadka, pijany
kierowca wkrótce stanie przed
sądem. Za jazdę w stanie nietrzeźwości mężczyźnie grozi wysoka
grzywna, zakaz prowadzenia pojazdów oraz kara nawet 2 lat więzienia.

Podejrzane zachowanie nastolatków nie uszło jednak uwadze pracowników ochrony sklepu, którzy
ujęli ich i skontaktowali się z dyżurnym Policji.
Skierowani na miejsce policjanci
patrolu zatrzymali całą trójkę,
a skradziony wcześniej sprzęt wrócił
do dalszej sprzedaży.
Po nocy spędzonej w policyjnym
areszcie mieszkańcy Katowic usłyszeli zarzuty kradzieży, a jeden
z nich, 17-latek dodatkowo odpowie
za posiadanie narkotyków. W momencie zatrzymania policjanci znaleźli u niego marihuanę oraz
amfetaminę. Podejrzanym grozi do
5 lat więzienia.

Areszt za usiłowanie
zabójstwa
taksówkarza
Bytomscy policjanci zatrzymali
mężczyznę, który ugodził nożem
48-letniego taksówkarza. Podejrzany usłyszał zarzut usiłowania
zabójstwa. Na wniosek śledczych i prokuratora, sąd tymczasowo aresztował mieszkańca
Bytomia na 3 miesiące. Za popełnione przestępstwo grozi mu
kara dożywotniego więzienia.
Do zdarzenia doszło na ulicy
Krzyżowej. Oficer dyżurny
otrzymał informację o ataku na
taksówkarza. Na miejsce zostali
pilnie
skierowani
policjanci. Z ustaleń śledczych wynikało, że 48-letni kierowca został
zaatakowany przez pasażera. Na-

pastnik zamówił kurs telefonicznie, a następnie w trakcie jazdy
ugodził taksówkarza ostrym narzędziem w szyję i zażądał wydania
pieniędzy. Gdy usiłował zadać
drugi cios, pokrzywdzony wypchnął go z auta. Na pomoc rannemu ruszył świadek zdarzenia.
Kryminalni natychmiast rozpoczęli
poszukiwania sprawcy, który
zbiegł. Jeszcze tego samego dnia
zatrzymali 28-latka, który noc spędził w policyjnej celi. Bytomianin
usłyszał zarzuty. Na wniosek śledczych i prokuratora, sąd podjął decyzję o jego tymczasowym
aresztowaniu na 3 miesiące. Za
usiłowanie zabójstwa napastnikowi grozi kara dożywotniego więzienia.
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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 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 cena: 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+

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 - cena: 81 900 PLN
- tel. 601 383 710

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

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

Q Audi A6 III (C6) 3.0 Diesel, 2007

rok, automat, stan bdb, bezwypadkowy, cena; 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 - cena: 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 - cena: 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
- cena: 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 -cena:
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 - cena:
99 900 PLN - tel. 601 383 710

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,
cena: 28 900 zł do negocjacji
Tel. 602 739 463

Q Dacia Sandero 2009r 1.4-8v

200 tyś. km Niebieski Metalik ,
Klimatyzacja , sprowadzony
opłacony, cena: 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
- cena: 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, cena: 4900 zł,
tel. 600 208 039

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

- cena: 10900 PLN,
tel. 501 847 709

Q Hyundai Tucson 2.0 STYLE 2.0 CRDi

185 KM AUTOMAT 4WD Salon PL 2016,
84 786 km, 1 995 cm3, Diesel cena: 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,

hybryda, automat, SUV,
bezwypadkowy, I właściciel,
cena: 114 999 zł,
Tel. 602 739 463

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

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

Q Renaut Clio 1,5DCI, 2005,

Q Škoda RAPID 1.0 Spaceback Am-

Q Mazda 5 2006r 2.0-16v 7osobowy

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

Q RENAULT ESPACE 2005 r, 22

Q Suzuki Swift IV, 2007 rok,

134500 km, 1800 cm3, benzyna cena 10900 PLN,
tel. 501 847 709
srebrny metalik , sprowadzony
opłacony 168tyś.km
cena: 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
-cena 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
-cena: 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

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
diesel 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, benzyna23 900 PLN, tel. 501 847 709

Q Škoda Citigo Style 1.0 MPI 75 KM

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
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
- cena: 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 Częstochowa (dzielnica: Raków)

cena: 1 000,00 pln powierzchnia: 60,50 m²,
parter; 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 Mieszkanie M4 po modernizacji

w dzielnicy Północ. Pilnie. Cena: 299000 zł.
Tel. 504 132 951

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 50m , na Biznes Centrum
2

(możliwość wynajęcia), tel. 602 307 570

KUPIĘ

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)

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

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

Q Białe kamienie - ozdobne, do ogrodu, worek

Q Częstochowa (dzielnica: trzech wieszczów)

Q Cegła (czerwona, pełna) z rozbiórki - 1000 szt.

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
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20 kg/16 zł - Częstochowa, tel. 508 747 290
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
Q Kuchnia gazowo- elektryczna
tel. 721 390 993

Q Laptop Acer + wiatrak itp. (głośniki) myszki;
Odtwarzacz Orion DVD 828 + pilot; telefon

komórkowy Samsung + ładowarka;
tel. 530 485 377

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

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

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

Q Maszyna dziewiarska firmy bosch
tel. 34 362 94 27

Q 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 Rowery sładaki, 2 szt., jeden w stanie
b.dobrym, tel. 790 819 85

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

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

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

Q Podejmę prac dodatkową; pracownika

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

Q Kobieta lat 41 szuka pracy, wykluczone
towarzyskie, tel. 517 309 982

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

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

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

Q Pracownik gospodarczy, złota rączka. Zatrudnimy 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 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
pocztą na adres:
42-200 Częstochowa
Al. NMP 51

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

Wysłać email
na adres:
reklama@zycieczestochowy.pl

Wysłać SMS
na numer 533 302 049

Przez internet
wypełniając formularz na stronie
www.zycieczestochowy.pl
(zakładka: BIURO OGŁOSZEŃ)
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Wybrane samochody na dzień 13 listopada 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

