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Zaadoptuj psa

Covid-19

W informacji przekazanej PAP
czytamy, że abp Stanisław Gądecki
w liście do premiera Mateusza Morawieckiego podkreślił, że „Kościół
katolicki od początku trwania pandemii ze zrozumieniem podchodził
do decyzji władz państwowych,
również gdy dotykały one sfery
życia religijnego”.
Zwrócił uwagę, że zbliżająca się
uroczystość Bożego Narodzenia
jest dla chrześcijan czasem szczególnym. „Należy więc zrobić
wszystko, aby – przy zachowaniu
norm bezpieczeństwa – jak naj-
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Lubliniec

Apel o zwiększenie liczby
osób w kościołach
Przewodniczący Konferencji
Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki w liście do premiera Mateusza Morawieckiego zwrócił się o to, aby od
Wigilii uroczystości Bożego
Narodzenia obowiązujący
obecnie limit wiernych w kościołach został zmieniony
z jednej osoby na 15 metrów
kwadratowych do jednej
osoby na 7 m kw.
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Tragiczny
wypadek
na obwodnicy

57-letni kierowca nie żyje
– to tragiczny efekt wypadku,
do którego doszło na obwodnicy Lublińca. Ze wstępnych ustaleń wynika, że na prostym odcinku drogi doszło do czołowego zderzenia dwóch samochodów osobowych.

większa liczba osób miała możliwość uczestnictwa w świątecznej
liturgii, w tym we mszy świętej pasterskiej. W związku z powyższym
proszę, aby od Wigilii uroczystości
Bożego Narodzenia obowiązujący
dotąd limit wiernych (jedna osoba
na 15 mkw.) został zmniejszony do
osoby na 7 mkw.” – napisał przewodniczący KEP.
Premier Mateusz Morawiecki pytany o ten apel, odpowiedział, że
toczą są rozmowy z Episkopatem,
ale „na ten moment żadnej zmiany
w tym zakresie jeszcze nie ma”. - Dla
nas jest rzeczą niezwykle ważną,
żeby mimo otwarcia części sklepów

od początku grudnia nie doszło do
ponownych przyrostów zakażeń.
My tego nie wiemy, czy tak będzie,
dlatego musimy trzymać rękę na
pulsie. Dlatego wszelkie obostrzenia, bardzo proszę, żeby
wszyscy traktowali w sposób rygorystyczny, wszyscy ich przestrzegali,
ponieważ to od odpowiedzialności
nas wszystkich zależy, jak będzie
wyglądać druga połowa grudnia, jak
wyglądać styczeń - mówił szef
rządu.
O to, co w tej kwestii doradziłby
premierowi pytany był też Minister
Zdrowia, Adam Niedzielski. Jak zaznaczył wprowadzenie nowych li-

mitów jest możliwe, jeśli liczba
zakażeń spadnie na tyle, że będzie
można podzielić kraj na różne strefy.
Jedna osoba na 7 metrów kwadratowych w kościołach byłaby standardem w strefie żółtej.
- Ta - przypomnę - żółta strefa,
o której będziemy podejmowali
ewentualną decyzję przed świętami
wymaga tego, żeby poziom zakażeń
był przez siedem dni średnio na poziomie 10 tys., z czym przez ostatnie
dwa dni mamy do czynienia. Jeżeli te
tendencje by się przedłużyły, to być
może z automatu takie decyzje będziemy podejmowali - mówił szef
resortu zdrowia.

Do zdarzenia doszło we wtorek
8 grudnia kilkadziesiąt minut po
godzinie szóstej na drodze krajowej nr 11, której fragment stanowi obwodnicę Lublińca. 57-letni
mieszkaniec powiatu lublinieckiego zderzył się z jadącym od
strony Lublińca 48-letnim kierowcą citroena. Do zdarzenia doszło na prostym odcinku drogi.
Starszy z mężczyzn zginął na
miejscu. Kierujący citroenem został przewieziony do szpitala
w Częstochowie. Na miejscu wypadku czynności procesowe pod
nadzorem prokuratora prowadzili
policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego KPP Lubliniec. Dokładne
przyczyny i okoliczności tego tragicznego zdarzenia będą wyjaśnione w toczącym się śledztwie.

Zdrowie

W. Brytania: 90-letnia Brytyjka
pierwszą osobą zaszczepioną
przeciw Covid-19
W Wielkiej Brytanii ruszyły masowe
szczepienia przeciwko Covid-19.
Pierwszą na świecie zaszczepioną
osobą - poza fazą testów - była
90-letnia Brytyjka Margaret Keenan.
- Czuję się zaszczycona, że mogę być
pierwszą osobą zaszczepioną przeciwko Covid-19, to najlepszy prezent
urodzinowy, jakiego mogłabym sobie
życzyć, ponieważ oznacza to, że mogę
w końcu cieszyć się możliwością spędzenia czasu z rodziną i przyjaciółmi
w nowym roku, po tym
jak przez większą część
tego roku byłam sama powiedziała po przyjęciu
szczepionki
Keenan, która za tydzień obchodzić będzie


91. urodziny.
Szczepienie odbyło się w szpitalu
w Coventry w środkowej Anglii, zaś
zastrzyk o godz. 6.31 miejscowego
czasu zrobiła pielęgniarka z Filipin.
Keenan, która pochodzi z Enniskillen
w Irlandii Północnej, była sprzedawczynią w sklepie jubilerskim, a przeszła na emeryturę dopiero cztery lata
temu. Ma córkę, syna i czworo
wnuków.
- Nie mogę znaleźć wystarczających
słów podziękowania dla (pielęgniarki)
May i personelu NHS (publicznej
służby zdrowia - PAP), którzy się mną
opiekowali, a moja rada dla każdego,
komu zostanie zaoferowana szczepionka, brzmi: skoro ja mogłam ją
przyjąć w wieku 90 lat, to wy też możecie - dodała.
Wielka Brytania jest pierwszym

państwem świata, które dopuściło do
użytku stworzoną przez firmy Pfizer
i BioNTech szczepionkę przeciw
Covid-19. Brytyjski rząd zawarł
umowę na zakup 40 milionów dawek
szczepionki, co wystarczy dla 20 milionów osób, bo do zapewnienia
ochrony potrzebne są dwie dawki
przyjęte w odstępie 21 dni, ale zdecydowana większość zostanie dostarczona
w
przyszłym
roku.
W najbliższych dniach dostępnych
będzie 800 tys. dawek szczepionki.
Szczepienia są darmowe i nieobowiązkowe. Początkowo odbywać się
będą w ok. 70 szpitalach na terenie całego kraju, a w pierwszej kolejności zaszczepione zostaną osoby powyżej
80. roku życia i niektórzy pracownicy
służby zdrowia i opieki społecznej.

Z głębokim smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Grzegorza Stali

wieloletniego, zasłużonego pracownika
Wulkan SA i naszego serdecznego kolegi
Wyrazy głębokiego współczucia
Rodzinie i Bliskim
składa
Rada Nadzorcza, Zarząd
i Pracownicy WULKAN SA

Opracowanie kolumny - Katarzyna Gwara
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Biznes prasowy, internetowy i poligraficzny

Orlen przejmuje
Polska Press
- Przejmujemy wydawnictwo Polska Press. Dzięki transakcji zyskamy dostęp do 17,4 mln użytkowników portali wchodzących
w skład Grupy - poinformował
Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen. Do tej pory należało ono do
niemieckiej firmy Verlagsgruppe
Passau. Umowa kupna udziałów
w spółce obejmuje biznes prasowy, internetowy i poligraficzny.
7 grudnia spółka PKN Orlen podpisała umowę przedwstępną na nabycie od HKM GmbH, właściciela
Polska Press Sp. z o.o., 100 proc.
udziałów w spółce Polska Press Sp.
z o.o. Transakcja uzależniona jest od
zgody Prezesa Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów.
Umowa kupna udziałów w spółce
obejmuje biznes prasowy, internetowy i poligraficzny.
Grupa jest wydawcą 20 dzienników
regionalnych.
Należą do niej m.in.:
DZIENNIKI:
• Dziennik Bałtycki,
• Dziennik Łódzki,
• Dziennik Zachodni,
• Gazeta Krakowska,
• Głos Wielkopolski,
• Gazeta Wrocławska,
• Express Bydgoski,
• Express Ilustrowany,
• Kurier Lubelski,
• Gazeta Pomorska,
• Gazeta Lubuska,
• Dziennik Polski,
• Kurier Poranny,
• Nowa Trybuna Opolska,
• Echo Dnia
REGIONALNE DODATKI
TELEWIZYJNE:
• Tele Magazyn,
• Super Tele,
• TV Pilot,
• Tele Program

TYGODNIKI OGŁOSZENIOWE
OKOŁO 150 TYGODNIKÓW
LOKALNYCH
W skład grupy Polska Press
wchodzą także media internetowe.
Grupa jest właścicielem m.in.:
• serwisu motoryzacyjnego
Motofakty.pl,
• miejskiego portalu informacyjnego naszemiasto.pl,
• portalu strefabiznesu.pl,
• portalu stronakobiet.pl,
• portalu strefaagro.pl,
• programu telewizyjnego
telemagazyn.pl,
• serwisów sportowych gol24.pl
oraz sportowy24.pl
Jest też współwłaścicielem m.in.:
• grupy e-budownictwo.pl,
• agregatora informacji
o wydarzeniach Coigdzie.pl,
• platformy e-learningowej
Langloo.com.
Oprócz tego Polska Press posiada
6 drukarni:
• Drukarnia Łódź,
• Drukarnia Poznań,
• Drukarnia Sosnowiec,
• Drukarnia Bydgoszcz,
• Drukarnia w Białymstoku,
• Drukarnia w Koszalinie.
Grupa ma również własną agencję
informacyjną. Agencja Informacyjna
Polska Press, która przygotowuje
codzienny serwis informacyjny dla
gazet regionalnych.
Decyzja przejęcia wydawnictwa
spotkała się z uznaniem ze strony
środowisk popierających partię
Prawo i Sprawiedliwość, jednocześnie wywołując oburzenie i zdecydowaną krytykę ze strony środowisk
opozycyjnych i centrystycznych. Jesteśmy przekonani, że nowy właściciel zapewni Polska Press
perspektywy dalszego rozwoju - powiedział Alexander Diekmann, dyrektor zarządzający i udziałowiec
Verlagsgruppe Passau odpowiedzialny za działalność w Polsce.

Promenada im. Cz. Niemena

Jeże mają nie tylko swoje
strefy, ale i domki
15 domków dla jeży pojawiło się
przy Promenadzie im. Czesława
Niemena w Częstochowie. Inwestycja została zrealizowana w ramach
budżetu obywatelskiego.
Szukając lokalizacji starano się wybrać miejsca osłonięte od wiatru i zniwelować wpływ niekorzystnych
warunków atmosferycznych. W domkach zwierzęta mogą znaleźć schronienie przez cały rok. Ekologiczna,
wykonana z drewna konstrukcja zapewni bezpieczne schronienie w trudniejszych warunkach pogodowych,
szczególnie w okresie zimowania.
Domki dla jeży umożliwiają skuteczne osiedlanie się tych niezwykle
pożytecznych zwierząt na terenach


zieleni miejskiej. Koszt realizacji zadania to 1125 zł.
Przypominany, że podobnie, jak
przed rokiem, nie wszystkie z jesiennych liści w miejskich parkach i skwerach są sprzątane. Część z nich
posłuży jako zimowe schronienie dla
jeży.
Jeżo-strefy są już w miejskich parkach pod Jasną Górą, wkrótce pojawią się też w innych miejscach, gdzie
mogą zimować te zwierzęta. Specjalne kopczyki będą usytuowane pomiędzy
drzewami,
poza
wyznaczonymi ścieżkami, tak by zminimalizować ryzyko ich zniszczenia.
Tworzeniem i utrzymaniem stref dla
jeży zajmuje się częstochowskie Centrum Usług Komunalnych.
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Rzecznik rządu

Po świętach szansa
na przejście do czerwonej
strefy
- Jest szansa, że po świętach Bożego
Narodzenia przejdziemy do strefy czerwonej, a być może w kolejnych tygodniach w niektórych powiatach będą
obowiązywały strefy żółte - ocenił w poniedziałek rzecznik rządu Piotr Müller.
W telewizji wPolsce.pl rzecznik rządu zapytany, czy można mówić o spadku zakażeń koronawirusem, odparł, że rząd czeka obecnie na informacje dotyczące
okresu handlowego, w tym niedzieli
handlowej 6 grudnia.
Podkreślił, że w całej Polsce trwają kontrole Państwowej Inspekcji Pracy w przedsiębiorstwach
pod kątem przestrzegania wytycznych sanitarnych. - Sporo mandatów niestety zostało wręczonych dla przedsiębiorców, którzy prowadzą swoją
działalność niezgodnie z wytycznymi sanitarnymi powiedział Müller i przypomniał, że przedsiębiorcy, którzy nie będą przestrzegać tych zasad nie
otrzymają wsparcia z tarczy antykryzysowej
i tarczy finansowej.
Rzecznik rządu przypomniał również o strategii
dotyczącej obostrzeń obowiązujących w całym
kraju.
Zgodnie z przedstawioną w listopadzie przez
premiera strategią obecne restrykcje obowiązują
do 27 grudnia. Natomiast od 28 grudnia Polska
miałaby być podzielona - w zależności o sytuacji
epidemicznej - na trzy strefy z różnym poziomie
obostrzeń. Strefa czerwona zostanie wprowadzona, kiedy średnia dzienna liczba zachorowań
z siedmiu dni osiągnie ok. 19 tys., strefa żółta, gdy
średnia dzienna liczba zachorowań z siedmiu dni
osiągnie ok. 9,4 tys. W ostateczności, jeśli liczba
zakażeń będzie wzrastać rząd miałby wprowadzić
kwarantannę narodową, która oznaczałaby największe restrykcje.
Müller zaznaczył, że w kolejnych tygodniach obostrzenia będą dopasowywane do liczby zakażeń

Kiedrzyn

i wydolności służby zdrowia. - Po świętach jest
szansa, że faktycznie przejdziemy do czerwonej
strefy, ona jest objęta nieco mniejszymi obostrzeniami, ale również, że w kolejnych tygodniach być
może w niektórych powiatach będą już obowiązywały strefy żółte - powiedział rzecznik rządu.
Zapytany o znaczenie szczepień, Müller przypomniał, że będą one fakultatywne, a rząd będzie zachęcał obywateli do zaszczepienia się.
Zadeklarował, że zarówno on, jak i premier Mateusz Morawiecki zaszczepią się przeciw koronawirusowi. Zapewniał również, że szczepionka
będzie dostępna dla każdego, kto będzie chciał się
zaszczepić, w tym dla osób, które przeszły już zakażenie. - W tej chwili zgłaszają się punkty szczepienne do systemu, w drugiej połowie grudnia
będziemy pokazywać, gdzie one się znajdują, będziemy tłumaczyć cały proces i wyjaśniać tak, żeby
każdy zrozumiał, jakie obowiązują zasady - mówił.
Rzecznik rządu ocenił, że jest szansa na „pożegnanie pandemii” w drugiej połowie przyszłego
roku, jednak zastrzegł, że są to jedynie szacunki,
a sam proces szczepień będzie długotrwały.
W minionym tygodniu premier Morawiecki poinformował, że rząd zamówił już 45 mln dawek
szczepionki przeciw COVID-19; szczepienia mają
być darmowe, dobrowolne i dwudawkowe. Szczepienia - zgodnie z informacjami przedstawionymi
przez szefa rządu - mają być prowadzone najpierw
wśród pracowników służb medycznych, mieszkańców domów pomocy społecznej, zakładów
opiekuńczo-leczniczych, żołnierzy oraz osób starszych, powyżej 65. roku życia. Według deklaracji
premiera szczepienia miałaby zacząć się od lutego
lub marca przyszłego roku.
Proces szczepienia ma rozpocząć się od rejestracji online lub metodą tradycyjną, zgłoszenia się
do punktu szczepień, zaszczepienia oraz zgłoszenie się po 21 dniach na powtórzenie szczepienia.
Szczepienia
przeciw
COVID-19
prowadzone będą w placówkach Podstawowej
Opieki Zdrowotnej, innych stacjonarnych placówkach medycznych, mobilnych zespołach szczepiących oraz we wspomnianych centrach
szczepiennych w szpitalach rezerwowych.

Myszków

Będzie ulica
Wisławy
Szymborskiej

Pijany i bez
uprawnień wybrał
się na przejażdżkę

Częstochowscy radni zgodzili się, by nową ulicę
w Kiedrzynie nazwać imieniem jednej z najznakomitszych polskich poetek – Wisławy Szymborskiej.

Ponad dwa i pół promila alkoholu wykazało badanie
30-letniego kierowcy fiata, który wpadł w ręce mundurowych. Mężczyzna nie miał uprawnień do kierowania. Grozi mu 2-letni pobyt w więzieniu oraz obligatoryjna kara finansowa w wysokości 5 tysięcy złotych.

Z wnioskiem o nadanie nazw kilku ulicom na terenie nowo powstającego osiedla w dzielnicy Kiedrzyn zwrócił się do Rady Miasta Tomasz Jurczyński
wraz z 110 mieszkańcami Częstochowy. Zespół ds.
Nazewnictwa Obiektów Miejskich wskazał postać
Wisławy Szymborskiej, którą wnioskodawcy zaakceptowali. Podczas sesji częstochowscy radni zgodzili się, by droga wewnętrzna, boczna od ulicy
Ludowej otrzymała nazwę tej znakomitej polskiej
poetki, pisarki, tłumaczki i felietonistki.

Do zdarzenia doszło na ulicy 11 Listopada w Myszkowie.
Policjanci z Ogniwa Patrolowo- Interwencyjnego myszkowskiej komendy zatrzymali do kontroli drogowej kierowcę fiata seicento. Jak się okazało, mężczyzna w ogóle
nie powinien siadać "za kółko". Po pierwsze, nie posiadał
uprawnień do kierowania pojazdami, a po drugie.. .był pijany. Jego badanie wykazało ponad 2,5 promila alkoholu
w organizmie. O dalszym losie nieodpowiedzialnego 30latka zadecyduje prokurator i sąd.
Opracowanie kolumny - Katarzyna Gwara

Przewoził bagaż dwa razy
większy niż jego samochód

Do awantury doszło na klatce schodowej jednego z bloków w Rybniku przy
ulicy Dąbrówki. Mundurowi zostali wezwani na interwencję, gdzie miało dojść
do użycia noża. Kiedy policjanci przyjedrogówki. Mundurowi ustalili, że fiat nie miał
też aktualnych badań technicznych, ani aktualnego ubezpieczenia komunikacyjnego. Po
sprawdzeniu bagażu okazało się, że na dachu
przewoził styropian, który został załadowany
w sposób zagrażający bezpieczeństwu w ruchu
drogowym. Mężczyzna został ukarany dwoma
mandatami karnymi za popełnione wykroczenia. Policjanci skierowali też wniosek do
Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, który może nałożyć karę administracyjną
za niedopełnienie obowiązku ubezpieczenia
pojazdu.

Próbował zabić 33-latkę
Policjanci Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śląskim, zatrzymali ukrywającego
się sprawcę usiłowania zabójstwa 33-letniej kobiety, do którego doszło kilka dni temu. 29-latek napadł na swoją ofiarę, zadając jej cios nożem kuchennym w plecy, gdy
wychodziła ona z mieszkania. Na wniosek
Prokuratury Rejonowej w Wodzisławiu Śląskim, sąd zastosował wobec podejrzanego
tymczasowy areszt.
1 grudnia policjanci z komendy powiatowej
w Wodzisławiu Śląskim zostali poinformowani
o ataku na kobietę wychodzącą ze swojego
mieszkania. Na miejsce wezwano między innymi psa tropiącego. Policjanci szybko ustalili
okoliczności zdarzenia i wytypowali sprawce.
Jak wynika z ustaleń, sprawca ukrywał się
przez noc w lesie. Dzień później policjanci
Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego, patrolując teren miasta, zauważyli mężczyznę, który

Awantura na klatce schodowej
zakończona atakiem nożownika
Na wniosek śledczych oraz prokuratora
rybnicki sąd zastosował tymczasowy
areszt wobec 32-latka, który zranił nożem 29-latka. Do zdarzenia doszło na
klatce schodowej podczas awantury pomiędzy mężczyznami. Za popełnione
przestępstwo grozi mu do 5 lat więzienia.

Jakież było zdziwienie policjantów z Czechowic-Dziedzic, kiedy ich oczom ukazał się
fiat na dachu, którego znajdował bagaż
dwa razy większy niż... sam pojazd. Co ciekawe, siedzący za kierownicą 51-latek nie
miał obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego i badań technicznych samochodu. Nieodpowiedzialny kierowca został
ukarany kilkoma mandatami karnymi za
popełnione wykroczenia drogowe.
Dzielnicowi z Komisariatu Policji w Czechowicach-Dziedzicach w trakcie obchodu ulicy
Piasta zwrócili uwagę na kierującego pojazdem
marki Fiat Seicento, który na dachu miał ładunek blisko dwa razy większy od samego samochodu. Postanowili zatrzymać do kontroli
pojazd, który przewożąc w ten sposób bagaż,
zagrażał innym użytkownikom dróg. Po skontrolowaniu auta okazało się, że stan techniczny
samochodu nie pozwala na jego bezpieczne
użytkowanie, a kierujący nie ma dowodu rejestracyjnego. Powód? Został mu zatrzymany
kilka tygodni wcześniej przez drogówkę. Pomocy w przeprowadzeniu kontroli drogowej
udzielili dzielnicowym mundurowi z bielskiej
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chali na miejsce, pod blokiem zastali mężczyznę, który trzymał się za krwawiącą
ranę. Stróże prawa natychmiast udzielili
mu pierwszej pomocy przedmedycznej
i wezwali na miejsce zespół pogotowia ratunkowego. Jak się okazało, agresor bez
wyraźnego powodu zaatakował nożem
29-latka, a następnie uciekł. Policjanci
rozpoczęli poszukiwania agresywnego
nożownika. Jeszcze tego samego dnia
mężczyzna został zatrzymany. Na wniosek
rybnickich śledczych i prokuratora, sąd
zastosował wobec niego 2-miesięczny
areszt.

Wpadł, bo zepsuł mu się samochód
O szczególnym pechu może mówić
44-letni kierowca ciężarowego volvo. Samochód, którym jechał, stanął na rondzie. Okazało się, że zabrakło paliwa
i rozładował się akumulator. Policjanci,
którzy pojawili się na miejscu, zbadali
trzeźwość kierowcy. Mężczyzna miał ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie.
Policjanci otrzymali informację, że na ulicy
Wojska Polskiego w Zawierciu występują

utrudnienia w ruchu drogowym. Samochód
ciężarowy miał stać na rondzie, uniemożliwiając przejazd innym pojazdom. Policjanci
z zawierciańskiej drogówki ustalili, że w ciężarowym volvo zabrakło paliwa. Dodatkowo
rozładował się akumulator. Mundurowi
sprawdzili stan trzeźwości 44-letniego kierowcy. Jak się okazało, mężczyzna miał
ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie.
Zostało mu zatrzymane prawo jazdy. Za popełnione przestępstwo grozi mu kara
do 2 lat więzienia.

77-latek znęcał się nad żoną
Policjanci z Jastrzębia-Zdroju wydali wobec 77-letniego jastrzębianina nakaz
opuszczenia mieszkania i zakaz zbliżania
się do jego bezpośredniego otoczenia.
Mężczyzna ma już sądowy wyrok za znęcanie się nad małżonką z warunkowym
zawieszeniem kary. Podjęcie takiej decyzji przez policjantów było możliwe dzięki
nowym uprawnieniom, które otrzymali
z końcem listopada.
odpowiadał rysopisem poszukiwanemu
sprawcy. 29-letni mieszkaniec Wodzisławia
Śląskiego stanął w piątek przed sądem, który
zastosował wobec podejrzanego areszt tymczasowy. Sprawcy usiłowania zabójstwa grozi
kara nawet dożywotniego więzienia.



Wiele lat trwał koszmar kobiety, która
mieszkała ze swoim mężem w jednym
z bloków w centrum miasta. Pomimo wyroku
sądu za znęcanie się psychiczne i fizyczne
z warunkowym zawieszeniem kary, nic się
nie zmieniło. Mężczyzna nadal nadużywał al-

koholu, pod wpływem którego stawał się
agresywny. Znieważał swoją żonę, a podczas
awantur dopuszczał się do rękoczynów. Kobieta czuła się bezradna, bo wszystko działo
się w czterech ścianach mieszkania. 26 listopada wezwała na pomoc mundurowych.
Z uwagi, iż nie czuła się bezpiecznie, opuściła
swoje mieszkanie i zamieszkała u córki.
Dzielnicowy przyjrzał się tej sprawie i wraz
z jastrzębianką poszli do jej domu. Policjant
wręczył 77-latkowi nakaz opuszczenia
mieszkania i zakaz zbliżania się do jego bezpośredniego otoczenia. Kobieta była bardzo
wdzięczna, że mogła wrócić do swojego
mieszkania i nie obawiać się, że mąż wróci,
gdy tylko policjanci z niego wyjdą.
Opracowanie kolumny - Katarzyna Gwara

Czy Państwa dziecko choruje
na łuszczycę plackowatą
o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego?
Prowadzone jest obecnie badanie kliniczne
dotyczące efektów 8-tygodniowego leczenia płynem
do stosowania miejscowego u dzieci i młodzieży
(w wieku od 12 lat do 16 lat i 11 miesięcy) z łuszczycą
plackowatą o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego.
Płyn będzie stosowany przez okres 8 tygodni.
Lek badany oraz wizyty w ramach badania
(świadczenia medyczne związane z badaniem)
są nieodpłatne.
Uczestnicy otrzymają zwrot kosztów przejazdów.
Są Państwo zainteresowani?
Aby uzyskać więcej informacji
na ten temat, prosimy o kontakt:

A-derm-Serwis
ul. Waszyngtona 42 lok. 3, 42-217 Częstochowa
Nr telefonu: 604 533 081 , 660 048 180
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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 50m2, na Biznes Centrum

(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

DAM PRACĘ

Q Lodówka mastercook duża, biała.

Q Przyjmę do pracy handlowca tel. 601 505 520

Q Lodówka ardo – wys. 141 Cm, sprawna,

Q Przyjmę do pracy drykiera/ wyoblacza

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

Q Praca w Radomsku – Operator wózka widło-

Tel. 721 390 993

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

Q Maszyna dziewiarska firmy bosch
tel. 34 362 94 27

Q Maszyna do szycia przemysłową,

marki „minerva” - stan bardzo dobry.
Cena do negocjacji. Tel. 603 521 686

Q Meble w dobrym stanie - szafa, regał, szafka,

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

Q Meble młodzieżowe z biurkiem, ładne,

w dobrym stanie. Lisiniec, Częstochowa.
Tel. 508 747 290

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

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

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

Q Radio+cd+magnetofon, mp3, RDS, AUX, MICTRO COMPONENT SYSTEM typ UX-G3, 2x25W
tel. 697 272 102

Q Rower Cobran Shimano - tel. 697 272 102
Q 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

Q Przyjmę do pracy szlifierza tel. 601 505 520
tel. 601 505 520

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

Q Firma Tacho poszukuje pracownika

do serwisu tachografów, tel: 663 488 502

Q Podejmę pracę - pracownik gospodarczy, porządkowy, stróż, godziny popołudniowe, nocne.
Solidny i dyspozycyjny. Tel. 502 417 160

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

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 4 grudnia 2020 r.
NISSAN QASHQAI
1.6 D, rok prod. 2018, 4x4,
kraj., I - wł., gwarancja
69.900 zł
VW PASSAT 2.0 Diesel
rok prod. 2018 , kraj.,
I-wł., serwisowany,
F-VAT
63.900 zł
MAZDA 3
1.6 E, rok prod. 2010

23.900 zł
TOYOTA YARIS
1.0 E, kraj.,rok prod. 20142016, gwarancja, I-wł., F-VAT
31-900 - 33.900 zł

TOYOTA AVENSIS
2.0 D, rok prod. 2017, kraj.,
I - wł. F-VAT, serwisowany
61.900 zł

n AUDI A3 2.0 D, rok prod. 2004r.
n AUDI A6 3.0 D, rok prod. 2014 Quatro S-tronik, kraj.,
serwisowany,
n AUDI Q5 3.0 D, rok prod. 2008, kraj

37.900 zł
FORD FIESTA
1.25 E, rok prod. 2016

29.900 zł
VW PASSAT
2.0 D, rok prod. 2007

16.900 zł

98.900 zł
 44.900 zł

n BMW 1, 1.6 E, rok prod. 2006

15.900 zł

n BMW 520, 2.0 D, rok prod. 2001, krajowy

7.900 zł

n BMW X5 3.0 D., rok prod. 2008

FORD FOCUS 1.6 benzyna +
LPG, rok prod. 2017,
krajowy, I-wł.,
serwisowany, F-VAT

 9.500 zł

n BMW X5 M 50 D 3.0 D, rok prod. 2014

49.500 zł
189.000 zł

n BMW X6 2.0 D, rok prod. 2009-2011, F. VAT,  76.000 zł - 99.000 zł
automat, skóra, navi, czujniki
n BMW X6 zakup 2018, 3.0D 313 kM, M pakiet F-VAT
n CITROEN C5 2.2 D, automat, rok prod. 2002
n CITROEN C-ELYSE 1.6 benzyna, rok prod. 2013, kraj.

248.800 zł
1.800 zł
 21.900 zł

n RENAULT MEGANE SCENIC 1.5 E, rok 2014, nawigacja  27.900 zł
n SEAT ALHAMBRA 2.0 D, rok prod. 2010

 19.900 zł

n SEAT CORDOBA 1999r, 1.6 E



n SKODA OCTAVIA 1.9 Diesel, rok prod. 2006

 14.900 zł

n SUBARU LEGACY 2.0 D., rok prod. 2014

1.900zł
45.000 zł

n TOYOTA AVENSIS 2.2 D, rok prod. 2010

20.900 zł

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

 7.900 zł

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

 59.900 zł

n VW JETTA 1.6 E, rok prod. 2007

n DODGE CALIBER 2.0 D., rok prod. 2007

12.000 zł

n VW CRAFTER 2.0 D, rok prod. 2014

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

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

 21.900 zł

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

 16.900 zł

n MERCEDES GLC 220 2.2 Diesel 2019, krajowy, I-wł.,
serwisowany, F-VAT
n MERCEDES GLC COUPE 2.0 benzyna, krajowy,
serwisowany, I-wł. F-VAT

166.600 zł

n OPEL ASTRA 1.9 D, rok prod. 2006

 12.800 zł
7.900 zł

15.900 zł

n RENAULT MEGANE 1.5 D, rok prod. 2010,

2.900 zł

n OPEL MERIVA 1.4 E, rok prod. 2006, krajowy

27.900 zł

n PEUGEOT 301 1.6 HDI, rok prod. 2017, kraj.,I – wł.

n DAEWOO LANOS 1.5 E, rok prod. 1998 kraj., I-wł.

158.900 zł

 19.900 zł

n OPEL VIVARO 2.5 D, rok prod. 2008

 17.900 zł
 36.000 zł netto

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

 56.900 zł
58.900 zł

n VW PASSAT 1.9 D, rok prod. 2002

 6.900 zł

n VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2009

19.900zł

n VW POLO 1.2 benzyna+gaz, zakup w 2010

 17.900 zł

n VW TIGUAN 2012 rok, 1.4E/160 kM

 42.000zł

n VW TOURAN 2.0 TDI, rok prod. 2013, 170 KM

 46.900 zł

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

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

