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Wieloletni dyrektor częstochowskiego teatru

Piotr Machalica nie żyje
Zmarł Piotr Machalica - aktor i wieloletni
dyrektor do spraw artystycznych Teatru
im. Adama Mickiewicza w Częstochowie.
Miał 65 lat.
W weekend Piotr Machalica trafił do szpitala. Jego
stan był ciężki - leżał pod respiratorem. Informację
o śmierci aktora opublikowano na jego oficjalnym
profilu na Facebooku: „Po dzielnej walce Piotr Machalica zmarł dziś o 02:30 w szpitalu MSWiA w Warszawie”. Przyczyna jego śmierci nie została podana.
Piotr Machalica był znanym aktorem teatralnym
i telewizyjnym. Wywodził się z aktorskiej rodziny.
W 1981 ukończył warszawską PWST. Na ekranie
zadebiutował w 1979. Występował w Teatrze Powszechnym w Warszawie. Był uznanym wykonawcą piosenki aktorskiej. Został nagrodzony m.in.
na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu
w 1986. Śpiewał głównie piosenki Okudżawy i Brassensa.
Piotr Machalica był także związany z Teatrem im.
A. Mickiewicza w Częstochowie. Przez 12 lat pełnił
funkcję dyrektora artystycznego. W tym czasie wystawiono tak popularne i lubiane przez publiczność
spektakle jak: „Hamlet”, „Proca”, „Znikomość”,
„Sprzedawcy gumek”. Sam Machalica wyreżyserował m .in .sztuki „Tacy duzi chłopcy”, czy „Życie –
trzy wersje”.

Częstochowa

Od 10 lat rządzi
miastem
W grudniu 2010 roku Krzysztof
Matyjaszczyk złożył ślubowanie
jako nowo wybrany Prezydent
Miasta Częstochowy. Później został ponownie wybrany głosami
mieszkanek i mieszkańców w wyborach bezpośrednich w 2014 r.
i 2018 r. W ciągu tych 10 lat sporo
się w Częstochowie działo, sporo
wydarzyło, dużo zmieniło...
10 lat temu, po pierwszym wyborze, na sesji Rady Miasta Częstochowy 10 grudnia 2010 r. nowy
prezydent mówił m.in.:
- Jestem prezydentem Częstochowy. Natomiast na tytuł i zaszczyt bycia prezydentem
wszystkich częstochowian dopiero
będę
musiał
zapracować.
Chciałbym, żebyście wszyscy mi
w tym pomogli (…) Chciałbym,
byśmy wspólnie zapracowali na to,
czym obdarzyli nas mieszkańcy –
zaufaniem.
Moment ślubowania prezydenta
można sobie przypomnieć m.in. poprzez informację
w portalu miejskim:


http://www.czestochowa.pl/page/7,aktualnosci.html?id=2687
W czwartek 10 grudnia 2020 r.
na profilu na facebooku, obok swojego zdjęcia 10 lat później,
Krzysztof Matyjaszczyk zamieścił
taki wpis:
- Dzięki Waszemu zaufaniu jestem Prezydentem już 10 lat. Ten
zaszczyt, za który Wam bardzo
dziękuję, to też ogromna odpowiedzialność za każdą i każdego z Was.
Cieszę się, że budujemy Częstochowę poprzez wzajemne rozmowy i zrozumienie. Dziękuję za
to, że pozwoliliście mi dbać o nasze
miasto razem z Wami.
Dziesięciolecie prezydentury
przypada na trudny czas pandemii,
politycznych napięć i podziałów
w kraju oraz dużej troski o przyszłość polskich samorządów,
w tym stabilności i perspektyw samorządowych finansów.
Podsumowanie najważniejszych
wydarzeń można znaleźć na
stronie: http://www.czestochowa.
pl/data/newsFiles/prezentacja_-_10_lat_prezydentury_
krzysz.pdf

Powiat kłobucki

Pijany kierowca
wjechał do rowu.
Wcześniej
spowodował kolizję
Ponad 3 promile alkoholu
w organizmie miał 44-latek,
który stracił panowanie nad
pojazdem i zjechał do przydrożnego rowu. Chwilę wcześniej, doprowadził do zderzenia z kierującą toyotą i odjechał. Pozostawił jednak po
sobie ślad - tablicę rejestracyjną.
Do zdarzenia doszło we
wczesnych godzinach rannych
w Pacanowie. Kierujący jaguarem jechał w kierunku Kostrzyny. W pewnym momencie
stracił panowanie nad pojazdem i zjechał do przydrożnego rowu. Badanie wykazało
w organizmie 44-letniego
mieszkańca gminy Panki
ponad 3 promile alkoholu.
Mężczyzna, z uwagi na zgła-

szane dolegliwości, został
przewieziony do szpitala na
badania.
Z ustaleń mundurowych wynika, że kilka minut wcześniej,
w sąsiedniej miejscowości, ten
sam pijany kierowca jaguara
doprowadził do kolizji. Co ciekawe, jechał samochodem po
chodniku... W pewnym momencie nie udzielił pierwszeństwa przejazdu kierującej
toyotą i doprowadził do zderzenia. Jak gdyby nigdy nic się
nie stało, odjechał z miejsca
zdarzenia. Pozostawił jednak
po sobie ślad - tablicę rejestracyjną.
Nieodpowiedzialny mężczyzna musi liczyć się z zarzutami karnymi za jazdę w stanie
nietrzeźwości, za które grozi
mu 2-letni pobyt w więzieniu.

Poważne zdarzenie na parkingu

Kierowca
w ciężkim stanie
w szpitalu
Do bardzo groźnie wyglądającego zdarzenia doszło na parkingu przed marketem Castorama. 48-letni kierowca Toyoty Aygo nagle przyspieszył i uderzył w zaparkowane
samochody. Mężczyzna stracił przytomność.
Jeden z ochroniarzy prowadził reanimację
do czasu przyjazdu karetki.
Do zdarzenia doszło w sobotę (12.12.)
około godziny 13.00. - Mężczyzna zjeżdżał na
parking przy Castoramie z trasy od strony
Zajazdu Jurajskiej. Skręcił w lewo i jadąc
wzdłuż ogrodzenia, z nieznanych dotąd przyczyn, nagle przyspieszył. Przejechał przez
wysepki i uderzył w zaparkowane samochody - relacjonuje asp. szt. Marta Kaczyńska
z częstochowskiej policji. Na miejscu błyskawicznie pojawili się pracownicy marketu. Kierowca był nieprzytomny. Jeden z ochroniarzy
rozpoczął reanimację i prowadził ją aż do momentu przyjazdu służb medycznych. 48-letni
mieszkaniec Częstochowy w ciężkim stanie
został zabrany do szpitala. - W sobotni wieczór jego stan nie uległ poprawie. Wciąż był
nieprzytomny - podsumowuje asp. szt. Marta
Kaczyńska.
Opracowanie kolumny - Katarzyna Gwara
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W Częstochowie nie trzeba
przygotowywać
dodatkowych łóżek
dla chorych na COVID-19
17 pacjentów było w czwartek leczonych w szpitalu
tymczasowym w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.
Dwóch innych takich placówek przygotowanych w woj.
śląskim nie uruchomiono ze
względu na mniejszą liczbę
zakażeń koronawirusem.
Wojewoda śląski poinformował też dyrekcje kolejnych szpitali, że nie muszą
przygotowywać dodatkowych łóżek dla chorych na
COVID-19. Taki obowiązek
zdjął m.in. ze szpitala
w Częstochowie.
Pierwszy pacjent trafił do szpitala w MCK 1 grudnia. Według informacji
służb
wojewody
śląskiego leczy się tam nadal. Inny
pacjent tej placówki z poważną
chorobą nerek został przewieziony z MCK do placówki patronackiej – Szpitala MSWiA
w Katowicach. Jeden wiekowy pa-

cjent leczony w szpitalu tymczasowym zmarł.
Katowicki szpital tymczasowy
może przyjąć do 500 pacjentów,
ale w pierwszym etapie działania
udostępnił 140 miejsc internistycznych i 20 w standardzie oddziału
intensywnej
opieki
medycznej. W razie potrzeby będzie rozszerzać swoją działalność
– taka decyzja zapadnie, jeśli 70
proc. miejsc zostanie zajętych.
Dwa inne szpitale tymczasowe
przygotowała w woj. śląskim
spółka Węglokoks. 30 listopada
przekazała placówce patronackiej
obiekt przygotowany w hali na terenie lotniska w Pyrzowicach. Są
tam 144 miejsca dla chorych na
COVID-19, w tym 10 w standardzie oddziału intensywnej opieki
medycznej. Na razie obiekt ten
pełni jedynie funkcję rezerwową,
w najbliższym czasie nie będzie
przyjmował chorych. Trzeci
szpital tymczasowy przygotowywano w obiekcie sanatoryjnym
w Ustroniu, ale prace zawieszono
wobec malejącej liczby chorych
wymagających hospitalizacji.
Ustrońskie sanatorium pełni
obecnie funkcję izolatorium.
Zgodnie z zapowiedziami wojewody śląskiego Jarosława Wieczorka uruchomienie szpitala
tymczasowego i malejąca liczba
chorych wymagających hospitali-

zacji pozwala „odmrozić” służbę
zdrowia na potrzeby chorujących
na inne choroby niż COVID-19.
W czwartek wojewoda Wieczorek poinformował dyrekcje
kolejnych szpitali, że nie muszą
przygotowywać dodatkowych
łóżek dla chorych na COVID-19.
Taki obowiązek zdjął m.in. ze szpitali w Piekarach, Częstochowie,
Bielsku-Białej, Orzeszu, Bystrej,
Bytomiu i w Tychach.
- Chorych w szpitalach nie przybywa gwałtownie, co pozwala
kontynuować proces +odmrażania+. Będzie on na pewno postępował do świąt Bożego
Narodzenia – powiedziała
w czwartek PAP rzeczniczka wojewody śląskiego Alina Kucharzewska.
Według ostatnich danych Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Katowicach w regionie było
3959 łóżek dla chorych na
COVID-19, w tym 1882 zajęte,
i 316 łóżek respiratorowych dla
najciężej chorych, w tym 189 zajętych.
Ministerstwo Zdrowia poinformowało w czwartek o kolejnych
1251 przypadkach zakażeń koronawirusem w woj. śląskim.
W sumie od początku epidemii
taką diagnozę usłyszało 138 896
mieszkańców regionu.

Lubliniec

Pomogli wyziębionej
i bezdomnej kobiecie

pixabay.com

- M szybko się zaszczepi - stwierdził Zdrowie
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Dzielnicowy sierż. Tomasz Konicki
wraz z funkcjonariuszem lublinieckiej straży miejskiej w czasie
wspólnego patrolu zauważyli siedzącą na ławce zmarzniętą kobietę. Okazało się, że kobieta nie
ma stałego miejsca zamieszkania, a ostatnią noc spędziła na
dworze. Mundurowi udzielili jej
pomocy, a następnie przekazali
do jednej z lublinieckich placówek medycznych.
Mundurowi patrolujący lubliniecki
rynek zauważyli kobietę siedzącą
od dłuższego czasu samotnie na
ławce. Stróże prawa postanowili
sprawdzić, czy nie potrzebuje ona
pomocy. Szybko okazało się, że nie

ma ona stałego miejsca zamieszkania, a stan, w jakim się znajdowała
wskazywał, że ostatnią noc spędziła
na dworze. Mundurowi przewieźli
53-latkę do budynku lublinieckiej
komendy, gdzie kobieta po podaniu
ciepłego napoju, ogrzała się. Następnie ze względu na okoliczności
i ogólny stan zdrowia została przekazana pod opiekę medyczną.
Policjanci przypominają, że wśród
nas żyją osoby, które często z różnych powodów potrzebują pomocy,
a okres jesienno-zimowy jest
czasem, w którym ta pomoc jest
szczególnie ważna. Nierzadko
zwykłe zainteresowanie i powiadomienie odpowiednich służb wystarczy, by kogoś uratować.

Covid-19

Możliwe testowanie nauczycieli
przed powrotem do szkół
- Dopuszczamy w tej chwili
możliwość badań przesiewowych u nauczycieli przed
ich powrotem do szkół. Rozważamy trzy metody - mówił w czwartek w Sejmie wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski. Zaznaczył, że
decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła.
Poseł Waldemar Andzel (PiS)
pytał w czwartek w Sejmie resort
zdrowia o szczegóły dotyczące zapowiadanych badania przesiewowe pod kątem wirusa
SARS-CoV-2 dla mieszkańców województwa śląskiego. Minister
zdrowia Adam Niedzielski w połowie listopada zapowiedział, że na
Śląsku, Podkarpaciu i w Małopolsce zostaną przeprowadzone
badanie przesiewowe pod kątem


koronawirusa.
Potem, na początku grudnia,
w rozmowie z PAP stwierdził, że
przed zakończeniem zimowych
ferii, czyli w połowie stycznia, w ramach pilotażu w tych trzech regionach będą przeprowadzone testy
wśród nauczycieli. Zastrzegł równocześnie, że szczegóły są uzgadniane.
Natomiast wiceminister zdrowia
Sławomir Gadomski, pytany
o kwestie badań przesiewowych
na Śląsku tłumaczył, że to kwestia
złożona, bo trzeba je przeprowadzić w sposób sprawny - to duże logistyczne wyzwanie. Zaznaczył, że
resort jest w przededniu podjęcia
decyzji w tej sprawie.
Wiceminister wyjaśnił, że gdy zapowiadano badania przesiewowe,
sytuacja dotycząca dostępności do
testów była inna. Tuż po niej zdecydowano się na przekazanie testów
antygenowych do placówek podstawowej opieki zdrowotnej.
- Trochę na kanwie tej dyskusji
o badaniu przesiewowym zdecy-

dowaliśmy na udostępnienie powszechnie lekarzom POZ testów
antygenowych. Wcześniej były dostępne w szpitalach, na SOR-ach,
izbach przyjęć, do szybkiej diagnostyki pacjentów - przypomniał.
Dodał, że 1500 podmiotów POZ
zgłosiło zapotrzebowanie na około
900 tys. testów. Ostatecznie, po
weryfikacji, w I transzy lekarze
pierwszego kontaktu otrzymali
400 tys. takich testów. - To
w pewnym sensie jest trochę odpowiedź na istotne zwiększenie i powszechność testowania przy
wykorzystaniu testów antygenowych, ale - co warto zauważyć - nie
zaniechaliśmy decyzji o badaniach
przesiewowych, ale myślimy
o zmianie jej formuły - tłumaczył.
Gadomski zaznaczył, że dopuszczane są dwa warianty realizacji
badań przesiewowych. - Albo rzeczywiście w tych trzech województwach dokonamy przed powrotem
dzieci i nauczycieli do szkoły dobrowolnego badania przesiewowego, albo - drugi wariant

- rozszerzymy to badanie. Wyjdziemy z obszaru trzech województw (...), ale wyłącznie dla
grupy nauczycieli, którzy wracają
do szkoły - zaznaczył.
Wyjaśnił dalej, że jeżeli rząd podejmie decyzję, że nauczyciele klas
I-III wracają po 17 stycznia do
szkoły, to będą mogli dobrowolnie
poddać się takim testom przed powrotem do pracy stacjonarnej.
Dodał, że tych nauczycieli jest
około 260 tys. - Celujemy z tymi testami na 14 albo 15 stycznia, żeby
wyniki były dostępne przed poniedziałkiem - dodał.
Wiceminister zastrzegł jednak,
że nie ma jeszcze decyzji, co do
sposobu testowania tej grupy. Rozważane są trzy metody. Po
pierwsze wykorzystanie testów
antygenowych, które dają szybko
wynik, ale taki sposób badania zalecany jest dla osób objawowych.
Po drugie, tradycyjne testy genowe metodą PCR wymagające
pobrania wymazu z nosogardzieli.
Trzecia metoda - „najbardziej obie-

cująca” zdaniem Gadomskiego - to
testy PCR polegające na tzw. pulowaniu próbek. Materiał do badania
pobierany jest ze śliny. - Nie testujemy (w tym badaniu - PAP) jednej
osoby, tylko w takiej grupie
12 próbek, które wchodzą do takiego badania (tzw. pulowanie PAP). To metoda dużo szybsza
i łatwiejsza. Nie musimy organizować systemu wymazowego. Jest
to badanie ze śliny (...) Jesteśmy
w przededniu ostatecznych decyzji. To wymaga jeszcze opinii ekspertów. Otrzymał to i zespół
w Narodowym Instytucie Zdrowia
Publicznego, i konsultant krajowy
prof. Horban. Myślę, że Rada Medyczna przy premierze również się
tym zajmie - powiedział Gadomski.
Zaznaczył, że w tych badaniach
wykorzystywana będzie istniejąca
infrastruktura, czyli punkty drive-thru, których jest obecnie w całym
kraju ponad 600.
Opracowanie kolumny - Katarzyna Gwara

Przyszedł do komisariatu
i groził policjantowi śmiercią
2 lata w więzieniu może spędzić 41-letni
mieszkaniec powiatu żywieckiego. Mężczyzna przyszedł do komisariatu Policji
w Węgierskiej Górce i podczas rozmowy
z dzielnicowym zaczął go znieważać, grozić
mu śmiercią oraz spaleniem domu. Z komisariatu już nie wyszedł bowiem, jak się okazało
był poszukiwany. Dodatkowo odpowie za
przestępstwa popełnione względem policjanta.
Do komisariatu Policji w Węgierskiej Górce
przyszedł 41-letni mężczyzna. W czasie roz-

mowy z dzielnicowym, w pewnym momencie,
zaczął krzyczeć i znieważać go. Mimo wielu pouczeń i wezwań do zachowania zgodnego
z prawem, 41-latek nie odpuszczał. Do zniewag
doszły groźby pozbawienia życia oraz zniszczenia mienia policjanta. Po sprawdzeniu w policyjnych bazach okazało się, że 41-latek jest
poszukiwany przez Sąd Rejonowy Żywcu.
Ostatecznie trafił do aresztu. Dodatkowo odpowie za przestępstwa popełnione względem
policjanta, za które grozi mu 2-letni pobyt
w więzieniu.

Włamali się do wpłatomatu
Kryminalni z Żywca zatrzymali 21-letniego mieszkańca miasta, który włamał się
do wpłatomatu. W popełnieniu przestępstwa pomagał mu 13-latek. Starszy ze
sprawców usłyszał zarzut, za który grozi mu
kara 10 lat więzienia. O losie młodszego
włamywacza zdecyduje sąd rodzinny.
Policjanci otrzymali informację, że włamano
się do wpłatomatu znajdującego się na żywieckim dworcu. Sprawą zajęli się żywieccy

kryminalni. Sprawdzali każdy ślad i informację
mogącą naprowadzić ich na sprawcę. Szybko
ustalili, że za włamaniem stoi 21-latek, któremu towarzyszył 13-latek. Obaj zostali zatrzymani. Starszy usłyszał zarzut. W stosunku
do nieletniego sprawcy, policjanci skierują materiały do sądu rodzinnego i nieletnich, który
podejmie decyzję o jego dalszym losie. 21-latkowi za popełnione przestępstwo grozi kara
12 lat więzienia.

Pijany uciekał skradzionym
daewoo
Żorscy stróże prawa zatrzymali w pościgu
37-letniego złodzieja, który ukradł samochód. Mężczyzna był kompletnie pijany,
a przestępstwa dopuścił się w czasie, gdy
obowiązywał go sądowy zakaz prowadzenia
wszelkich pojazdów mechanicznych. Podczas ucieczki 37-latek porzucił samochód
w rejonie węzła drogowego i uciekał pieszo
w zarośla.
Oficer dyżurny żorskiej komendy przyjął
zgłoszenie o kradzieży samochodu, do której
doszło w rejonie osiedla Powstańców Śląskich.
Na miejsce natychmiast wysłał policjantów,
którzy ustalili, że do przestępstwa doszło
chwilę wcześniej, gdy właściciel samochodu
rozpakowywał przywieziony do sklepu towar.
Jak się okazało, złodziej wykorzystał jego chwilową nieuwagę i otwarte drzwi.
W pewnym momencie policjanci, prowadząc
jeszcze rozmowę z pokrzywdzonym, zauważyli, że nieopodal przemieszcza się pojazd od-
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powiadający opisowi podanemu przez
właściciela. Błyskawicznie ruszyli w jego stronę
i nakazali kierowcy zatrzymanie się do kontroli.
Ten niestety nie zareagował i z piskiem opon
odjechał w kierunku Alei Armii Krajowej. Mundurowi podjęli za mężczyzną pościg i prowadzili go aż do węzła drogowego na ulicy
Wodzisławskiej, gdzie złodziej porzucił pojazd
i zaczął uciekać pieszo w zarośla.
Kilkadziesiąt sekund później policjanci zatrzymali przestępcę, którym okazał się znany
im 37-letni mieszkaniec Żor. Mężczyzna był pijany. Badanie alkomatem wykazało u niego
ponad 2,5 promila alkoholu w wydychanym
powietrzu. Jak się okazało, 37-latka obowiązywał również sądowy zakaz prowadzenia
wszelkich pojazdów mechanicznych.
Mężczyzna niebawem usłyszy zarzuty. Odpowie za kradzież pojazdu, niezatrzymanie się
do kontroli drogowej, jazdę w stanie nietrzeźwości i złamanie sądowego zakazu.



Sortując paczki, kradli ich zawartość
Policjanci ze Zbrosławic zatrzymali dwóch
mężczyzn podejrzanych o kradzież sprzętu
elektronicznego z przesyłek kurierskich
w sortowni firmy kurierskiej. To 19 i 21-letni
pracownicy. Na wniosek śledczych, sąd tymczasowo aresztował złodziei. Za kradzieży
z włamaniem grozi im 10 lat więzienia.
O podejrzeniu kradzieży sprzętu elektronicznego, policjantów powiadomiły osoby odpowiadające za bezpieczeństwo firmy działającej
na terenie Zbrosławic. Już w dniu zgłoszenia
policjanci zatrzymali sprawców, którzy
w swoich szafkach ukrywali część skradzionego towaru. Dwaj zatrzymani mężczyźni, to
obywatele Ukrainy w wieku 19 i 21 lat, którzy
zajmowali się sortowaniem paczek kurierskich.
Policjanci przeanalizowali zebrany materiał
dowodowy i okoliczności kradzieży. Okazało

się, że mężczyźni ci od października do chwili
zatrzymania kradli zawartość paczek przeznaczonych do wysyłki. Łupem złodziei padły telefony komórkowe, słuchawki bezprzewodowe,
smartwatche oraz markowe perfumy. Złodzieje ukrywali sprzęt elektroniczny najpierw
na terenie sortowni, a następnie wynosili go na
zewnątrz. Straty, jakie powstały w wyniku ich
działalności, na chwilę obecną oszacowano na
kwotę 3.5 tys. złotych. Mogą jednak one być
dużo większe, ponieważ prawdopodobnie nie
wszyscy złożyli jeszcze reklamacje związane
z nieotrzymaniem zamówionego towaru. Policjanci odzyskali część skradzionego łupu, który
złodzieje ukrywali m.in. w szafkach ubraniowych oraz w mieszkaniu w Gliwicach.
Mężczyźni usłyszeli zarzuty kradzieży z włamaniem. Przestępstwo to zagrożone jest karą
do 10 lat więzienia. Na wniosek śledczych, sąd
w Tarnowskich Górach tymczasowo aresztował sprawców na 3 miesiące.

Roztargnienie, a nie kradzież...

Do mysłowickiej komendy zgłosiła się kobieta, której podczas powrotu autobusem
z pracy ktoś miał ukraść torebkę z pieniędzmi, dokumentami i telefonem. Pokrzywdzona oszacowała straty na blisko 5
tysięcy złotych. Szybko jednak okazało się,
że zamiast „kradzieży” w grę weszło roztargnienie...
Do mysłowickiej komendy zgłosiła się
56-letnia kobieta. Mysłowiczanka oświadczyła policjantom, że wracała autobusem
z pracy z Sosnowca, a gdy wysiadła na przystanku w Mysłowicach, zorientowała się, że
nie ma przy sobie torebki z pieniędzmi, dokumentami, telefonem i kluczami do mieszkania.
W sumie straty oszacowała na blisko 5 tysięcy
złotych. Kobieta, mając nadzieję, że torebka

została w autobusie, czekała na kurs powrotny.
W tym też czasie poinformowała o sytuacji
dyspozytora przewoźnika. Niestety, torebki
w autobusie nie było, gdyż… nie mogło jej tam
być.
Zagadka „kradzieży” rozwiązała się, kiedy
córka kobiety sprawdziła lokalizację telefonu.
Okazało się wtedy, że znajduje się on...
w miejscu pracy 56-latki. Kobieta wróciła do
biura i znalazła torebkę z całą zawartością,
która wpadła za szafkę. Natychmiast poinformowała o tym fakcie mundurowych. Mysłowiczanka była przekonana, że zabrała torebkę ze
sobą. Jak oświadczyła, tego dnia miała bardzo
dużo pracy, a na całą sytuację wpłynęło jej roztargnienie.

Podejrzane znalezisko w piwnicy
Mieszkanka jednego z sołectw w gminie
Toszek powiadomiła policjantów z Pyskowic o znalezieniu podejrzanego przedmiotu. Podczas prac porządkowych
w piwnicy 65-latka ujawniła... broń palną.
Na miejsce pojechał policyjny pirotechnik.
Okazało się, że za piwniczną szafą ktoś z byłych, zmarłych już domowników musiał ukryć
pistolet samopowtarzalny TT z 1951 roku,
wraz z dwoma magazynkami. Była też ostra
amunicja – 46 naboi. Policjanci wyjaśniają pochodzenie broni i jej ewentualne użycie w przestępstwie.

Posiadanie broni palnej bez wymaganego
prawem zezwolenia jest karalne. Kodeks
karny, w art. 263 § 2 kk, mówi, że sprawca tego
rodzaju występku podlega karze od 6 miesięcy
do 8 lat pozbawienia wolności. Karane jest nie
tylko nielegalne posiadanie broni wykonanej
fabrycznie, ale także tzw. samodziałowej, czyli
zrobionej metodami chałupniczymi. Samo
wejście w posiadanie broni palnej, na przykład
w wyniku jej kradzieży, powoduje, że sprawca
odpowiada osobno za kradzież i osobno za nielegalne posiadanie.
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 11 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
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
VW PASSAT
2.0 D, rok prod. 2007

16.900 zł

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

 9.500 zł

n AUDI A6 3.0 D, rok prod. 2014 Quatro S-tronik, kraj.,
serwisowany,
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

49.500 zł

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

98.900 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.

n NISSAN X-TRAIL 2005r, 2.2D

 18.900 zł

n OPEL ASTRA 1.9 D, rok prod. 2006

 12.800 zł

n OPEL MERIVA 1.4 E, rok prod. 2006, krajowy
n OPEL VIVARO 2.5 D, rok prod. 2008

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 SKODA OCTAVIA 1.9 Diesel, rok prod. 2006

 14.900 zł

248.800 zł
1.800 zł

n TOYOTA AVENSIS 2.2 D, rok prod. 2010

 17.900 zł

2.900 zł

n VW JETTA 1.6 E, 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

 28.900 zł

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

n FORD MONDEO 2.0 E, rok prod. 2009, kraj.

 21.900 zł

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

 16.900 zł

n KIA CEE’D 1.4 E, rok prod. 2012

25.500 zł

n MINI COOPER 1.5 E, 19 tys. km, krajowy, I-wł., gwarancja, 79.900 zł
2019r.
 14.400 zł
n MINI COOPER 1.6 E, zakup 2005

20.900 zł
 7.900 zł

n DODGE CALIBER 2.0 D., rok prod. 2007

21.900 zł

45.000 zł

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

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

n HONDA CIVIC 1.8 E 2008

15.900 zł

n RENAULT MEGANE 1.5 D, rok prod. 2010,

n SUBARU LEGACY 2.0 D., rok prod. 2014

 21.900 zł

7.900 zł
 19.900 zł

 36.000 zł netto

n VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2016, kraj., I-wł., serwisowany,
F-VAT
n VW PASSAT 1.9 D, rok prod. 2002
n VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2009

 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

 39.900zł

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.
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