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Częstochowscy samorządowcy

To nie jest fundusz pomocowy!
- Nie ma jasnych zasad
w kwestii podziału środków
w ramach drugiej transzy Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych. Część samorządów
otrzyma ogromny zastrzyk
gotówki, a część nie dostanie
nawet złotówki – mówią
zgodnie samorządowcy Ziemi
Częstochowskiego, którzy wyrażają swoje wątpliwości,
co do zasad podziału środków publicznych, pochodzących przecież z podatków
wszystkich społeczności lokalnych w kraju. Skierowali
oni apel do rządzących
o przedstawienie jasnych kryteriów wyboru zadań.
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to program bezzwrotnego
wsparcia dla samorządów, których
przychody zostały uszczuplone
przez pandemię. Pieniądze pochodzą z funduszu COVID-19.
W wyniku niedawnego podziału

4,35 mld zł środków w skali kraju,
wiele jednostek samorządu terytorialnego nie otrzyma żadnych pieniędzy, a inne skorzystają tylko
z symbolicznych środków. Niektóre
gminy i powiaty będą za to beneficjentami relatywnie dużego
wsparcia.
Częstochowa jest liderem subregionu północnego województwa
śląskiego, w którym część gmin,
miast i powiatów pozostało w tym
rozdaniu bez żadnego wsparcia.
Z czego to wynika? Nie wiadomo. Nasze samorządy współpracują ze
sobą od wielu lat. Dzięki temu jesteśmy wśród liderów, zarówno
w województwie, jak i w kraju na
wykorzystanie środków unijnych.
Wśród nas są samorządowcy o różnych poglądach politycznych i nie
przeszkadza nam to we współpracy.
Ze zdumieniem więc przyjęliśmy
ostatnie decyzje rządzących – zaznacza starosta powiatu kłobuckiego Henryk Kiepura (powiat nie
otrzymał w tym podziale żadnych
pieniędzy). - Główną ideą Funduszu
była równomierna pomoc w walce
z pandemią, ożywienie gospodarki
w naszych gminach i powiatach. Tak
się niestety nie stało. Ludzie tracą
pracę, chorują i umierają w każdej
gminie, i w każdym powiecie – dodaje.
Zdaniem starosty częstochowskiego - Krzysztofa Smeli – w przy-

Kłobuck

Potrącił pieszą
na przejściu
Poważny wypadek w Kłobucku. 58-letni kierujący citroenem potrącił 82-letnią kobietę, która przechodziła przez pasy. Poszkodowana z obrażeniami ciała
została przewieziona do szpitala.
Do zdarzenia doszło w środę, kilka minut po godzinie
7.00, w Kłobucku na ulicy 11 Listopada. 58-letni mężczyzna
jechał w kierunku Łobodna. W pewnym momencie potrącił
przechodzącą przez oznakowane przejście dla pieszych z lewej strony na prawą - 82-latkę, której towarzyszyła inna
kobieta. Pokrzywdzona, mieszkanka Kłobucka, z obrażeniami ciała została zabrana do częstochowskiego szpitala.
Przechodząca wraz z nią kobieta nie odniosła żadnych obrażeń. Kierujący samochodem, mieszkaniec Piotrkowa Trybunalskiego, w chwili zdarzenia był trzeźwy.
Podczas obsługi zdarzenia oględziny wykonywali policjanci z kłobuckiej drogówki. Wypadek będzie przedmiotem badań biegłego z zakresu
rekonstrukcji przebiegu zdarzeń drogowych, którego opinia zostanie wykorzystana
w toczącym się postępowaniu.
Szczegółowe okoliczności tego zdarzenia
sprawdzają śledczy z Kłobucka pod nadzorem częstochowskiego prokuratora.


znawaniu środków z drugiej transzy
brakuje transparentności. - Chcielibyśmy wiedzieć wedle jakich kryterium jesteśmy oceniani. Powiat
częstochowski składa się z 16 gmin,
z czego tylko sześć otrzymało
wsparcie finansowe – przyznał.
Wśród odrzuconych projektów
znalazł się między innymi ten
z gminy Lipie. - Nasi mieszkańcy
nadal będą pili wodę z rur azbestowo-cementowych. Gmina Lipie znalazła się bowiem pośród pięciu,
które nie otrzymały dofinansowania
z rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych. Nasi mieszkańcy czują się
rozżaleni i chcielibyśmy znać odpowiedź, dlaczego zostaliśmy pomi-

nięci właśnie w tym rozdaniu – mówi
Bożena Wieloch, wójt gminy Lipie.
W podobnej sytuacji znalazła się
gmina Żarki. - Złożyliśmy wniosek
na zagospodarowanie ujęcia wody
Jaworznik-Czarny Kamień. Dofinansowanie miało wynieść 3 mln zł.
Nie otrzymaliśmy nawet złotówki.
Z kolei nasi sąsiedzi otrzymają pieniądze na wszystkie projekty, które
złożyli. To bulwersujące. Nie ma jasnych zasad, co do podziału
środków. Domagamy się ponownego rozpatrzenia wniosków i podzielenia funduszy w w sposób
sprawiedliwy i solidarny – podkreśla
Klemens Podlejski, burmistrz Żarek.
Samorządowcy Ziemi Często-

Częstochowa

Kierowca pobił
przechodnia,
bo ten zwrócił mu uwagę
Z licznymi obrażeniami głowy i klatki piersiowej trafił do
szpitala 51-letni częstochowianin, który został pobity przez
27-latka. Starszy mężczyzna zwrócił uwagę młodszemu, że
przez swój styl jazdy stwarza zagrożenie. To wywołało agresję u młodego kierowcy. Najpierw sięgnął po gaz, a następnie rzucił się na 51-latka. Napastnik został już aresztowany.
Do zdarzenia doszło w sobotę, przy alei Niepodległości
w Częstochowie. Rozpędzone clio kierowane przez 27-latka
uderzyło w przydrożny krawężnik. Gdy kierowca wysiadł
z samochodu, przechodzący tamtędy 51-latek zwrócił mu
uwagę na jego brawurową jazdę. To wywołało agresję u młodego kierowcy. Najpierw użył gazu, a następnie przewrócił
51-latka. Leżącego na ziemi uderzał oraz kopał po całym
ciele. Pieszy z obrażeniami głowy i klatki piersiowej trafił do
szpitala.
Jak się okazało, napastnik objęty był systemem dozoru
elektronicznego. Ponadto był też poszukiwany w celu doprowadzenia do aresztu i odbycia kary 60 dni pozbawienia wolności. Decyzją sądu, za swój chuligański wybryk trafił na 3
miesiące do aresztu. Grozi mu do 5 lat więzienia.

chowskiego skierowali apel do rządzących o przedstawienie jasnych
kryteriów wyboru zadań. - Samorządowcy Ziemi Częstochowskiej,
w imieniu swoich mieszkanek
i mieszkańców, zadają pytanie, jakie
kryteria były brane pod uwagę przy
ocenie złożonych wniosków, czy
wprowadzono system oceny projektów i jakąkolwiek punktację –
czytamy w nim.
Choć Częstochowa otrzymała
środki z rządowego funduszu to pod
apelem podpisał się także prezydent miasta Krzysztof Matyjaszczyk. - Wiele samorządów nie
dostało nawet złotówki. Nie możemy zostawić gmin z subregionu
północnego samych sobie – zaznacza.
Przypomnijmy, że prezentując niedawno podział środków, Śląski
Urząd Wojewódzki stwierdził,
że: podczas oceny wniosków brano
pod uwagę takie kryteria jak kompleksowość planowanych inwestycji, ograniczenie emisyjności
i ingerencji w środowisko, uwzględnienie zasad zrównoważonego rozwoju,
pomoc
osobom
niepełnosprawnym, liczba osób,
które skorzystają z inwestycji,
wpływ inwestycji na zapobieganie
klęskom żywiołowym, koszt w stosunku do planowanych dochodów
samorządu.

Myszków

Zgubiła kartę bankomatową.

Za przywłaszczeniem
stał jej wujek

Obciążenie cudzego konta nie uszło na sucho 61- latkowi,
który siedmiokrotnie posłużył się znalezioną kartą bankomatową. Płacąc w ten sposób za swoje sprawunki, dopuścił się
przestępstwa kradzieży z włamaniem. Co ciekawe, pokrzywdzona, zorientowała się, że straciła swoją kartę, ale nie przypuszczała, że za tym stoi jej wujek, który zdążył uszczuplić jej
konto.
Kryminalni z Myszkowa uzyskali informację, że 61-letni myszkowianin na przełomie października i listopada tego roku robiąc zakupy płacił za nie... ale nie swoją kartą. Pokrzywdzona, zorientowała
się, że straciła swoją kartę, ale nie przypuszczała, że za tym stoi jej
wujek, który zdążył uszczuplić jej konto. Wszystkie popełnione na
jej szkodę występki dotyczyły bezprawnego posłużenia się w sklepach jej kartą. Myszkowscy policjanci znając adresy punktów handlowych i czas dokonania transakcji, ustalili i zatrzymali
wytypowanego mężczyznę. 61- letni mieszkaniec Myszkowa usłyszał w sumie 8 zarzutów. O losie podejrzanego będzie decydował
sąd i prokurator. Przypominamy, że za kradzież w włamaniem kodeks karny przewiduje nawet do 10 lat więzienia.
Opracowanie kolumny - Katarzyna Gwara
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AKTUALNOŚCI

Częstochowa

Wspólnie przeciwko
przemocy
W naszym mieście realizowana jest kampania społeczna „Wspólnie przeciwko przemocy”. W jej ramach powstał spot z udziałem aktorów z zespołu Teatru im. Adama
Mickiewicza w Częstochowie, który doskonale pokazuje, w jaki sposób stereotypy,
obiegowe opinie i przekonania usprawiedliwiają przemoc domową.
Kampanię społeczną „Wspólnie przeciwko
przemocy” w ramach partnerstwa „Wspólny
dom – wspólna sprawa” organizują ZGM
„TBS”, Komenda Miejska Policji, Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej
oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
wraz z partnerami.
Akcja jest odpowiedzią na wyniki ankiety
policji i MOPS wśród 261 mieszkanek
i mieszkańców naszego miasta. Analiza odpowiedzi, przeprowadzona przez pracowników Wydziału Zarządzania PCz wykazała,
że prawie 60 proc. badanych brakuje wiedzy
o tym, jak można przeciwdziałać przemocy
w rodzinie, a procedura „Niebieskiej karty”
jest nieznana bądź niezrozumiała dla 46
procent. Organizatorzy akcji chcą zmienić
ten stan rzeczy.
Kampania ,,Wspólnie przeciwko przemocy” ma upowszechniać wiedzę o tym, jak
uzyskać pomoc, ma służyć usprawnieniu

systemu wsparcia dla osób doświadczających przemocy oraz zmieniać stereotypy
wokół samego zjawiska.
Centralnym elementem akcji jest konferencja online organizowana 17 grudnia
przez Wydział Zarządzania PCz, ZGM „TBS”,
Komendę Miejską Policji oraz MOPS wraz
z partnerami. Opracowane przez naukowców wnioski zostaną wykorzystane
przez uczestniczące w badaniach instytucje
– pomogą ulepszyć procedury i poprawić jakość życia rodzin, w których występuje
przemoc.
Kampanii towarzyszą też spoty – radiowy
i filmowy. W tym drugim pojawiają się Marta
Honzatko, Iwona Chołuj oraz Maciej Półtorak z zespołu Teatru im. A. Mickiewicza.
Świetnie pokazują, w jaki sposób stereotypy,
obiegowe opinie i przekonania usprawiedliwiają przemoc domową. Obok artystów
udział w spocie wziął Daniel Zych z częstochowskiej policji.
https://www.youtube.com/watch?v=qktdcaOpCjg
Akcję ilustrują również plakaty z wizerunkami aktorek i aktorów Teatru. Można je zobaczyć na częstochowskich ulicach czy
w budynkach administrowanych przez ZGM
„TBS”. Powstało także specjalne wydanie
„Informatora” ZGM, z którego dowiemy się,
jak i gdzie szukać pomocy.

Myszków

15-latek z marihuaną
Policjanci z Zespołu ds. Nieletnich myszkowskiej komendy zatrzymali 15-latka podejrzanego o posiadanie środków odurzających. Sprawca wpadł podczas legitymowania. O losie 15-latka zadecyduje Sąd Rodzinny.
Policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości wśród nieletnich otrzymali informację, że 15-latek z gminy Koziegłowy może
posiadać przy sobie substancję zabronioną.
Od razu podjęli patrol za opisanym chłopa-

kiem. W okolicy Mysłowa zauważyli trzech
młodych chłopców, z których jeden odpowiadał rysopisowi. Stróże prawa postanowili ich wylegitymować.
Podczas kontroli osobistej u jednego z nastolatków w kieszeni kurtki natrafili na plastikowe pudełeczko, w którym znajdował
się zielony susz. Jak się okazało, była to marihuana. 15-letni sprawca czynu karalnego
został zatrzymany. Usłyszał zarzut posiadania narkotyków. Policjanci o wszystkim
powiadomili Sąd Rodzinny, który wkrótce
zadecyduje o losie 15-latka.

A1

Kombajnem leśnym
po autostradzie
Na dość nietypowy pomysł wpadł 38-letni
mieszkaniec Częstochowy. Wsiadł w 32-tonowy rębak i... wyjechał na autostradę. Mimo
ogromnej masy, 700-konny silnik jest w stanie rozpędzić tego kolosa do 70 km/h, co
teoretycznie pozwala mu na wjazd na autostrady. Jednak jak się okazało, pojazd za kierownicą, którego siedział częstochowianin,
nie był zarejestrowany, a kierujący nie miał
stosownych uprawnień. Jego przejażdżkę
przerwali łódzcy policjanci.
Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego
KMP w Łodzi patrolowali odcinek autostrady
A1. Funkcjonariusze zwrócili uwagę na
ogromną maszynę wjeżdżającą na MOP Wiśniowa Góra i postanowili to sprawdzić. Podczas kontroli okazało się, że był to kombajn
leśny, tak zwany rębak. Maszyna marki Al

bach Diamant 2000 jest jedną z najskuteczniejszych w swojej branży. Służy do
przemysłowego przetwarzania pni i korzeni
na zrębki. Mimo ogromnej masy 32 ton, 700konny silnik jest w stanie rozpędzić tego kolosa do 70 km/h, co teoretycznie pozwala mu
na wjazd na autostrady.
Niestety w tym przypadku okazało się, że
pojazd nie był zarejestrowany, a więc nie był
dopuszczony do ruchu po drogach publicznych. Ponadto 38-letni mieszkaniec Częstochowy nie miał żadnych uprawnień do
kierowania nim. Mężczyzna był trzeźwy.
Oświadczył, że pracował przy wycince drzew
na budowie trasy S-14 i wracał właśnie do
bazy. 38-latek został ukarany mandatami na
łączną kwotę 300zł i otrzymał zakaz dalszej
jazdy tą maszyną. Aby poruszać się po drogach publicznych ten niezarejestrowany pojazd musi korzystać z lawety.
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Lubliniec

Włamał się do domku
letniskowego
Sprzęt elektroniczny, artykuły spożywcze
oraz elektronarzędzia o łącznej wartości
ponad 3000 złotych padły łupem 24-letniego złodzieja, który włamał się do domku letniskowego w Sadowie. Podejrzany
usłyszał już zarzuty.
Z pierwszych ustaleń poczynionych przez
śledczych na miejscu zdarzenia wynikało,
że nieznany sprawca dostał się do wnętrza
zamkniętego domku letniskowego i ukradł
telewizor oraz artykułów spożywczych.
W trakcie czynności ustalono, że z terenu

posesji skradzione zostały również elektronarzędzia. Łączna wartość strat wyniosła ponad 3000 złotych. Zgromadzony
w sprawie materiał dowodowy i prowadzone czynności operacyjne przyniosły
szybki efekt w postaci zatrzymania
sprawcy. Okazał się nim 24-letni mężczyzna. Policjanci odzyskali również część
skradzionego mienia. Zatrzymany usłyszał
już zarzuty, do których się przyznał. O dalszym losie mężczyzny zadecyduje sąd. Za
przestępstwo kradzieży z włamaniem grozi
mu kara do 10 lat więzienia.

Prośba o pomoc

Trwa zbiórka na
leczenie 31-letniej
Pauliny
31-letnia Paulina z Cykarzewa ma
wznowę guza mózgu. Już raz udało jej
się wygrać z chorobą, ale teraz potrzebna jest wasza pomoc. Trwa zbiórka pieniędzy na leczenie nowotworu
metodą protonoterapii w Pradze. Do
tej pory, dzięki mobilizacji rodziny,
przyjaciół i całej społeczności, udało
się uzbierać sporą kwotę, jednak do
celu brakuje jeszcze ponad 50 tysięcy
złotych. Zbiórka trwa do 22 grudnia. Proszę, z całego serca, nie pozwólcie,
by nowotwór nas rozdzielił… - apeluje
Marek, mąż Pauliny.
-Usłyszana 5 lat temu diagnoza sprawiła, że
nasz świat się zatrzymał, wszystko dookoła
przestało mieć znaczenie. Przerażeni, ale też
pełni mobilizacji walczyliśmy każdego dnia,
mając nadzieje, że ten koszmar się skończy.
Że pokonamy guza mózgu i odzyskamy nasze
dawne życie. Paulinka przeszła operację usunięcia guza, wykańczającą radioterapię i wygraliśmy. Zaczęliśmy odbudowywać kruchą
jak szkło nadzieję na życie. Pobraliśmy się
i każdego dnia dziękowaliśmy za drugą
szansę! Paulinka regularnie badała głowę,
czuła się dobrze, wróciła do pracy, cieszyliśmy się zwykłymi rzeczami. Mówiliśmy, że
cieszy nas zwykła codzienność. Latem 2018
r. dowiedzieliśmy się, że moja kochana żona
ma zniszczone leczeniem nerki. Zanim usłyszeliśmy taką diagnozę, Paulina była wiele
razy w szpitalu, miała liczne badania. Wprowadziła restrykcyjną dietę i robiła wszystko,
by opóźnić dializowanie. Niestety, nie udało
się. Wyniki ciągle były złe i podjęto decyzję
o konieczności wprowadzenia dializ. Dziś
Paulina dializuje się codziennie kilka razy. Żyliśmy nadzieją, że kiedyś wykonamy przeszczep nerki. Niestety, w czerwcu tego roku
nasze życie zostało złamane po raz kolejny…
Dowiedzieliśmy się o wznowie guza - pisze
Marek Łapeta, mąż Pauliny na stronie fundacji siepomaga.pl, gdzie prowadzona jest
zbiórka.

- Od lipca tego roku, czyli od momentu, gdy
dowiedziałem się, że guz jest nieoperacyjny,
próbuję różnych sposobów, by Paulinę zakwalifikowano do protonoterapii. Udało się
wreszcie i wstępnie, na podstawie przesłanych przeze mnie dokumentów choroby Paulinki, zakwalifikowano ją na terapię
w Czechach - dodaje.
Oboje są nauczycielami i choć do tej pory radzili siebie finansowo, w tym momencie potrzebują waszej pomocy. -Ani ja, ani Paulina
nie poddajemy się i robimy wszystko, by moja
kochana dzielna żona żyła. Czasem są bardzo
trudne dni. Mam jednak nadzieję na powrót
żony do zdrowia - to daje mi siłę. Chociaż protonoterapia to nasza jedyna szansa, jest całkowicie poza naszym zasięgiem... Życie mojej
żony zostało wycenione na kilkaset tysięcy
złotych! Nie stać mnie na to, by dać Paulince
szansę na życie, dlatego z serca proszę,
pomóż… - apeluje mąż Pauliny.
Z pomocą ruszyło wiele osób m.in. ze środowiska szkolnego. Zainicjowano takie akcje jak
"Piłkę odbijamy i Paulinie pomagamy" oraz
#KolędnicyPaulinie, w których chodzi o wykonanie konkretnego zadania, wpłacenie datku
i nominowanie kolejnych osób czy instytucji
do podjęcia challenge'u. Organizowane są
również licytacje na specjalnych grupach FB
i kiermasze świąteczne. Najbliższy odbędzie
się 20 grudnia w godz. 15:00-19:00 w Szkole
Podstawowej w Starym Kocinie.
Link do zbiórki:
https://www.siepomaga.pl/paulina-lapeta
Opracowanie kolumny - Katarzyna Gwara
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Przez osiem godzin błądził po lesie
Tyscy policjanci odnaleźli schorowanego mężczyznę, który zgubił się
i przez prawie 8 godzin błądził w lesie. Z 40-latkiem nie było kontaktu,
gdyż rozładował mu się telefon. Jego
zaniepokojona matka bardzo się
martwiła. Okazało się bowiem, że
nie wziął on leków. Policjanci odnaleźli zmarzniętego mężczyznę po
niecałej godzinie od zgłoszenia interwencji.
Policjanci z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Tychach in-

terweniowali na ulicy Wieniawskiego.
Zgłoszenie dotyczyło zaginięcia
40-letniego mężczyzny, który miał
wyjść na spacer około południa i po
około 8 godzinach wciąż z nim nie
było kontaktu. Mundurowych powiadomiła zaniepokojona matka. Okazało się, że jej syn jest schorowany
i nie wziął leków. Mając na uwadze
fakt, że temperatura powietrza
spadła poniżej zera, sprawa była tym
bardziej poważna. Policjanci natychmiast ruszyli w poszukiwania mężczyzny, a o zdarzeniu powiadomili

oficera dyżurnego jednostki oraz inne
patrole. Mundurowi zaleźli 40-latka
zanim jeszcze jego matka zdążyła
złożyć oficjalne zawiadomienie o zaginięciu. Stróże prawa zauważyli mężczyznę w lesie. Znajdował się on
około 8 kilometrów od domu i nie potrafił odnaleźć drogi powrotnej. Był
przemarznięty i przemęczony. 40latek przyznał, że wyszedł na spacer,
ale się zgubił i nie mógł nawet zadzwonić, gdyż rozładował mu się telefon.
Policjanci
odwieźli
odnalezionego mężczyznę do domu.

Odzyskali zniszczarkę wartą
27 tysięcy złotych
Kryminalni z chorzowskiej dwójki
zatrzymali złodzieja i odzyskali zagęszczarkę skradzioną z placu budowy. Jak się okazało, nie był to koniec
problemów 35-latka odpowiedzialnego za to przestępstwo. Oprócz zarzutów za kradzież usłyszał on również zarzut posiadania narkotyków.
O jego losie zdecyduje sąd.
Dyżurny Komisariatu Policji II
w Chorzowie otrzymał zgłoszenie, że
z jednego z placów budowy ktoś
ukradł zagęszczarkę. Na miejsce skierowana została ekipa dochodzeniowo-śledcza. W trakcie oględzin
terenu, śledczy zauważyli ślady opon

pojazdu, którym, jak się później okazało poruszali się złodzieje. To znalezisko okazało się kluczowe dla
rozwiązania sprawy. Do akcji wkroczyli kryminalni, którzy analizując zapisy monitoringu miejskiego,
wytypowali pojazd, którym prawdopodobnie poruszał się złodziej. Zatrzymanie było już tylko kwestią
czasu, zaledwie kilka godzin zajęło im
odnalezienie samochodu, którym poruszał się 35-letni mieszkaniec Chorzowa. Mężczyzna zaprzeczył, że ma
cokolwiek wspólnego z tą kradzieżą,
jednakże to nie zmyliło śledczych.
Wnikliwie przeanalizowali oni zapisy
monitoringów z Chorzowa oraz miast

ościennych, co doprowadziło ich do
nowego „właściciela” zagęszczarki,
która trafiła na jeden z placów budowy w Katowicach. Mężczyzna dokładnie opisał osobę, która sprzedała
mu tę maszynę, wtedy śledczy mieli
już pewność, że zatrzymany 35-latek
ukradł, a następnie sprzedał zagęszczarkę. Wobec tak silnych dowodów
mieszkaniec Chorzowa przyznał się
do kradzieży maszyny. Nie było to
jednak jedyne przestępstwo, jakiego
się dopuścił, gdyż w chwili zatrzymania posiadał przy sobie 50 działek
dilerskich amfetaminy. Mężczyzna
usłyszał już zarzuty, teraz o jego losie
zdecyduje sąd.

Wypadek podczas kuligu. 16-latek
za kierownicą
Policjanci z Zawiercia wyjaśniają
okoliczności wypadku, do jakiego
doszło podczas kuligu w miejscowości Ryczów-Kolonia. Kierujący
ciągnikiem 16-latek, ciągnąc sanki,
najprawdopodobniej w wyniku
nadmiernej prędkości stracił panowanie nad pojazdem. Przewracający się ciągnik przygniótł kierowcę.

Ranny nastolatek został przetransportowany do szpitala.
W miejscowości Ryczów-Kolonia
doszło do wypadku podczas kuligu.
Wykonanym samodzielnie ciągnikiem, który nie był dopuszczony do
ruchu, kierował 16-latek. Do pojazdu
doczepione było troje sanek. Najprawdopodobniej w wyniku niedo-

stosowania prędkości do panujących
warunków ciągnik wywrócił się, przygniatając kierującego. Przewożony
na błotniku 17-latek nie odniósł żadnych obrażeń. Poszkodowany nastoletni kierowca został natomiast
przewieziony do szpitala. Obecnie zawierciańscy policjanci wyjaśniają
okoliczności tego zdarzenia.



Zabił 21-letnią
partnerkę
Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach
oraz stróże prawa z Siemianowic Śląskich rozwiązali zagadkę tajemniczego zaginięcia 21-latki. Niestety finał poszukiwań okazał się tragiczny.
Śledczy ustalili, że za zniknięciem kobiety stoi jej 32-letni
partner. Wkrótce wyszło na
jaw, że mężczyzna zamordował mieszkankę Siemianowic
Śląskich, spalił jej samochód,
a ciało ukrył w leśnych zaroślach. Grozi mu dożywotnie
więzienie.
Policjanci z katowickiej komendy wojewódzkiej oraz siemianowiccy stróże prawa
wykonali szereg czynności
w celu ustalenia, co stało się
z zaginioną 21-latką. W poniedziałek mundurowi zostali powiadomieni o tym, że od dwóch
dni rodzina nie ma kontaktu
z mieszkanką Siemianowic Śląskich. Jej nagłe zniknięcie i wyłączony telefon komórkowy
zaniepokoiły bliskich, ponieważ
kobieta nie skarżyła się na żadne
problemy i utrzymywała z nimi
stały kontakt.
Mundurowi z siemianowickiej
jednostki natychmiast rozpoczęli poszukiwania zaginionej.
Śledczy rozmawiali także z jej
32-letnim partnerem, który
przekazał, że po kłótni dziewczyna wyprowadziła się od
niego. Dodał również, że od tego
czasu nie ma z nią kontaktu oraz
nie wie, gdzie może przebywać.
W wyniku wykonywanych czynności stróże prawa potwierdzili,
że w sobotę, 5 grudnia, w mieszkaniu doszło do kłótni pomiędzy
32-latkiem i 21-latką.
Do sprawy tajemniczego zaginięcia kobiety włączyli się policjanci z Komendy Wojewódzkiej
Policji w Katowicach, natomiast
mundurowi z katowickiego od-

działu prewencji wsparli siemianowickich stróżów prawa
w poszukiwaniach w terenie.
Policjanci sprawdzali miejsca,
w których kobieta mogła przebywać, lasy, odludne okolice
i centra miast.
Stróże prawa nawiązali także
kontakt z mediami, które aktywnie włączyły się w poszukiwania młodej siemianowiczanki.
Dzięki informacjom w sieci
i mass-mediach, z policjantami
kontaktowali się świadkowie,
przekazujący śledczym coraz
więcej szczegółów dotyczących
zniknięcia młodej kobiety.
Wtedy jeszcze nikt nie wiedział,
że finał sprawy okaże się tak tragiczny... W jej rozwiązaniu kluczowa okazała się informacja
jednego ze świadków, który
przekazał, że w okolicy
ogródków działkowych widział
spalony samochód. Jak się okazało, należał on do 21-latki.
Przyjmowane wersje śledcze,
prowadziły policjantów w kierunku podejrzeń, że za zniknięciem kobiety stoi jej 32-letni
partner. Szybko okazało się, że
policjanci mają rację. Mężczyzna
został zatrzymany w środę wieczorem w swoim mieszkaniu.
Zarówno tam, jak i na klatce
schodowej śledczy zabezpieczyli ślady kryminalistyczne
świadczące o tym, że doszło do
popełnienia przestępstwa. Zatrzymany usłyszał zarzut zabójstwa swojej 21-letniej partnerki,
do którego przyznał się i złożył
wyjaśnienia. Wskazał również,
gdzie ukrył ciało kobiety. Były to
okolice lasu w Katowicach.
Śledczy razem z prokuratorem
złożyli wniosek do sądu o zastosowanie wobec 32-latka tymczasowego aresztowania. Sąd
uznał, że mężczyzna na 2 miesiące trafi za kraty, gdzie będzie
oczekiwał na proces. Grozi mu
kara dożywotniego więzienia.

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

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

69.900 zł

61.900 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

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

 9.500 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 BMW 1, 1.6 E, rok prod. 2006

98.900 zł
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
189.000 zł

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

 76.000 zł - 99.000 zł

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 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

n BMW X6 zakup 2018, 3.0D 313 kM, M pakiet F-VAT

248.800 zł

n CITROEN C5 2.2 D, automat, rok prod. 2002

1.800 zł

n TOYOTA AVENSIS 2.2 D, rok prod. 2010

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

2.900 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

 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
21.900 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,
2019r.
n MINI COOPER 1.6 E, zakup 2005

79.900 zł
 14.400 zł

45.000 zł
20.900 zł
 7.900 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

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
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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ZAADOPTUJ PSA

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

ŚRODA-CZWARTEK 16-17 GRUDNIA 2020

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

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

