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Hotele, stoki i galerie zamknięte

Zakaz przemieszczania się
w Sylwestra
Rząd wprowadza dodatkowe ograniczenia. Od 28 grudnia zamknięte
będą hotele, stoki oraz galerie handlowe. 31 grudnia od godziny
19.00 będzie obowiązywał zakaz
przemieszczania się. Za złamanie
go będą grozić mandaty.

Sylwester na nowych zasadach
Z 31 grudnia 2020 r. na 1 stycznia
2021 r. w godzinach od 19:00 do
6:00 w całym kraju obowiązuje
zakaz przemieszczania się. Wyjątkiem będą m.in. niezbędne czynności służbowe oraz inne wskazane
w rozporządzeniu.

•

•
•
•

drogerie, apteki, a także wolnostojące wielkopowierzchniowe
sklepy meblowe
Ograniczenie funkcjonowania
hoteli – dostępne dla służb mundurowych, medyków, pacjentów
szpitali specjalistycznych,
ośrodków COS. Wyjątkiem są
również hotele pracownicze.
Zamknięte stoki narciarskie
Infrastruktura sportowa dostępna tylko w ramach sportu
zawodowego
10-dniowa kwarantanna dla
przyjeżdżających do Polski
transportem zorganizowanym

Nowe zasady bezpieczeństwa –
od 28 grudnia do 17 stycznia

Poza tym przedłużone zostaną
dotychczasowe zasady
i ograniczenia:

• Ponowne ograniczenie funkcjonowania galerii handlowych
– otwarte pozostają m.in. sklepy
spożywcze, z książkami i prasą,

• Zakaz przemieszczania się osób
poniżej 16. roku życia bez opieki
rodzica lub prawnego opiekuna
od poniedziałku do piątku w go-

Częstochowa

Z trzema
promilami i...
23-tonowym
ładunkiem

dzinach 8:00 -16:00 (wyjątkiem
są półkolonie)
• Ograniczenia w transporcie zbiorowym:
- 50% liczby miejsc siedzących, albo
- 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących, przy jednoczesnym pozostawieniu w pojeździe
co najmniej 50% miejsc siedzących

• Ograniczenia w miejscach sprawowania kultu religijnego – max.
1 os./15m2
• Udział w zgromadzeniach – max.
5 osób
• Zakaz organizacji wesel, komunii
i konsolacji
• Zamknięte siłownie, kluby fit-

Kłobuck

32-letni kierowca
wjechał w ciężarówkę.
Nie żyje...

Blisko trzy promile alkoholu w organizmie miał 34-letni kierowca zatrzymany do kontroli drogowej przez częstochowskich policjantów. Mężczyzna prowadził iveco. Na naczepie
przewoził... 23 tony płyt wiórowych.
Na dodatek okazało się, że już wcześniej był karany za jazdę po pijanemu.

32-letni kierowca nie żyje - to tragiczny
efekt wypadku, do którego doszło na
DK-43 w Opatowie. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że mężczyzna
siedzący za kierownicą forda, na prostym odcinku drogi, z nieustalonych
przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu i doprowadził do zderzenia czołowego z ciężarowym volvo. Policjanci poszukują świadków tego zdarzenia.

Podejrzenia częstochowskich policjantów wzbudził tor jazdy samochodu ciężarowego po al. Wojska
Polskiego w Częstochowie. Gdy zatrzymali pojazd do kontroli, byli już
pewni, że mają do czynienia z pijanym
kierowcą. Jak się okazało, nieodpowiedzialny 34-letni mieszkaniec Wielkopolski miał w wydychanym
powietrzu 2,9 promila alkoholu. Mężczyzna już wcześniej był
karany za kierowanie
w stanie nietrzeźwości.
Grozi mu wysoka
grzywna, zakaz kierowania
pojazdami,
a nawet kara więzienia.

Do zdarzenia doszło w czwartek około
8.00 na DK-43 w Opatowie. Jak wstępnie
ustalili policjanci z kłobuckiej drogówki, kierowca osobowego forda jechał w kierunku
Wielunia. Na prostym odcinku drogi, z nieustalonych przyczyn zjechał na przeciwległy
pas ruchu i doprowadził do zderzenia czołowego z jadącym w kierunku Częstochowy
ciężarowym volvo. Następnie w wyniku
zderzenia zjechał na prawe pobocze drogi,
uderzając w drzewo.
Niestety, na skutek odniesionych obrażeń, 32-letni kierowca forda - mieszkaniec gminy Krzepice, zmarł po
przewiezieniu do szpitala. Volvo kierował
56-letni mieszkaniec powiatu tarnobrzeskiego, który nie odniósł żadnych obrażeń.



niezajętych.

W chwili zdarzenia był trzeźwy.
Na miejscu wypadku, pod nadzorem prokuratora, pracowali policjanci z kłobuckiej
drogówki wraz z technikiem kryminalistyki. Dokładne przyczyny i okoliczności
tego tragicznego zdarzenia będą wyjaśnione w toczącym się postępowaniu.
W jego trakcie kryminalni skorzystają
z opinii biegłych z zakresu między innymi
stanu technicznego pojazdów oraz rekonstrukcji wypadków drogowych. Dodatkowo miejsce zdarzenia zbada zespół,
w którego skład wchodzą policjanci z drogówki oraz przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
W trakcie wykonywania policyjnych czynności droga krajowa numer 43 na odcinku
Waleńczów-Opatów była nieprzejezdna
w obu kierunkach. Wyznaczono objazdy
przez Złochowice i Brzezinki.
Wszystkie osoby będące świadkami tego
wypadku proszone są o kontakt z Komendą
Powiatową Policji w Kłobucku pod nr telefonu (47) 8582200 lub z najbliższą jednostką Policji pod nr alarmowymi 997, 112.

ness Ograniczenie w sklepach –
max. 1 os./15m2
• Godziny dla seniorów – od poniedziałku do piątku w godzinach
10:00-12:00
• Zamknięte restauracje. Posiłki
wyłącznie na wynos lub dowóz
• Pozostałe ograniczenia, które
obowiązywały ulegają przedłużeniu.

Uwaga

Loty
z Wielkiej Brytanii
do Polski
zawieszone
- Ze względów bezpieczeństwa loty z Wielkiej Brytanii do Polski
zostaną zawieszone od północy z poniedziałku na wtorek. Decyzja związana jest z pojawieniem się nowej odmiany koronawirusa - podał na Twitterze rzecznik rządu Piotr Müller.
Polska jest kolejnym krajem Unii Europejskiej po Francji, Holandii, Belgii, Włoszech, Austrii i Niemczech, które wprowadziły
lub zapowiedziały wprowadzanie ograniczeń w ruchu pasażerskim z Wielką Brytanią.
Piotr Müller zaznaczył, że sprawą nowej odmiany koronawirusa
w Wielkiej Brytanii w poniedziałek zajmie się Rządowy Zespół
Zarządzania Kryzysowego. Zespół ma się zebrać o godz. 10.00
O wykryciu w Wielkiej Brytanii nowego wariantu wirusa SARS-CoV-2 poinformował 14 grudnia brytyjski minister zdrowia
Matt Hancock. Przekazał wówczas, że odnotowano ponad 6 tys.
zakażeń nową odmianą, głównie w południowej i południowo-wschodniej Anglii. Hancock dodał, że nowy wariant rozprzestrzenia się szybciej niż znana dotychczas odmiana, ale nie wydaje
się, by powodował poważniejszy przebieg choroby i nie miał zareagować na opracowane już szczepionki przeciwko Covid-19.
Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), oprócz zakażeń w Wielkiej Brytanii, dziewięć infekcji nowym wariantem
koronawirusa potwierdzono w Danii, a pojedyncze przypadki
również w Holandii i Australii. W niedzielę o wykryciu zakażenia
nową odmianą wirusa SARS-CoV-2 u mężczyzny, który niedawno
przybył z Wielkiej Brytanii do Rzymu, poinformowało włoskie
ministerstwo zdrowia.
Opracowanie kolumny - Katarzyna Gwara
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Lubliniec

Ruszył w pościg
za pijanym
kierowcą
Ponad 1,7 promila alkoholu w organizmie miał 36-latek, który
uszkodził dwa zaparkowane obok
drogi pojazdy, znak drogowy
i elewację budynku. Mężczyzna
został zatrzymany dzięki świadkowi. Po nocy spędzonej w areszcie usłyszał zarzuty. Grożą mu 2
lata pozbawienia wolności, wysoka grzywna i zakaz prowadzenia
pojazdów.
Do zdarzenia doszło w czwartek
17 grudnia, krótko po godzinie
14.00 na ulicy Bytomskiej
w Piasku. 36-latek jechał osobówką marki saab. Najpierw
uszkodził dwa zaparkowane na
poboczu samochody, a następnie
uderzył w elewacje znajdującego
się przy drodze budynku niszcząc
jednocześnie znak drogowy.
Sprawca odjechał w kierunku Sośnicy. Świadkiem zdarzenia był
właściciel jednego z uszkodzonych
pojazdów. Mężczyzna natychmiast o całym zajściu powiadomił
policję, a sam pojechał za oddalającym się pojazdem sprawcy.
Od samego początku styl jazdy
kierującego saabem wskazywał,
że mężczyzna może prowadzić
swój pojazd będąc pod wpływem
alkoholu - jechał całą szerokością

jezdni stwarzając realne zagrożenie dla innych kierujących.
Oprócz lublinieckiej "drogówki"
do zatrzymania sprawcy kolizji zostali skierowani policjanci z Komisariatu Policji w Woźnikach
i Kaletach. Ostatecznie saab został
zatrzymany na terenie Kalet. Wykonane przez policjantów badanie
alkomatem wykazało w organizmie kierującego prawie 1,7 promila alkoholu, a na dodatek pojazd
którym się poruszał nie miał ważnego ubezpieczenia OC.
36-letni mężczyzna został zatrzymany i noc spędził w policyjnym areszcie. Stracił prawo
jazdy, a także usłyszał zarzuty m.in
kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości, za który grożą mu 2
lata pozbawienia wolności, wysoka grzywna i zakaz prowadzenia
pojazdów. To jednak nie wszystkie
konsekwencje, jakie czekają
mieszkańca powiatu tarnogórskiego. Ponieważ był nietrzeźwy,
a jego pojazd nie miał polisy OC,
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, który zajmie się wypłatą
odszkodowań za uszkodzone samochody, może zażądać od nieodpowiedzialnego 36-latka zwrotu
całości wypłaconych odszkodowań.

Konkurs

Sukces
częstochowskich
przedszkolaków
Przedszkolaki z Miejskiego Przedszkola Nr 41 w Częstochowie zdobyły I miejsce w Konkursie Plastycznym
„ Życie na wsi”, organizowanym przez
Urząd Statystyczny w Katowicach.
Celem konkursu była promocja Powszechnego Spisu Rolnego 2020,

a także rozwijanie umiejętności plastycznych oraz kreatywności dzieci.
Zadaniem maluchów było wykonanie
prac plastycznych ukazujących dziecięce wyobrażenie o życiu na wsi. Propozycja
częstochowskich
przedszkolaków z MP 41 okazała się
najlepsza.

Covid-19

Testy dla osób, które
w ostatnich dniach przybyły
z Wielkiej Brytanii
Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował na Twitterze, że
wydał dyspozycje Inspekcji Sanitarnej, by od poniedziałku wykonywać testy na koronawirusa każdej zgłaszającej się osobie, która
w ostatnim czasie podróżowała
z Wielkiej Brytanii.
- Przed chwilą wydałem dyspozycje GIS, aby wykonywać testy


każdej zgłaszającej się osobie, która
w ostatnim czasie podróżowała
z Wielkiej Brytanii. Proszę kontaktować się z lokalnym sanepidem napisał minister zdrowia.
Rzecznik rządu Piotr Müller poinformował natomiast, że ze
względów bezpieczeństwa zostaną
zawieszone od północy z poniedziałku na wtorek loty z Wielkiej
Brytanii do Polski.
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Badania

Nowy wirus przenosi się
o 70 proc. szybciej
niż dotychczasowy
Nowa odmiana koronawirusa, która rozprzestrzenia
się w południowo-wschodniej Anglii, spowodowała,
że brytyjski rząd znacząco
ograniczył plany poluzowania restrykcji na Boże Narodzenie, a kolejne państwa europejskie wstrzymują ruch pasażerski
z Wielką Brytanią.

Na razie w kwestii VUI202012/01, bo takie oznaczenie
nadano nowej odmianie, więcej
jest niewiadomych niż wiadomych, choć to, że rozprzestrzenia
się szybciej niż dotychczasowa
jest wysoce prawdopodobne.
To, że wirusy, w tym koronawirusy, nieustannie mutują, jest
normalną rzeczą, więc sam fakt,
że w wyniku tych mutacji powstała nowa odmiana nie jest niczym niespodziewanym. Zdarzyło
się to już w przeszłości. Wirus,
który obecnie dominuje na
świecie, nie jest już tym samym,
co ten, którego po raz pierwszy
wykryto w chińskim mieście
Wuhan. Mutacja D614G pojawiła
się w Europie w lutym i stała się
globalnie dominującą formą wirusa. Rozprzestrzenienie się
innej, A222V, wiązane jest z letnimi wakacjami w Hiszpanii.
Tym, co powoduje, że VUI202012/01 budzi zaniepokojenie, są trzy występujące
czynniki: szybko zastępuje inne
wersje wirusa, ma mutacje, które
prawdopodobnie wpływają na
ważną część wirusa, niektóre
z tych mutacji, jak już wykazano
w badaniach laboratoryjnych,

zwiększają zdolność wirusa do
zakażania komórek. To razem
składa się na hipotezę, że nowa
wersja wirusa łatwiej się rozprzestrzenia.
Wariant ten jest niezwykle silnie
zmutowany. W opublikowanej
wstępnej analizie nowego wariantu określono 17 potencjalnie
istotnych zmian. Najbardziej
prawdopodobnym wytłumaczeniem jest to, że wariant ten pojawił się u pacjenta z osłabionym
układem odpornościowym, który
nie był w stanie pokonać wirusa.
Zamiast tego jego organizm stał
się pożywką dla mutacji wirusa.
Według naukowców, nie ma dowodów na to, że nowy wariant
powoduje większą śmiertelność
niż dotychczasowy, choć nadal
trzeba będzie to monitorować.
Jednak samo zwiększenie rozprzestrzeniania się wystarczy,
aby spowodować problemy dla
szpitali. Jeśli nowy wariant
oznacza szybsze zarażenie większej liczby osób, doprowadzi to
do tego, że więcej osób będzie potrzebowało leczenia szpitalnego.
W sobotę premier Boris
Johnson, uzasadniając ograniczenie planowanego poluzowania
restrykcji na okres Bożego Narodzenia, mówił, że nowy wariant
przenosi się o 70 proc. szybciej
niż dotychczasowy i może zwiększać wartość R - współczynnika
oznaczającego tempo transmisji
wirusa - o 0,4. Jednak według
opublikowanych zapisów z posiedzenia rządowej rady doradczej
ds. wirusów NERVTAG, ten przyrost wartości R może wynosić
nawet 0,93. Zwrócono uwagę, że
VUI-202012/01 wykazał zdolność do gwałtownego wzrostu
mimo trwającego ogólnokrajowego lockdownu, kiedy kontakty
międzyludzkie były ograniczone.
Nowy wariant po raz pierwszy

stwierdzono w październiku
w próbce pobranej we wrześniu.
Uważa się, że wariant ten albo pojawił się u pacjenta w Wielkiej
Brytanii, albo został sprowadzony z kraju o niższej zdolności
do monitorowania mutacji koronawirusa. Do 13 grudnia w Wielkiej Brytanii wykryto 1108
przypadków nowego wariantu
w prawie 60 różnych jednostkach
administracyjnych. Wariant ten
potwierdzono w całym kraju,
z wyjątkiem Irlandii Północnej,
ale jest on silnie skoncentrowany
w
Londynie,
południowo-wschodniej i wschodniej Anglii.
Jak się wydaje, w innych częściach nie zdominował poprzedniej wersji. W listopadzie nowy
wariant stanowił około jednej
czwartej przypadków w Londynie. W połowie grudnia było to
już prawie dwie trzecie.
Przypadki tego wariantu, wywodzące się z Wielkiej Brytanii,
stwierdzono już w Danii, Holandii
i Australii.
Według naukowców, opracowane szczepionki przeciwko koronawirusowi niemal na pewno
będą skuteczne także w przypadku nowej odmiany. Szczepionki
trenują
układ
odpornościowy tak, aby atakował
kilka różnych części wirusa, więc
nawet jeśli część z nich zmutowała, szczepionki powinny nadal
działać. Ale naukowcy zarazem
wskazują, że wirus zrobił już mutacjami pierwszy krok w kierunku
ucieczki przed efektem szczepionki. Jeśli tak się stanie, będzie
to przypominać sytuację tę, która
jest z grypą, gdzie szczepionki
muszą być regularnie aktualizowane. Jednak te szczepionki,
które opracowano przeciw koronawirusowi, są łatwe do udoskonalenia.

Bezpieczeństwo

W Olsztynie mają
„gadające” słupy
Gmina Olsztyn zakończyła prace
przy budowie nowego, interaktywnego przejścia dla pieszych
oraz połączenia ścieżek rowerowych na ulicy Kühna w Olsztynie,
przy skrzyżowaniu z ul. Św. Puszczy. Pojawiły się też pierwsze
„gadające słupy”, które przypominają pieszym i rowerzystom,
aby bezpiecznie przekraczali
jezdnię.
W kompozytowych słupach
umieszczono zestawy żółtych
świateł, które migają i „mówią”,
gdy w zasięgu czujników znajdzie
się pieszy lub rowerzysta, co ma
na celu ostrzeżenie zbliżających

się samochodów. Nowoczesne
przejeście dla pieszych oglądał już
starosta częstochowski, Krzysztof
Smela. - Zaproponowaliśmy zaprojektowanie kolejnych rozwiązań,
które poprawią bezpieczeństwo
na drogach powiatowych – mówi
Tomasz Kucharski, wójt gminy
Olsztyn. – A na tranzycie w kierunku Poraja i Żarek jest pod tym
względem dużo do zrobienia.
W ramach inwestycji ustawiono
również radar z wyświetlaczem
informujący m.in. o wysokości
mandatu, jaki można zapłacić za
przekroczenie dozwolonej prędkości oraz zamontowano garby
najazdowe na ul. Napoleona. Wydłużony został także chodnik po

wschodniej stronie ul. Kühna
w kierunku Rezerwatu Przyrody
Sokole Góry.
Zmieniła się także organizacja
ruchu na niebezpiecznym skrzyżowaniu ul. Kühna z ul. Napoleona: oprócz garbów pojawił się
znak „STOP” przed włączeniem
się do ul. Kühna.
Inwestycja kosztowała 152 tys.
złotych. Połowę sfinansowało
Starostwo Powiatowe w Częstochowie, resztę kosztów – gmina
Olsztyn. Realizacja tej inwestycji
przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa rowerzystów i pieszych, a także ograniczy
prędkości przejeżdżających pojazdów.
Opracowanie kolumny - Katarzyna Gwara

67-latek napadł na 49-latkę.
Kobieta nie żyje
Do tragicznego zdarzenia doszło w Rydułtowach przy ul. Obywatelskiej.
49-latka podczas spaceru z psem została napadnięta przez 67-latka, który
znał się z ofiarą. Mężczyzna zadał kobiecie kilka ciosów nożem, a następnie uciekł z miejsca zdarzenia. Dzień
później policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach wspólnie ze stróżami
prawa z Wodzisławia zatrzymali
sprawcę zabójstwa.
Policjanci z Komisariatu Policji w Rydułtowach zostali powiadomieni o leżącej i niedającej oznak życia kobiecie, której nie
odstępował będący na miejscu pies. Przybyłe na miejsce służby ratunkowe oraz policjanci potwierdzili, że doszło do
zabójstwa. Obrażenia, które posiadała
mieszkanka Rydułtów, wskazywały na atak
z użyciem ostrego narzędzia np. noża. Na
miejsce zdarzenia zostali skierowani poli-

cjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy
Wojewódzkiej Policji w Katowicach, którzy
wspólnie z kryminalnymi z Wodzisławia
oraz policjantami z Komisariatu Policji
w Rydułtowach wyjaśniali okoliczności tego
zdarzenia. Dzień później zatrzymano podejrzewanego o ten czyn 67-latka, który jak się
okazało, znał ofiarę, spotykał się z nią 2 lata
temu. Pomimo upływu czasu nie mógł pogodzić się z rozstaniem. Jak się okazało, mężczyzna czekał na swoją byłą partnerkę
w parku, a kiedy wyszła, jak było to w jej
zwyczaju na spacer z psem - zaatakował.
Śledczy na miejscu zdarzenia przeprowadzili oględziny, zabezpieczyli ślady, ale
też przesłuchali wielu świadków. Jedna
rzecz nie dawała im spokoju -pies ofiary,
który został z nią do końca i prawdopodobnie próbował obronić. To właśnie naprowadziło kryminalnych na trop sprawcy.
Świeże ślady pogryzienia przez psa na
nodze napastnika, pozwoliły na wytypowanie podejrzanego. W momencie ich ujawnienia, mężczyzna przyznał się do zbrodni
i wskazał przedmiot, którym zaatakował
ofiarę. Mieszkaniec Rydułtów usłyszał zarzut zabójstwa, grozi mu dożywotnia kara
więzienia.

Kłótnia zakończona zarzutami
Nieoczekiwany finał miała kłótnia
27-letniej czeladzianki z jej 36-letnim
partnerem życiowym. W czasie awantury kobieta ugodziła mężczyznę
w klatkę piersiową. Gdy tylko 36-latek
wyjdzie ze szpitala, odpowie za posiadanie blisko pół kilograma narkotyków, które policjanci znaleźli w mieszkaniu.
Do awantury między nietrzeźwą 27latką i jej 36-letnim partnerem życiowym
doszło w jednym z mieszkań centrum Czeladzi. Podczas kłótni kobieta wzięła do ręki
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nóż kuchenny i ugodziła nim mężczyznę
w okolicę klatki piersiowej. Ranny 36latek zdążył jeszcze wyjść z mieszkania
i poprosić o pomoc sąsiadów. Mężczyzna trafił do szpitala, jego życiu nie zagraża już niebezpieczeństwo. Wezwani na
miejsce policjanci zastali w mieszkaniu
kompletnie pijaną 27-latkę. Badanie wykazało prawie 3 promile alkoholu w jej organizmie. O dalszym losie zatrzymanej
zdecyduje prokurator, grozi jej nawet 10 lat
więzienia.
Podczas czynności wykonywanych
w mieszkaniu, stróże prawa znaleźli narkotyki. Mundurowi zabezpieczyli worek należący do 36-latka, w którym było prawie pół
kilograma marihuany. Gdy tylko stan
zdrowia mężczyzny na to pozwoli, usłyszy
on zarzut posiadania narkotyków.



Był poszukiwany przez dziesięć sądów.
Wpadł na kradzieży telefonu
Policyjni wywiadowcy zatrzymali 23-latka,
który z terenu komisu GSM w bielskiej galerii
handlowej ukradł warty blisko 2 tysiące złotych smartfon. Mężczyzna, udając, że chce go
kupić, odwrócił uwagę sprzedawcy i zbiegł
z urządzeniem. Wytropili go funkcjonariusze
z bielskiego Wydziału Prewencji. Po sprawdzeniu w policyjnej bazie danych okazało się,
że jest poszukiwany przez sądy z całej Polski
i ma już kilka wyroków do odsiadki.
Mężczyzna obejrzał urządzenie i twierdząc,
że chce go zakupić, poprosił o przygotowanie
rachunku. Kiedy sprzedawca był zajęty realizacją sprzedaży, nieuczciwy klient skradł telefon i zniknął z galerii. Personel zawiadomił
policję, a mundurowi rozpoczęli poszukiwania
podejrzanego o kradzież mężczyzny, po
którym ślad zaginął.
Na jego trop trafili policyjni wywiadowcy,
którzy podejrzewali, że mężczyzna będzie
chciał szybko spieniężyć skradziony towar.
Sprawdzali po kolei miejsca, które zajmują się

obrotem używanym sprzętem GSM. Stróże
prawa po niespełna godzinie w rejonie innego
bielskiego centrum handlowego trafili na mężczyznę, który odpowiadał rysopisowi. Policyjny nos nie zawiódł, potwierdziło się, że jest
to poszukiwany przez policjantów sprawca
kradzieży. Mężczyzna przyznał się do kradzieży i oddał skradziony smartfon. Po sprawdzeniu 23-latka w policyjnej bazie danych
wyszło na jaw, że jest on poszukiwany do 10
różnych spraw przez sądy i komendy policji
z całej Polski. Mężczyzna ukrywał się przed
wymiarem sprawiedliwości, ponieważ miał do
odsiadki kilka wyroków, z których najwyższy
to rok pozbawienia wolności. Telefon wrócił do
prawowitego właściciela, a 23-latek został doprowadzony do bielskiej komendy. Po nocy
spędzonej w policyjnym areszcie usłyszał zarzut kradzieży, za który grozi mu kara nawet 5
lat pozbawienia wolności. Po zakończonych
czynnościach procesowych został przekazany
mundurowym z wydziału konwojowego,
którzy doprowadzili go do zakładu karnego.

Ukradła torbę listonoszowi i ją spaliła
Sosnowieccy policjanci zatrzymali 44-letnią
kobietę, która ukradła listonoszowi służbową
torbę. Następnie, ponieważ nie znalazła
w niej niczego wartościowego, próbowała
spalić ją w domowym piecu kaflowym. Grozi
jej do 5 lat więzienia.
Sosnowieccy policjanci interweniowali w jednym z bloków dzielnicy Pogoń. To
właśnie tam, wykorzystując chwilę, kiedy listonosz pozostawił torbę na skrzynkach na listy,
ktoś ukradł ją oraz wszystkie przesyłki, które

były w środku. Policjanci szybko ustalili, że złodziej musiał ukryć się w jednym z dwóch
mieszkań. Nie pomylili się. Sprawczyni kradzieży, kiedy odkryła, że w środku nie ma niczego wartościowego, próbowała spalić torbę
wraz z przesyłkami w domowym piecu kaflowym. Policjanci wyciągnęli z ognia niemal
całkowicie już spaloną torbę. 44-latka został
zatrzymana. Miała w organizmie blisko 3,5
promila alkoholu. Odpowie za kradzież i zniszczenie korespondencji. Policjanci ustalają
teraz jakiego rodzaju listy zostały zniszczone.
Zatrzymanej kobiecie grozi 5 lat więzienia

Znalazła 10 tysięcy. Oddała je policji
O prawdziwym szczęściu w nieszczęściu może mówić właściciel zgubionych 10 tysięcy
złotych. Pieniądze szybko do niego wróciły,
a to za sprawą kobiety, która natknęła się na
nie przypadkiem. Prawdziwą uczciwością
i postawa godną naśladowania wykazała się
66-latka z Kalet, która znalezioną gotówkę
odniosła do pobliskiego Komisariatu Policji.
Mundurowi szybko ustalili czyja to zguba...
Do Komisariatu Policji w Kaletach zgłosiła się
66-latka. Kobieta oświadczyła, że na ulicy znalazła owinięty banderolą plik pieniędzy. Miesz-

kanka Kalet nie widziała nikogo w pobliżu i nie
wiedziała, do kogo mogą należeć pieniądze,
więc odniosła je do pobliskiego komisariatu.
Po przeliczeniu gotówki okazało się, że było
to 10 tysięcy złotych. Komendant komisariatu,
widząc banderolę, od razu zorientował się, do
kogo mogą należeć pieniądze. Jego przypuszczenia okazały się słuszne. Gotówkę zgubiła…
listonoszka.
Pieniądze wróciły już do prawowitego właściciela. Postawa, jaką wykazała się 66-latka,
powinna stanowić wzór dla wszystkich, którzy
znaleźliby się w podobnej sytuacji.
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 18 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

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

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

49.500 zł
169.000 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 OPEL ASTRA 1.4 E, rok prod. 1998r., I-wł.

 3.800 zł

n OPEL ASTRA 1.9 D, rok prod. 2006

 12.800 zł

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

7.900 zł
 19.900 zł

n OPEL VIVARO 2.5 D, rok prod. 2008

15.900 zł

n RENAULT MEGANE 1.5 D, rok prod. 2010,
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 BMW X6 zakup 2018, 3.0D 313 kM, M pakiet F-VAT

248.800 zł

n SKODA OCTAVIA 1.9 Diesel, rok prod. 2006

 14.900 zł

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

1.800 zł

n SUBARU LEGACY 2.0 D., rok prod. 2014

 21.900 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 DODGE CALIBER 2.0 D., rok prod. 2007

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

12.000 zł

n VW JETTA 1.6 E, rok prod. 2007

n FIAT PUNTO 1.2 benzyna, rok prod. 2000

2.700 zł

n FORD FOCUS 1.6 D, rok prod. 2014, kraj.,
serwis, F-VAT

n VW CRAFTER 2.0 D, rok prod. 2014

 28.900 zł

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

 21.900 zł

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

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

 16.900 zł

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

n HONDA CIVIC 1.8 E 2008

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

16.900 zł

98.900 zł

72.900 zł

n MINI COOPER 1.6 E, zakup 2005

 14.400 zł

n NISSAN X TRAIL 2005r, 2.2D

 18.900 zł

45.000 zł
20.900 zł
 7.900 zł
 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

 42.000zł

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

 46.900 zł

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

6.900 zł
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Pieski szukają kochającego domu!
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SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT „AS”, JAMROZOWIZNA 1, 42-270 KŁOMNICE (WOJ. ŚLĄSKIE – 23 KM ZA CZĘSTOCHOWĄ)
Kontaktując się prosimy podać imię pieska. Istnieje możliwość dowozu psa do osoby adoptującej !Po wizycie przed-adopcyjnej, ankiecie i zwrocie kosztów za paliwo.
Można dzwonić od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 14:00 do 20:00. Tel: 731 749 481
Żelka pies, którego nie da się nie kochać. Piękna, skromna,
delikatna, czasem energiczna, a czasem spokojna. Nie szuka
konfliktów lubi dzieci. Ona tak długo czeka na dom! Serce się
kraje, gdy widać ją taką szczęśliwa na widok człowieka i za
chwilę ma się dać do boksu.. Powiedzieć jej, że domu nie ma
jak nie było.. Czy on kiedyś będzie?
Żelka - suczka
rok urodzenia: 2007
wielkość: średnia
przebywa w kojcu nr 21 - nr 1589
data przyjęcia - 10-06-201 1
sterylizacja: Tak

ŻELKA

Nevil na dom czeka od 2010 Roku!
Nevil mimo 10 lat spędzonych w schronisku i wieku, ma
w sobie dużo energii do spacerowania, biegania. Nie szuka
on konfliktu z innymi psami. Człowieka kocha swoim całym
sercem, niestety do kochania ma tylko wolontariuszy, a od
10 lat marzy mieć w tym sercu swój dom! Czy jest ktoś, kto
odmieni jego życie na lepsze?
Nevil - piesek
rok urodzenia: 2008
wielkość: średni
przebywa w kojcu nr 27 - nr 1362
data przyjęcia - 20-08-2010

NEVIL

Halfik poszukuje człowieka na dobre i na złe!
Halfik chciał by być jedynakiem lub mieć siostrzyczkę ;) Nie
polecamy go do domu z psem (samcem) i kotami. Halfik jest
delikatny w stosunku do ludzi, lubi dzieci i towarzyszy im na
spacerach. Psiak nie powinien mieć problemu z czystością
w domu, w dni wolontariatu kiedy widzi wolontariuszy stara
się wstrzymywać i spełnić swoje potrzeby po wyjściu z boksu.
:) Taki piękny psiak marnuje się w schronisku! ADOPTUJ!
Halfik - piesek
rok urodzenia : 25-08-2012
wielkość : średni
przebywa w kojcu 57 nr 2553
data przyjęcia - 25-08-2015
Kastracja: Tak

Tik-Tak to psiak zabrany z łańcucha na początku bardzo bał
się wszystkiego.Teraz Tik-Tak bardzo się zmienił jest bardziej
otwarty na ludzi, zaczyna już chodzić w obroży i na smyczy na
spacerki. Nie jest konfliktowy do innych psów. Ten cudowny
psiak zasługuję po tylu latach na odrobinę miłości!
Tik-Tak - piesek
rok urodzenia : 06-03-201 0
wielkość : duży
przebywa w kojcu nr 18N - nr 1999
data przyjęcia - 06-03-201 3
Kastracja: Tak

HALFIK

Pogo to bardzo pogodny piesek, czasem można się zastanawiać jak ten psiak może dawać tyle pozytywnej energii będąc
od 2014 roku w schronisku!
Uwielbia zabawy na wybiegu ze swoją koleżanką z boksu, nie
odmówi też zabawy z piłeczką. Jest delikatny w stosunku do
ludzi, a z innymi psami nie szuka konfliktu. Na smyczy stara
się nie szarpać. Naszym zdaniem Pogo to idealny psiak dla aktywnej osoby, gdzie nudów i braku miłości nie zazna.
Pogo - piesek
rok urodzenia : 2013
wielkość : średni
przebywa w kojcu nr 70 - nr 2377
data przyjęcia - 25-09-2014
Kastracja: Tak

POGO

TIK
TAK

Maki jak to młody psiak ma w sobie dużo energii do zabawy,
biegania i okazywania miłości wolontariuszom. Maki zna
smycz i bardzo ładnie na niej chodzi, aczkolwiek świat jest tak
ciekawy że wszystko musi poznać teraz. ;) Psiak nie jest konfliktowy w stosunku do innych psów i bardzo dobrze dogaduje się z kolegą z boksu. Maki czeka teraz tylko na swoich jedynych ludzi od 2016 roku!
Maki - piesek
rok urodzenia : 2014
wielkość : średni
przebywa w kojcu nr 70 - nr 2657
data przyjęcia - 28-06-2016
Kastracja: Tak

MAKI
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HALO! To ja, Lili - mam pomysł „CHODŹMY DO CIEBIE!”
Ps.: Podaj mi poprawny adres, bo idę od 2017 ROKU! I mam wrażenie, że to cały czas ten sam kojec, zamiast twojego domu. :(
Jestem bardzo radosną i delikatną sunią. Nie zjadam dzieci ludzkich.
;) Na smyczy chodzę ładnie, nie szarpię i wszystko dookoła jest superowe. Uwielbiam zabawy piłką lub z kolegą z boksu, na spacerze czasem.. może często też go zaczepiam do zabawy. Teraz szukam tego jedynego człowieka, co dom mi da! Zapraszam do adopcji!
Lili - piesek
rok urodzenia : 2012
wielkość : średnia
przebywa w kojcu nr 70 - nr 2726
data przyjęcia - 26-01-2017
Sterylizowana: Tak

LILI

Czaki niestety po zakończonym spacerze chowa się smutny do budy.
Czaki już dawno powinien być przez kogoś zauważony. Ten psiak nie jest
konfliktowy zawsze na spacerze, kiedy spotyka inne psiaki cieszy się na
ich widok i nie wszczyna awantur. Jest delikatny w stosunku do ludzi
małych i tych dużych, na spacerach nie ciągnie. Czaki uwielbia spędzać
czas na wybiegu z człowiekiem, wtedy radośnie biega dokoła niego i nie
odmawia wspólnej szarpaniny panem misiem czy zabawy piłeczką. Niestety, kiedy już wraca do boksu zrezygnowany idzie do budy i nawet niechętnie wychodzi po jedzenie! Czaki z każdym dniem coraz bardziej traci
nadzieje, że znajdzie swój jedyny dom...
Czaki - samiec
rok urodzenia : 30-04-2010
wielkość : mały
przebywa w kojcu nr A1 - nr 2908
data przyjęcia: 30-04-2018
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Aż trudno nam uwierzyć, że Mia jeszcze szuka domu! Dziewczynka owszem nie jest najmłodsza, bo ma około 9-lat, ale jaka jest piękna! :)
Mia niestety woli być też bardziej jedynaczką lub zniesie obecność innego pieska, ale płci przeciwnej. Dziewczynka do schroniska trafiła razem
11 innymi pieskami. Już nauczyła się chodzić na smyczy. Lubi przychodzić
do człowieka na kolana, głaskanie. Nie narzeka podczas czesania, jest łagodna. Jej oczka wpatrują się w człowieka z dużą miłości, że może tym
razem ją zabierzesz ze sobą do domu?

CZAKI

MIA

Czas na dom dla Lamenta! Lament to około 4 letni psiak, który
w schronisku pomieszkuje sobie od września, aż dziwne, że jeszcze
nikt go nie wypatrzył. Lament jest bardzo kontaktowym psiakiem, co
widać na zdjęciach. Nie szuka on konfliktu z innymi psami, z chęcią się
z nimi bawi na wybiegu. Lament wie co to smycz, ale na wybiegu spędza chętniej czas, co najważniejsze łatwiej jest tam pchać się na człowieka. ;) No to jak Lament to Twój nowy kumpel? ;)
ADOPTUJ!

To już czas, aby ktoś adoptował tego cudownego starszego pana.
Diesel ma około 10/11 latek, do schroniska trafił interwencyjnie razem
z 11 innymi psiakami. Chłopak nie jest konfliktowy do innych psów.
Uwielbia ludzi, ale musi przekonać się, że nic mu nie grozi. Dieselek teraz uczy się chodzić na smyczy i bardzo ładnie mu to wychodzi. Na wybiegu jest grzeczny i nie szuka drogi ucieczki. To małe czarne cudo teraz
czeka na Ciebie!

DIESEL
LAMENT

Arnold to bardzo mały i przyjacielski piesek:) Bardzo ceni sobie przyjaźń z człowiekiem i już przez kraty wystawia nos do każdego napotkanego człowieka. Na smyczy, jak i na wybiegu jest bardzo grzeczny. Nie jest
agresywny do innych psów, bardzo długo siedział z kolegą, który się
wszystkiego boi i pomagał mu w socjalizacji.
Arnold - piesek
rok urodzenia : 20-01-201 1
wielkość : mały
przebywa w kojcu nr 13 - nr 1711
data przyjęcia - 20.01.2012.
Kastracja: Tak

ARNOLD

