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Częstozielona

W mieście pojawią się łąki kwietne
W przyszłym roku w naszym mieście rozpocznie się realizacja proekologicznego projektu „Częstozielona”. W jego ramach powstaną między innymi łąki kwietne. Nowe miejsca
mają nie tylko cieszyć oko, ale przede wszystkim lepiej pochłaniać zanieczyszczenia. Część łąk sfinansują częstochowskie firmy, które chcą wspierać zieleń i ekologię, inne powstaną z pieniędzy miejskich.
- Podczas jednej z rozmów, Katarzyna Woszczyna, kanclerz częstochowskiej Loży BCC, zwróciła uwagę
na to, że są w naszym mieście firmy,
które chciałyby zainwestować
w zieleń i zrobić coś dla miasta. Stwierdziłem, że ten potencjał trzeba wykorzystać - mówi prezydent Krzysztof
Matyjaszczyk. - Kwestia czystego powietrza w mieście jest niezwykle
istotna. W budżecie na przyszły rok
zarezerwowaliśmy 600 tysięcy złotych na program „Częstozielona”. Pieniądze te zostaną przeznaczone na
szeroko pojęte działania związane
z rewitalizacją oraz rewaloryzacją terenów zielonych w Częstochowie dodaje prezydent.
Powołany został już zespół, który
ma czuwać nad realizacją programu
„Częstozielona”. Tworzą go zarówno
z osoby pracujące w administracji samorządowej, jak i przedstawiciele różnych miejskich środowisk, którym

sprawy zieleni i ekologii są bliskie. Pomagać będzie między innymi warszawska Fundacja „Łąka”, która walczy
o bioróżnorodność, promując uprawę
łąk kwietnych zamiast trawników. Cieszę się, że prezydent jest otwarty
na nowe pomysły związane z ekologią. Niektóre są rewolucyjne - przyznaje przewodniczący nowego
zespołu, a jednocześnie wiceprzewodniczący Rady Miasta Częstochowy Łukasz Kot. - Znalazłem
Fundację „Łąka”. Zobaczyłem, jakie
piękne rzeczy zrobili w Krakowie, Białymstoku, Warszawie. Stwierdziłem,
że taki projekt można byłoby zrealizować w Częstochowie. Dzięki temu
nasze miasto będzie tętnić różnymi
kolorami - zapowiada.
W „zasianiu” miejskich łąk, swój
udział będzie miał lokalny biznes.
Dzięki firmom Wkręt-Met oraz
Brembo, kwietne zakątki powstaną
m.in. w Parku Staszica oraz w okolicy

tężni solankowej na Promenadzie im.
Czesława Niemena. - W samej Polsce
kosimy łącznie 750 tysięcy hektarów
trawników. To obszar całej aglomeracji warszawskiej razy... 18 - wyjaśnia
Maciej Podyma z Fundacji Łąka. - Wydajemy około 2 miliardy złotych na

Myszków

Nastolatek, który udusił papierem
toaletowym współlokatora,
odpowie jak dorosły
15-latek z Myszkowa udusił papierem toaletowym 16-letniego współlokatora
z ośrodka wychowawczego w Łańcucie. Do
zabójstwa doszło w czasie, gdy nastolatkowie odbywali 10-dniową kwarantannę.
Sąd rodzinny w Myszkowie uznał, że sprawca może odpowiadać przed sądem dla dorosłych.
Do tragedii doszło we wrześniu w Niepublicznym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Łańcucie (podkarpackie).
W 2019 r. sąd rodzinny umieścił 14-letniego
wówczas myszkowianina m.in. za dewastację placu zabaw, wymuszenie pieniędzy,
propagowanie faszystowskich treści w MOW-ie. 3 września 2020 r. chłopak trafił do
Łańcuta. W związku z pandemią, miał przez tydzień
unikać kontaktu z innymi osobami
przebywającymi
w ośrodku, przebywał w pokoju dwuosobowym z 16-latkiem z Bytomia.


Do zabójstwa doszło w nocy z 6 na 7
września. - 15-latek zgłosił rano opiekunom, że jego współlokator nie oddycha.
Przybyły na miejsce lekarz stwierdził zgon,
wstępna sekcja zwłok wykazała, że przyczyną było uduszenie - relacjonował
rzecznik prasowy Sądu Okręgowego
w Rzeszowie. - W przełyku zmarłego znaleziono fragment papieru toaletowego, wyniki badań nie wskazywały na udział osób
trzecich.
22 września w rozmowie z wychowawcą
15-latek przyznał się do zabójstwa współlokatora. Powiedział, że udusił kolegę, używając do tego m.in. papieru toaletowego.
Zamordowany nastolatek w 2018 r. trafił
do placówki opiekuńczej w Bytomiu skąd
po dwóch latach decyzją sądu został przeniesiony do MOW-u w Łańcucie. Chodziło
o ucieczki i postępujący stopień demoralizacji. Sąd w Myszkowie uznał, że 15-latek
może odpowiadać za swój czyn jako osoba
dorosła, może mu grozić kara 25 lat więzienia.

koszenie. Około 75 milionów litrów
paliwa jest spalanych przez silniki kosiarek i podkaszarek. Chcemy to
zmienić. Tereny, które są koszone
kilka, czy kilkanaście razy w roku,
chcemy zamieniać w łąki kwietne.
Kwiaty to przecież pokarm dla zapy-

laczy – korzystają z nich pszczoły, motyle, ćmy. Możemy je wykorzystać też
jako narzędzie do edukacji. Miasta
stają się miejscem, gdzie wciąż możemy uratować przyrodę. Nawet
jeden metr kwadratowy ma znaczenie - podsumowuje.

Covid-19

27 grudnia pierwsze szczepienia
przeciw Covid-19 w naszym kraju
- Mamy deklarację, że do wieczora 26 grudnia
trafi do Polski pierwsze 10 tys. dawek szczepionki przeciw koronawirusowi. Do południa
27 grudnia preparat dotrze do wybranych
szpitali węzłowych i tego samego dnia rozpoczną się szczepienia 10 tys. osób - zapowiedział w rozmowie z PAP szef KPRM Michał Dworczyk.
Europejska Agencja Leków (EMA) zdecydowała
w poniedziałek o autoryzacji szczepionki przeciw
Covid-19 firm Pfizer i BioNTech. W kolejnym kroku
Komisja Europejska ma wydać pozwolenie na dopuszczenie do używania szczepionki we wszystkich
państwach członkowskich UE. - Jesteśmy coraz
bliżej celu. W ciągu najbliższych kilkudziesięciu godzin Komisja Europejska ma dopuścić do używania
na terenie Unii Europejskiej szczepionkę przeciw
Covid-19, wkrótce po tym transporty ze szczepionką ruszą do poszczególnych krajów członkowskich, w tym do Polski - mówił PAP szef KPRM
i pełnomocnikiem rządu ds. programu szczepień
Michał Dworczyk.
Podkreśliła jednocześnie, że od strony organizacyjnej Polska jest przygotowana do rozpoczęcia
szczepień. - Mamy deklarację od producenta, że do

26 grudnia, do wieczora trafi do nas pierwsze 10
tys. dawek szczepionki. Od strony organizacyjnej
Polska jest przygotowana do tego, aby do wybranych szpitali węzłowych, w których rozpoczną się
szczepienia preparat dotarł 27 grudnia przed południem. Te 10 tys. dawek zostanie wykorzystanych
jeszcze tego samego dnia. Oznacza to, że w tym
dniu zaszczepionych zostanie 10 tys. osób - zapowiedział minister.
Dworczyk zapowiedział poinformował, że we
wtorek zostanie przedstawiona „dokładna liczba
punktów, do których trafi pierwsza partia szczepionek”.
Rząd w miniony wtorek przyjął Narodowy Program Szczepień, którego celem jest doprowadzenie w 2021 r. do odporności populacyjnej.
Szczepionki na Covid-19 mają być darmowe, dobrowolne i dwudawkowe.
Program szczepień zakłada cztery etapy przeprowadzania zabiegów. Podczas etapu „0” szczepienia
otrzymają m.in. pracownicy sektora ochrony
zdrowia (lekarze, pielęgniarki i farmaceuci), pracownicy DPS-ów i MOPS-ów oraz personel pomocniczy i administracyjny w placówkach
medycznych, w tym w stacjach sanitarno-epidemiologicznych.
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 odje-

chał 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.

O jego losie zdecyduje sąd

20-latek napadł na trzy kobiety.
Został aresztowany
W ręce częstochowskich policjantów wpadł 20-latek, który napadł na
trzy kobiety. Dwóm ofiarom wyrwał
z ręki torebki. Trzecią była ekspedientka w jednym ze sklepów
w dzielnicy Północ. W tym przypadku napastnik sięgnął po nóż i zażądał wydania pieniędzy z kasy.
Do zdarzenia doszło w środę wieczorem. Młody mężczyzna w jednym
ze sklepów w dzielnicy Północ najpierw zrobił zakupy, a następnie wy-

ciągnął z plecaka nóż i zagroził
ekspedientce. Zażądał wydania pieniędzy z kasy. Nie przewidział, że
spotka się z odmową i zdecydowaną
postawa sprzedającej. Chwilę później do sklepu weszła klientka, która
również wykazała się odwagą, próbując zatrzymać przestępcę. Gdy napastnik zobaczył, że nie osiągnie
swojego celu, w pośpiechu wybiegł
ze sklepu.
Kryminalni, dysponując nagraniem
z monitoringu rozpoczęli poszuki-

wania mężczyzny, ubranego w czarna
bluzę z kapturem na głowie i zasłoniętą twarzą. Poszukiwania trwały
przez całą dobę. Już następnego dnia
mężczyzna wpadł w ręce częstochowskich kryminalnych.
Jak się okazało, ten sam mężczyzna
kilka dni wcześniej na Północy
i w centrum okradł dwie kobiety, wyrywając im torebki z ręki.
20-latek na 3 miesiące trafił do
aresztu. O jego dalszym losie zdecyduje sąd.

Edukacja

Powrót do szkół klas I-III,
ósmych i maturalnych
prawdopodobny po feriach
Najbardziej prawdopodobny scenariusz to powrót po 17 stycznia, czyli
po feriach zimowych, klas I-III, a być
może również ósmych i maturalnych
– powiedział w poniedziałek minister edukacji i nauki Przemysław
Czarnek. - W pierwszym tygodniu
stycznia będziemy w kontakcie ze
szkołami w sprawie tych decyzji –
dodał.
Przemysław Czarnek tłumaczył
w TVP Info, że "dzieci i młodzież będą
mogły wrócić do szkół wówczas, gdy
warunki bezpieczeństwa związane
z pandemią koronawirusa na to pozwolą". - Najbardziej prawdopodobny
scenariusz to powrót po 17 stycznia,
czyli po feriach zimowych, klas I-III,
a być może również ósmych i maturalnych. Wszystko zależy od tego, jak
ułoży się pandemia oraz od odpowiedzialności naszego społeczeństwa
w czasie zbliżających się świąt i w kolejnych tygodniach – podkreślił
Czarnek.
Poinformował, że informacje o decyzjach związanych z powrotem
dzieci do szkół będą udzielane "najwcześniej jak to możliwe". - Nie mo

żemy tego zrobić w ostatnim dniu, to
jest oczywiste, więc pewnie w pierwszym tygodniu stycznia będziemy już
w kontakcie co do decyzji z dyrektorami szkół – dodał.
Zwrócił jednocześnie uwagę, że
możliwości takiego powrotu do nauki
stacjonarnej będą musiały zostać ocenione przez epidemiologów i wirusologów z Rady Medycznej, pracujących
przy premierze Morawieckim. -Oni
ocenią, jak wygląda dynamika rozwoju pandemii, bo nie chodzi tylko
o samą ilość dziennie potwierdzonych
zakażeń – wskazał Czarnek.
Poinformował, że przygotowane zostało 5 wariantów ewentualnego powrotu dzieci do szkół. - Jeżeli sytuacja
się nie będzie rozwijała na niekorzyść,
a to zależy od tego, w jaki sposób będziemy podchodzić do obostrzeń, to
na pewno klasy I-III będą miały wielką
szansę na powrót do szkół. Dla nich to
konieczne, bo nauczanie zdalne u tych
najmłodszych dzieci przynosi najmniejsze efekty – zaznaczył szef
MEiN.
Dodał, że "wszystkie scenariusze są
brane pod uwagę, bo na wszystko musimy być przygotowani". Wyjaśnił, że
wśród przygotowanych wariantów

znajduje się również taki, który zakłada kontynuację dalszej nauki
zdalnej i zwiększenie jej efektywności.
- Przygotowujemy się na wszystkie
okoliczności – podkreślił minister.
Wyjaśnił również, że "jeżeli będzie
powrót klas I-II, to odbędzie się to na
pewno w tzw. bańkach, czyli w rygorze sanitarnym, który pozwoli, by
dzieci uczyły się bez kontaktu ze sobą
pomiędzy klasami". To – wyjaśnił –
miałoby na celu ograniczyć do minimum transmisję wirusa. Dodał, że
temu również ma służyć wpisanie nauczycieli do jednej z pierwszych grup,
które otrzymają szczepienia przeciw
COVID-19.
Obecnie – zgodnie w rozporządzeniem ministra edukacji i nauki – stacjonarne funkcjonowanie szkół, poza
pewnymi wyjątkami, zostało ograniczone do 3 stycznia 2021 r. Zajęcia
zdalne w szkołach uczniowie będą
mieli do 22 grudnia. Od 23 grudnia do
3 stycznia w szkołach nie ma zajęć –
jest przerwa w nauce w związku ze
świętami Bożego Narodzenia. Następnie od 4 do 17 stycznia będą ferie
zimowe dla wszystkich uczniów
w całym kraju.
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Od 28 grudnia lodowisko będzie nieczynne

Ostatnie dni
na szaleństwo
na lodowej tafli
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Częstochowie informuje, że
sztuczne lodowisko przy ul. Boya-Żeleńskiego będzie działać w Wigilię i w drugi dzień Świąt Bożego
Narodzenia. Zgodnie z rządowymi
ograniczeniami, obiekt będzie niestety nieczynny od 28 grudnia do
17 stycznia.

• 26.12.2020 r. (sobota)
czynne w godz. 15.30 – 20.15
(ślizgi w godz. 16.00-17.00,
17.30-18.30, 19.00-20.00)
• 27.12.2020 r. (niedziela)
czynne w godz. 09.30 – 20.15
(ślizgi w godz. 10.00-11.00
i 11.30-12.30, 13.00-14.00,
14.30-15.30, 16.00-17.00, 17.3018.30, 19.00-20.00)

Poniżej szczegółowy
harmonogram:

UWAGA!!! Od 28 grudnia 2020 r.
do 17 stycznia 2021 r., zgodnie
z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r.
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem
stanu epidemii, Sztuczne Lodowisko
w Częstochowie będzie nieczynne.

• 24.12.2020 r. (czwartek)
czynne w godz. 09.30 – 12.45
(ślizgi w godz. 10.00-11.00
i 11.30-12.30)
• 25.12.2020 r. (piątek)
nieczynne

Częstochowa

Ponad 17-metrowa choinka
przed Jasną Górą
Piękną, ponad 17-metrową choinkę - jodłę podarowały Jasnej Górze
Lasy Państwowe. Udekorowana
światełkami, stoi przy głównym
wejściu, od strony Bramy Lubomirskich, obok pomnika kard. Stefana
Wyszyńskiego.
Choinka jest darem Nadleśnictwa
w Ostrowcu Świętokrzyskim, należącym do Regionalnej Dyrekcji
Lasów Państwowych w Radomiu. Wiemy, że w naszej tradycji polskiej
choinka jest symbolem Narodzenia
Bożego, dlatego zawsze cieszymy
się, i w momencie, kiedy inaugurujemy przyjęcie tej choinki, którą co
roku nam funduje Nadleśnictwo,
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych, to jest taki moment,
w którym już widzimy zbliżające się
święta Narodzenia Pańskiego
i wchodzimy w ten okres bezpośredniego przygotowania do tych
Świąt - podkreślał o. Samuel Pacholski, przeor Jasnej Góry.

Wspomniał także o przygotowaniach sanktuarium na Jasnej Górze
do zbliżających się Świąt Bożego
Narodzenia: - Przede wszystkim
przygotowujemy się duchowo, mieliśmy dzień skupienia, myślę tutaj
o braciach i ojcach paulinach. Myślimy o tym, aby w czasie Świąt Bożego Narodzenia przyjąć większą
liczbę wiernych, dlatego będą dwie
Msze św. Pasterskie, o godz. 21.30
i o północy. Zwiększyliśmy także
liczbę dyżurów w konfesjonałach,
aby wszyscy, którzy przyjadą w tych
dniach na Jasną Górę, mimo obostrzeń, oczywiście przy stosowaniu
wszystkich koniecznych zasad,
mogli radować się Tajemnicą Świąt
w naszym Narodowym Sanktuarium.
Przekazanie choinki poprzedziła
Msza św. w Kaplicy Matki Bożej
o godz. 12.30 w Kaplicy Matki Bożej.
Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił przeor Jasnej Góry
o. Samuel Pacholski.

Był pijany

Spowodował wypadek
i uciekł nie udzielając pomocy
Do pięciu lat więzienia grozi 48-latkowi, który spowodował wypadek
i uciekł z miejsca zdarzeniu. Ucierpiała w nim kierująca fiatem. Jak się
okazało, sprawca wypadku nie dość,
że był pijany to na dodatek miał zakaz prowadzanie. Poza tym... policjanci znaleźli przy nim narkotyki.
Do zdarzenia doszło w piątkowy
wieczór przy ulicy Piłsudskiego
w Częstochowie. Ze wstępnych
ustaleń policjantów wynika, że 48letni kierowca opla nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu kierującej

fiatem, w wyniku czego doznała ona
obrażeń i trafiła do szpitala. Mężczyzna nie udzielił poszkodowanej
pomocy i pieszo oddalił się z miejsca
wypadku.
Okazało się, że uciekinier miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów
i... był pijany. W wydychanym powietrzu miał 2 promile alkoholu. To
jednak nie wszystko. Podczas zatrzymania, policjanci znaleźli też przy
nim prawie 40 działek dilerskich amfetaminy. Mężczyzna w sobotę usłyszał zarzuty. Teraz musi regularnie
meldować się w jednostce policji.
Grozi mu do 5 lat więzienia.
Opracowanie kolumny - Katarzyna Gwara

Ugodził nożem
byłą partnerkę
Policjanci z Rudy Śląskiej wyjaśniają okoliczności i przyczyny ataku na 34-latkę. Kobieta została kilkukrotnie zraniona nożem
przed jednym ze sklepów przez swojego
byłego partnera. Ofiara w ciężkim stanie
trafiła do szpitala, a sprawca do policyjnego aresztu.
Kryminalni z Komendy Miejskiej Policji w Rudzie Śląskiej zbierają dowody przeciwko 29-letniemu rudzianinowi, który usiłował zabić

Staranował bramki na A4
kobietę, po tym, jak kilka dni wcześniej odeszła
od niego. Policjanci w wyniku poszukiwań, pół
godziny po zdarzeniu zatrzymali mężczyznę. Rudzianin w trakcie zatrzymania był pijany, miał
w organizmie prawie promil. Specjalistyczne badania dadzą odpowiedź na to, czy był nietrzeźwy
podczas ataku.
Po skompletowaniu przez śledczych całości
materiałów, prokurator przedstawi sprawcy zarzut usiłowania zabójstwa. Za to przestępstwo
grozi kara nawet dożywotniego pozbawienia
wolności.

Ukradli mosiężny świecznik
Raciborscy kryminalni zatrzymali dwóch
mężczyzn, podejrzanych o kradzież mosiężnego świecznika z miejscowego kościoła. Odzyskali też skradziony przedmiot. Zatrzymanym mieszkańcom Raciborza w wieku 28 i 32 lat grozi teraz kara do 5 lat więzienia.
Z kościoła Wniebowzięcia Najświętszej
Maryi Panny przy ulicy Adama Mickiewicza

w Raciborzu złodzieje skradli mosiężny
świecznik o wartości około 1000 złotych. Policjanci, po przyjętym zgłoszeniu o przestępstwie, rozpoczęli poszukiwania sprawców.
Jeszcze tego samego dnia wieczorem stróże
prawa zatrzymali w Raciborzu dwóch mężczyzn w wieku 28 i 32 lat, mających związek
z kradzieżą. Odzyskali też skradziony
świecznik. Obaj złodzieje trafili do policyjnego
aresztu, a następnie usłyszeli zarzut kradzieży.
Grozi im 5 lat więzienia.

Zapchał komin sąsiadów
Policjanci z Komisariatu I w Rudzie Śląskiej
zatrzymali 45-letniego mężczyznę, który
zatkał skrawkami materiału komin z pieca
sąsiadów. Mężczyzna oprócz tego był poszukiwany przez pyskowickich policjantów
i złamał zasady kwarantanny, opuszczając
miejsce jej odbywania. Zatrzymany trafił już
do aresztu śledczego, w którym ma odbyć
karę pozbawienia wolności, a śledczy w tym
czasie zajmą się sprawą zagrożenia, jakie
sprowadził na sąsiadów.
Mundurowi z „jedynki” zostali wezwani do
nietypowej interwencji. Kobieta powiadomiła
stróżów prawa, że jej sąsiad zatkał komin ich
pieca centralnego ogrzewania, powodując
w mieszkaniu groźne dla ich życia zadymienie.
Tylko dzięki ich czujności i szybkiemu wygaszeniu pieca, nie doszło do zatrucia śmier-

3

Z POLICYJNEGO NOTATNIKA

ŚRODA-CZWARTEK 23-24 GRUDNIA 2020

telnym czadem. Na miejsce wezwano
strażaków, którzy z komina wyciągnęli blokujące przepływ powietrza skrawki materiału.
Zgłaszająca była pewna, że za tą sprawą stoi
sąsiad, bo tylko on miał dostęp do wejścia na
dach budynku. Policjanci nie zastali w mieszkaniu mężczyzny, który zgodnie z decyzją
służby sanitarnej ma przebywać na kwarantannie. Po pewnym czasie 45-latek wrócił do
domu ze spaceru. Mundurowi ustalili, że jest on
również poszukiwany przez policjantów z Pyskowic w celu doprowadzenia do w aresztu
śledczego, gdzie ma odbyć zasądzoną karę. 45latek trafił do specjalnie wyznaczonego
w związku z COVID-19 policyjnego aresztu,
skąd zostanie przewieziony do miejsca odbywania kary. Policjanci powiadomili również inspekcję sanitarną o złamaniu przez niego zasad
kwarantanny. Sprawą zatkania komina zajmą
się natomiast śledczy z rudzkiego komisariatu.



Jaworzniccy policjanci jadąc, autostradą
A4 zauważyli, dziwnie jadący pojazd.
Podczas próby zatrzymania, kierowca
zaczął uciekać i staranował szlaban
w punkcie poboru opłat. Po zatrzymaniu
okazało się, że 31-letni mężczyzna jest
nietrzeźwy...
Policjanci z Jaworzna, jadąc autostradą
A4, zauważyli w pewnym momencie niebieskiego volkswagena, który poruszał
się środkiem jezdni, blokując jednocześnie dwa pasy ruchu. Funkcjonariusze postanowili zatrzymać pojazd. Wtedy
kierowca zwiększył prędkość i zaczął
uciekać. Pościg za volkswagenem przez
kilka kilometrów zakończył się w punkcie
poboru opłat Mysłowice-Brzęczkowice.

Kierowca ściganego volkswagena z impetem przejechał przez zamknięty
szlaban i uderzył w betonową zaporę stojącą wzdłuż miejsca poboru opłat. Uszkodzenia pojazdu uniemożliwiły mu dalszą
jazdę. Jaworzniccy mundurowi w pierwszej kolejności udzielili mężczyźnie pomocy przedmedycznej oraz zabezpieczyli
miejsce zdarzenia do przyjazdu pogotowia ratunkowego oraz straży pożarnej.
Na miejsce dotarła policja autostradowa
z Gliwic, która przejęła dalsze czynności.
Po wylegitymowaniu okazało się, że kierujący to 31-letni mieszkaniec województwa śląskego. Badanie alkomatem
wykazało blisko promil alkoholu w jego
organizmie. Kierowcy, za popełnione
czyny grozi kara do 5 lat więzienia.

Zatrzymali podejrzanego
o pedofilię
Zarzuty m.in. zgwałcenia małoletniej,
która nie ukończyła 15 roku życia usłyszał 60-letni mieszkaniec woj. zachodniopomorskiego. Prokuratorski akt
oskarżenia to efekt pracy śledczych z Zespołu dw. z Handlem Ludźmi Wydziału
Kryminalnego KWP w Katowicach oraz
Prokuratury Rejonowej w Myszkowie.
Policjanci zatrzymali pedofila w Szczecinie, gdy przyjechał do kraju z Wielkiej
Brytanii. Decyzją sądu trafił do aresztu,
a niedawno usłyszał prokuratorskie zarzuty. Grozi mu 15 lat więzienia.
Śledztwo w sprawie 60-letniego mężczyzny podejrzanego o dokonanie przestępstw przeciwko wolności seksualnej
i obyczajności wobec osób małoletnich
poniżej 15 roku życia zostało wszczęte
w 2019 roku przez Prokuraturę Rejonową w Myszkowie. Sprawą zajęli się doświadczeni stróże prawa z Wydziału
Kryminalnego KWP w Katowicach, specjaliści w zwalczaniu handlu ludźmi.
Stróże prawa ustalili, że podejrzany pochodził z terenu woj. zachodniopomorskiego.
Mężczyzna
za
pomocą
komunikatorów internetowych nawiązywał relacje z młodymi kobietami
i dziewczynkami, które namawiał
w trakcie rozmów do bezpośrednich spo-

tkań. 60-latek nie przebywa na terenie
Polski, lecz zamieszkiwał w Wielkiej Brytanii. Przy współpracy z polskim oficerem
łącznikowym policjanci ustalili jego aktualne miejsce zamieszkania w Wielkiej
Brytanii tj. miejscowość Peterborough.
Za podejrzanym został wydany list
gończy. W grudniu 2019 roku mężczyzna
przyjechał do Polski i został zatrzymany
na terenie Szczecina. Sąd zastosował
wobec niego środek zapobiegawczy
w postaci tymczasowego aresztu. Zgromadzony przez śledczych materiał dowodowy pozwolił na postawienie mężczyźnie
zarzutów dot. zgwałcenia osoby małoletniej poniżej lat 15, dopuszczenie się innej
czynności seksualnej wobec takiej osoby,
uwodzenia osób małoletnich poniżej lat
15 z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych i telekomunikacyjnych,
a także produkowania, posiadania i przechowywania treści pornograficznych
związanych z użyciem przemocy. Sprawca
dopuścił się tych przestępstw wobec małoletnich dziewczynek niemających ukończonych 15 lat, w okresie 2018 i 2019
roku na terenie województw: śląskiego,
zachodniopomorskiego, pomorskiego
i lubelskiego. Sprawca od momentu zatrzymania przebywa w areszcie. Z popełnione przestępstwa grozi mu kara
pozbawienia wolności do lat 15.
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

ZAADOPTUJ PSA

ŚRODA-CZWARTEK 23-24 GRUDNIA 2020

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

8

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

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

