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Myszków

Kompletnie pijana
wsiadła za kierownicę...
Blisko 3,5 promila alkoholu w organizmie miała 46-latka z gminy Poraj,
która spowodowała kolizję. Na dodatek okazało się, że wsiadła za kierownicę, pomimo że miała zakaz prowadzenia. Grożą jej trzy lata więzienia.
Myszkowscy policjanci ruchu drogowego
otrzymali wezwanie na miejsce kolizji, gdzie
kierująca fiatem punto „zahaczyła” inny pojazd i odjechała z miejsca. Pokrzywdzony
ruszył za nią i do przyjazdu patrolu nie
spuszczał jej z oka. Aż do momentu, kiedy
kobieta zjechała na jedną z posesji w Poraju
i weszła do środka. Stróże prawa zaraz za

nią weszli do mieszkania. Zastali w nim
kompletnie pijaną 46-latkę. Jak się szybko
okazało, to właśnie ona w takim stanie siedziała „za kółkiem”.
Kobieta została przebadana na zawartość
alkoholu w wydychanym powietrzu. Efekt?
Blisko 3.5 promila alkoholu w organizmie.
Szybko też wyszło na jaw, że 46-latka miała
sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Wkrótce odpowie za jazdę
„na podwójnym gazie” pomimo sądowego
zakazu oraz spowodowanie kolizji drogowej. Grożą jej 3 lata za kratkami. Wkrótce
stanie przed sądem.
■ Katarzyna Gwara

Częstochowa
Wkrótce staną przed sądem

Napadali na placówki
bankowe i pocztowe
Do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko 6 mężczyznom, którzy napadali na placówki bankowe i pocztowe oraz ukradli... bankomat.
W czerwcu zostali zatrzymani na gorącym
uczynku przez kryminalnych z Częstochowy.
Sprawcom grozi do 12 lat więzienia.
W śledztwie ustalono, że 26 czerwca około
godz.13.00 do placówki bankowej, znajdującej się
w Częstochowie przy ulicy Wyzwolenia, weszło
dwóch zamaskowanych mężczyzn. Napastnicy
trzymając w dłoniach siekierę i pistolet, zażądali
wydania pieniędzy. - W tym czasie w placówce
przebywało dwóch pracowników, którzy używając krzeseł podjęli obronę przed sprawcami.
W wyniku zdecydowanej postawy pokrzywdzonych mężczyźni oddalili się z pomieszczeń placówki bankowej. Napastnicy próbowali zbiec,
zaparkowanym w pobliżu samochodem, w którym
czekał trzeci sprawca - wyjaśnia prokurator Tomasz Ozimek, rzecznik Prokuratury Okręgowej
w Częstochowie. Wtedy Mateusz C., Tomasz F.
i Sebastian B. zostali zatrzymani przez policjantów
z Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie.
W trakcie przeszukania samochodu funkcjonariusze znaleźli m.in. atrapy siekiery i pistoletu.
W toku dalszego śledztwa uzyskano dowody
wskazujące, że sprawcy dopuścili się w przeszłości także innych przestępstw na szkodę placówek bankowych i pocztowych oraz kradzieży
bankomatów.
9 kwietnia 2020 roku Tomasz F.
wszedł do placówki bankowej w Częstochowie przy ulicy PCK i grożąc
użyciem pałki teleskopowej, doprowadził pracownicę do wydania pieniędzy w kwocie około 40.000 zł.
W tym czasie Mateusz C. oczekiwał
w samochodzie, którym sprawcy oddalili się z miejsca zdarzenia.

6 maja 2020 roku miała miejsce kradzież pieniędzy na szkodę placówki pocztowej w Częstochowie przy ulicy Grota Roweckiego. Tomasz F.
wykorzystując fakt, że pracownica znajdowała się
drugim pomieszczeniu, zabrał z kasetki pieniądze
w kwocie około 8.000 zł. Mateusz C. pozostawał
na zewnątrz, czekając w samochodzie.
25 maja 2020 roku Tomasz F. i Mateusz C. dopuścili się napadu na placówkę pocztową w powiecie
pajęczańskim. W tym przypadku Tomasz F. po
wejściu do budynku uderzył pięścią w twarz pracownicę placówki, powodując u niej obrażenia
w postaci złamania nosa z przemieszczeniem. Następnie napastnik skradł pieniądze w kwocie
4.000 zł i uciekł do pojazdu, w którym czekał Mateusz C.
5 sierpnia 2015 roku Mateusz C. wspólnie
z Marcinem S. i Krzysztofem K. usiłowali dokonać
kradzieży bankomatu, znajdującego się w sklepie
przy ulicy Okólnej w Częstochowie. Sprawcy
przypięli do bankomatu liny i używając samochodu próbowali go wyrwać. Sprawcy nie osiągnęli jednak zamierzonego celu, bo linka się
zerwała.
20 sierpnia 2015 roku w Częstochowie Mateusz
C., Marcin S. i Maciej T. dokonali kradzieży bankomatu, w którym znajdowały się pieniądze
w kwocie około 400.000 zł. Sprawcy wyrwali bankomat z podłoża, posługując się linami i skradzionym samochodem dostawczym, który
następnie spalili w miejscowości Wierzchowisko
koło Częstochowy.
Oskarżeni mężczyźni to mieszkańcy Częstochowy i okolic w wieku od 30 do 43 lat, z zawodu
stolarz, blacharz, rolnik, inżynier ochrony środowiska, mechanik i absolwent gimnazjum. Większość z nich była w przeszłości karana.
Zarzucane oskarżonym przestępstwa są zagrożone karą pozbawienia wolności do 12 lat.
■ Katarzyna Gwara

Nie odpowie za zabójstwo
tapicera, będzie w izolacji
Dominik G., syn właściciela zakładu tapicerskiego przy ul. Ogrodowej w Częstochowie nie odpowie za zabójstwo
ojca. W trakcie popełnienia czynu był
niepoczytalny. Sąd Okręgowy umorzył
postępowanie karne.
Przypomnijmy: do morderstwa doszło 29 listopada 2019 roku późnym
popołudniem w zakładzie tapicerskim
„Kozeta” przy ul. Ogrodowej. Zwłoki
66-letniego Romana G., właściciela zakładu tapicerskiego zostały ujawnione
dzień później. Mężczyzna miał m.in.
obrażenia głowy, które zostały zadane
młotkiem. To narzędzie m.in. policjanci
zabezpieczyli jako jeden z dowodów
w sprawie. Śledczy szybko wytypowali
i zatrzymali potencjalnego sprawcę.
39-letni syn Romana G. został tymczasowo aresztowany. Złożył obszerne
wyjaśnienia, nie przyznał się do winy.
Śledczy przedstawili mu zarzut zabój-

stwa. Dominik G. został poddany obserwacji psychiatrycznej. Biegli orzekli,
że podczas aktów przemocy wobec
matki nad którą się znęcał od 2017
roku, jak i w trakcie zabójstwa ojca
miał zniesioną poczytalność, nie mógł
rozpoznać znaczenia i skutków swojego zachowania.
Prokuratura przesłała do Sądu Okręgowego wniosek o umorzenie śledztwa
i umieszczenie Dominika G. w izolacyjnym zakładzie psychiatrycznym.
Biegli uznali, że Dominik G. na wolności mógłby ponownie dopuścić się
podobnych czynów. Dominik G. przebywa w areszcie tymczasowym na Zawodziu. Teraz SO będzie musiał
zwrócić się do specjalnej komisji przy
ministrze zdrowia, która wyznaczy
o odpowiednią placówkę izolacyjną dla
Dominika G. Potem lekarze co sześć
miesięcy będą zdawać do sądu sprawozdania z postępów leczenia G.
■ bea

Uwaga

Huta Częstochowa
ma nowego dzierżawcę
Syndyk upadłej Huty Częstochowa
podpisał umowę dzierżawy z Corween
Investments - firmą związaną z Liberty
House Group. Nowa umowa już obowiązuje.
Niedawno Syndyk upadłej Huty Częstochowa wypowiedział spółce Suningwell umowę dzierżawy, przejął także
1,2 tysiąca pracowników. Powodem wypowiedzenia umowy dzierżawy było nie-

realizowanie przez byłego dzierżawcę
zobowiązań produkcyjnych oraz doprowadzenie do wstrzymania dostaw. Pracownicy poszli na postojowe. Teraz
Spółka Corveen Investments będzie
dzierżawiła zakład od 28 grudnia 2020
roku do końca lipca 2021 roku. Wciąż
trwa także procedura przetargowa na
kupno huty. Być może w styczniu uda się
uruchomić zatrzymaną w październiku
produkcję.
■ bea
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Kontrolowali obiekty handlowe i siłownie

Częstochowa

Jeden z właścicieli już dostał mandat
Częstochowscy policjanci sprawdzają, czy w mieście są respektowane obowiązujące obostrzenia.
Tylko w poniedziałek odwiedzili
74 placówki handlowe i 9 siłowni. W dwóch działających obiektach sportowych ujawnili nieprawidłowości. Na jednego właściciela został już nałożony mandat.
W przypadku drugiego trwa postępowanie wyjaśniające.
Zgodnie z rozporządzeniem, od
28 grudnia do 17 stycznia 2021
roku obowiązują znaczne ograniczenia w funkcjonowaniu basenów,
siłowni, klubów fitness, które mogą
być otwarte pod warunkiem, że
wykonują działalność leczniczą dla
pacjentów lub ćwiczą tam członkowie kadry narodowej polskich
związków sportowych. Zabronione
jest więc prowadzenie działalności
usługowej związanej z poprawą
kondycji fizycznej.
W obiektach handlowych lub

usługowych o powierzchni powyżej 2000 metrów kwadratowych otwarte pozostają między
innymi sklepy spożywcze, apteki,
księgarnie, drogerie, sklepy zoologiczne, z materiałami budowlanymi
oraz oferujące usługi telekomunikacyjne. Zakaz nie dotyczy także
między innymi świadczenia usług
optycznych, krawieckich czy fryzjerskich. Ponadto wszystkie osoby
przebywające w obiektach handlowych, na stacjach paliw i targowiskach mają obowiązek nosić
rękawiczki jednorazowe lub stosować płyn do dezynfekcji rąk.
Częstochowscy policjanci sprawdzają, czy wprowadzone obostrzenia
są
respektowane.
W poniedziałek odwiedzili 74 placówki handlowe i 9 siłowni.
W dwóch działających obiektach
sportowych ujawnili nieprawidłowości. Na właściciela jednej z siłowni w Częstochowie został
nałożony mandat karny, ponieważ
wbrew zakazowi ćwiczyły tam

osoby, które nie są związane
z kadrą narodową. Natomiast
w stosunku do drugiego zostały
podjęte czynności, mające na celu
zweryfikowanie, czy grupa ćwiczących w siłowni kilkunastu osób
mogła tam przebywać.
Mundurowi w dalszym ciągu
zwracają też uwagę na to, czy
mieszkańcy realizują obowiązek
zakrywania ust i nosa, utrzymują
dystans społeczny oraz czy w placówkach handlowych i usługowych przestrzegane są obostrzenia
sanitarne. Stróże prawa kontrolują
także środki komunikacji publicznej i osoby odbywające kwarantannę domową.
Za nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów grozi mandat
karny w wysokości do 500 złotych,
grzywna w drodze postepowania
sądowego do 5 000 złotych lub
kara administracyjna, nałożona
przez inspekcję sanitarną nawet do
30 000 złotych.

ZUS

Od 2021 r. trzeba będzie
rejestrować umowy o dzieło
Od 1 stycznia 2021 roku Zakład
Ubezpieczeń Społecznych zobowiązany jest do prowadzenia
ewidencji umów o dzieło. O zawarciu takiej umowy należy poinformować ZUS wypełniając
stosowny wniosek. Można go będzie przesłać drogą elektroniczną - za pomocą Platformy Usług
Elektronicznych (PUE) ZUS.
Do zgłoszenia zawarcia umowy
o dzieło będą zobowiązani wszyscy
płatnicy składek oraz osoby fizyczne, bez względu na to, czy są zarejestrowane w ZUS jako płatnik
składek czy też nie. Zgromadzone
w rejestrze informacje będą wykorzystywane do celów statystyczno-analitycznych, także do badania
kierunków rozwoju przedsiębiorczości. - W zgłoszeniu będą przeka-

zywane
wyłącznie
ogólne
informacje dotyczące: zamawiającego i wykonawcy, daty zawarcia,
rozpoczęcia i zakończenia umowy,
jak też o jej przedmiocie - informuje
Beata Kopczyńska, regionalny
rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.
Kto nie ma obowiązku zgłaszania
takich umów
Obowiązek zgłaszania nie dotyczy umów o dzieło: zawartych
z własnym pracownikiem, wykonywanych na rzecz własnego pracodawcy, ale zawartych z innym
podmiotem, zawartych z osobami
prowadzącymi działalność gospodarczą na wykonanie przez nie
usług, które wchodzą w zakres prowadzonej działalności.
Obowiązek zgłaszania umów
o dzieło do ZUS nie obejmuje tych
podmiotów, czy jednostek organi-
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zacyjnych (np. stowarzyszeń, fundacji, spółek prawa handlowego,
itp.), które nie są płatnikami składek
(tj. nie mają obowiązku rejestrować
się w ZUS jako płatnicy składek, bo
nie zgłaszają nikogo (w tym siebie)
do ubezpieczeń społecznych.
Nowy formularz zgłoszeniowy
Umowy zawarte od 1 stycznia
2021 r. trzeba wykazać w nowym
formularzu RUD (Zgłoszenie
umowy o dzieło). Należy go złożyć
w ciągu 7 dni od zawarcia umowy
o dzieło. Formularz RUD można
przekazać elektronicznie przez
Platformę Usług Elektronicznych
(PUE) ZUS.
Dla każdego wykonawcy dzieła
trzeba złożyć oddzielny formularz
RUD. W jednym formularzu RUD
można wykazać maksymalnie
10 umów zawartych z jednym wykonawcą.

Tradycyjna i ruchoma,
czyli szopki
na Jasnej Górze
Wierni przybywający na Jasną
Górę mogą już oglądać szopki.
Jedna tradycyjna znajduje się na
dziedzińcu przed bazyliką, na
wolnym powietrzu, kolejna w samej bazylice. Jest też szopka ruchoma, z żywymi zwierzętami,
umiejscowiona
na
fosach
w otwartej przestrzeni.
- Mamy trzy szopki jasnogórskie
- przed bazyliką jasnogórską,
w bazylice jasnogórskiej i tę, która
chyba sprawia najwięcej radości
najmłodszym pielgrzymom, znajdującą się w wałach jasnogórskich
- ruchomą szopkę. Pewnie trzeba
będzie chwilę postać w kolejce, bo
oczywiście wpuszczamy mniejszą
liczbę osób z racji obostrzeń sanitarnych. Niemniej zachęcamy i zapraszamy do pielgrzymowania na
Jasna Górę – mówi o. Waldemar
Pastusiak, kustosz Jasnej Góry.
- Hasłem ‚Betlejemki’ na Jasnej
Górze tradycyjnie są słowa tematu roku duszpasterskiego
w Kościele w Polsce czyli „Zgromadzeni na świętej wieczerzy przypomina
o.
Bronisław
Kraszewski, jasnogórski dekorator, który od wielu lat przygotowuje
jasnogórską
szopkę.
Zauważa, że „każda Msza św. to
Boże Narodzenie, Bóg rodzi się dla
nas, przybywa do nas i jest w nas,
w Eucharystii mieści się cała tajemnica naszego odkupienia”.
Główna
bożonarodzeniowa
szopka, gdzie tradycyjnie po Pasterce o północy, przeniesione zostało Dzieciątko Jezus, stoi na
jasnogórskim dziedzińcu, przed
wejściem do bazyliki. Drewnianą
chatę ustawiają co roku górale
z paulińskiej parafii w Czerwiennym. Są w niej dużych rozmiarów figury Świętej Rodziny
i żłóbek. Obok stoją figury św.
Jana Pawła II błogosławiącego
pielgrzymów oraz Benedykta XVI
i Franciszka.

Dolna szopka, umieszczona na
tzw. fosach, to szopka ruchoma.
Wzbogaciła się w tym roku o nowe
figurki. W specjalnie zbudowanej
chacie przedstawiono tam judzkie
i polskie Betlejem. Spośród ponad
400 figurek, mających po 35 cm
wysokości, ok. 300 jest ruchomych.
Każda figurka ma swoje serce
czyli urządzenie, które nią porusza. Postaci nawiązują do tradycji codziennego życia – są kowal,
piekarz, rybak, praczki, ludzie
zbierający drewno, krzątający się
przy swoich domach czy pasterze
opiekujący się zwierzętami. Wykonują codzienne czynności: pracują, gotują, wypasają zwierzęta,
sprzątają, bawią dzieci, rozmawiają. Są domy, pagórki i inne elementy krajobrazu miasta narodzin
Chrystusa. Słychać stukanie, pukanie, piłowanie i granie. W szopce
są też lalki ubrane w regionalne
polskie stroje, a także postaci paulinów, poruszające się na specjalnym mechanizmie.
Jasnogórski dekorator zachęca
do uważnego oglądania i dostrzegania szczegółów w ruchomej
szopce, tak „by odnaleźć tam
siebie, wyciszyć się i nabrać nowego ducha”. Całość scen z Betlejem
dopełnia
zieleń
i wielobarwne światło.
Z myślą o dzieciach w bożonarodzeniowej szopce na Jasnej Górze
nie mogło zabraknąć żywych zwierząt. Jest oślica Amelka, ulubienica
najmłodszych, która w jasnogórskiej betlejemce już dawno „osiągnęła pełnoletność”, w tym roku
dołączyła do niej mama-oślica ze
swym źrebięciem. Z Amelką „przyjaźnią się” nie tylko dzieci. Są różne
ptaki, w tym pawie.
Jasnogórski dekorator informuje, że nawiedzać szopkę, z zachowaniem wszelkich zasad
sanitarnego
bezpieczeństwa,
można krócej niż zwykle, bo od godziny 9.00 do 18.00.

Trzeci lockdown

W Galerii Jurajskiej wciąż działa 35 sklepów!
Trzeci już lockdown dotyka centra
handlowe w całej Polsce. Także
w Galerii Jurajskiej przez najbliższe 3 tygodnie dostępna będzie
tylko część oferty.
Tylko niezbędne sklepy, a także
usługi. Przez najbliższe 3 tygodnie
w Galerii Jurajskiej skorzystać można
tylko z części oferty centrum handlowego. Propozycja mimo to pozostaje
szeroka. Do 17 stycznia w galerii
czynne będzie bowiem aż 35 sklepów
i punktów usługowych.
- Wybierając się do Galerii Jurajskiej
wciąż będzie można zrobić udane, codzienne zakupy. Dla klientów dostępne pozostają nie tylko sklepy
z niezbędną ofertą, ale także liczne
punkty usługowe. Skala otwarcia
centrum handlowego porównywalna


jest z listopadowym lockdownem mówi Anna Borecka-Suda, zastępca
dyrektora Galerii Jurajskiej.
I faktycznie, czynne pozostają
sklepy spożywcze Biedronka i Bacówka oraz z meblami - Jysk i Ernest
Rust. Ponadto działają drogerie
Rossmann, Way To Beauty, Yves Rocher, Ziaja, a także księgarnie Świat
Książki, Świat Książki Kids i Empik,
a także saloniki prasowe In Medio
i Kolporter. Otwarta pozostaje też
apteka Super-Pharm oraz sklep zoologiczny Kakadu.
Dostępna jest także szeroka oferta
usług. Otwarte pozostają salony teleoperatorów - Plus, Orange, T-Mobile
i Play, a także punkt Canal+. Czynny
nadal jest fryzjer Jean Louis David,
a także optyk Kodano i Vision Express
oraz punkt Twoje Soczewki. Wciąż
można także odwiedzać placówkę

bankową mBank (działa od godz. 10
do 18), pralnię, Pocztę Polską, a także
punkt poprawek krawieckich.
Dostępna jest także znaczna część
oferty gastronomicznej, z tym, że restauracje i kawiarnie prowadzą
sprzedaż wyłącznie na wynos, a niektóre także z dostawą do domu.
W taki sposób działa m.in. McDonald’s, KFC, Cafe Duo, Pizza Hut, Makarun i Strefa Sushi.
- Galeria Jurajska jest otwarta na
tyle, na ile pozwala ostatnie rozporządzenie Rady Ministrów. Stan ten
utrzyma się przez najbliższe 3 tygodnie, czyli do 17 stycznia 2021. Niestety w tym czasie pozostają
zamknięte m.in. sklepy odzieżowe,
sportowe z meblami, wyposażeniem
wnętrz, a także kino, fitness club
i strefa rozrywki - mówi Borecka-Suda.

Niezmienny w najbliższym czasie
pozostaje reżim sanitarny panujący
w Galerii Jurajskiej. Podobnie jak
w ostatnich tygodniach, robiąc zakupy klienci muszą stosować się do
całego szeregu zasad. W tym przede
wszystkim do reguły DDM. Na terenie galerii obowiązuje nakaz dezynfekcji rąk, zachowania dystansu min.
1,5 m oraz zasłaniania nosa i ust.
Aby pomóc klientom, galeria udostępnia blisko 50 punktów, w których
można odkazić ręce. Specjalne mydła,
a także instrukcje znaleźć można
także w toaletach. Maseczki z kolei
można zakupić m.in. w pralni,
Rossmanie czy aptece. W zachowaniu dystansu pomagają m.in. specjalne oznaczenia.
Od godz. 10 do godz. 12 w aptece,
drogeriach i sklepach spożywczych
obowiązywać będą godziny dla se-

niorów. Z kolei od godz. 8 do godz. 16,
dzieci oraz młodzież do 16 r.ż., przebywające na terenie galerii muszą być
pod opieką osoby dorosłej. Na terenie centrum obowiązuje też zakaz
zgromadzeń i spożywania posiłków.
W sklepach natomiast obowiązują limity osób mogących w nich przebywać jednocześnie.
- Galeria Jurajska w pełni przygotowana jest na 3 już w tym roku lockdown. Klienci, którzy nas odwiedzą
mogą zrobić u nas wszystkie niezbędne zakupy w pełni bezpiecznych
warunkach. Oprócz obowiązkowych
zasad związanych z reżimem, wprowadziliśmy cały szereg procedur dodatkowo zabezpieczających naszych
klientów, dotyczą one głownie czystości pasażu handlowego - mówi Borecka - Suda.
Opracowanie kolumny - Katarzyna Gwara
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Z POLICYJNEGO NOTATNIKA

Areszt za nękanie byłej partnerki
Od lipca siemianowicka prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie nękania kobiety
przez byłego partnera. Mężczyzna naruszał
jej prywatność oraz powodował, że czuła
się ona zagrożona. Pomimo zatrzymania
37-latka przez mundurowych oraz zastosowaniu policyjnego dozoru połączonego
z zakazem kontaktowania się z pokrzywdzoną i zbliżania się do niej, mężczyzna nie
przestał nachodzić kobiety. Został ponownie zatrzymany i doprowadzony do sądu,
który zadecydował o jego tymczasowym
aresztowaniu.
W prowadzonym od lipca śledztwie, śledczy
gromadzili dowody przeciwko 37-latkowi,
który uporczywie ją nękał swoją byłą partnerkę.Mężczyzna nie ograniczał się jedynie do
pisania wiadomości tekstowych czy telefonowania, ale nachodził kobietę w miejscu za-

mieszkania, rozsypał cement przed jej
drzwiami czy uszkodził zamki w drzwiach. Posuwał się nawet do tego, że w pobliżu miejsca
zamieszkania kobiety pozostawiał karteczki
z treściami, które pomawiały ją o popełnianie
czynów zabronionych. Mężczyzna został zatrzymany i przesłuchany w charakterze podejrzanego. Prokurator zastosował wobec niego
środki zapobiegawcze w postaci policyjnego
dozoru, zakazu kontaktowania się oraz zbliżania do pokrzywdzonej na odległość nie
mniejsza niż 10 metrów. To jednak nie ostudziło zapędów 37-latka do nękania siemianowiczanki. Konieczne było jego ponowne
zatrzymanie i zastosowanie bardziej stanowczych rozwiązań prawnych. Kolejny raz usłyszał zarzut, lecz w tej sytuacji nie został
zwolniony do domu. Śledczy z prokuratorem
zawnioskowali do sądu o zastosowanie wobec
podejrzanego tymczasowego aresztu. Decyzją
sądu 37-latek trafił za kratki na 1 miesiąc.

„Rysunki”

niekoniecznie świąteczne
Policjanci z dąbrowskiego komisariatu
zatrzymali dwóch mężczyzn i kobietę,
którzy spacerując jedną z ulic dzielnicy
Strzemieszyce, niszczyli samochody oraz
elewacje sklepowe. Pomalowanych zostało 10 samochodów oraz 7 budynków.
Za zniszczenie mienia mogą trafić do
więzienia nawet na 5 lat.

Ucieczka przed policjantami
zakończona wypadkiem
Trzech nastolatków zostało rannych w wypadku, do którego doszło w Mysłowicach.
Kierujący renault 16-letni mieszkaniec Będzina nie zatrzymał się do kontroli i uciekał przed policyjnym pościgiem. Na ul.
Ziętka stracił panowanie nad samochodem
i uderzył w betonową podporę mostu.
W samochodzie, a także w miejscu zamieszkania jednego z uczestników zdarzenia, stróże prawa znaleźli narkotyki. Okazało się także, że 16-letni kierujący jest poszukiwany przez sąd.
Policjanci z Wydziału Prewencj podjęli pościg za kierowcą renault, który nie zatrzymał
się do kontroli. Na widok policjanta stojącego
na drodze i dającego sygnał do zatrzymania
czerwonym światłem latarki, kierowca zwolnił,
a następnie ominął mundurowego i gwałtownie przyspieszył. Stróże prawa natychmiast ruszyli za uciekinierem w pościg
używając sygnałów świetlnych i dźwiękowych.
Mimo to kierujący kontynuował ucieczkę. Na
ul. Ziętka stracił panowanie nad samochodem
i uderzył w betonową podporę mostu. Okazało się, że osobowym renaultem podróżowało trzech młodych mężczyzn. Siła uderzenia
była tak duża, że wszyscy zostali zakleszczeni
wewnątrz pojazdu. Mundurowi natychmiast


wezwali na miejsce pozostałe służby ratunkowe.
Policjanci prowadzący czynności na miejscu
tego zdarzenia ustalili, że za kierownicą samochodu siedział 16-letni mieszkaniec Będzina,
natomiast pasażerami byli 14 i 18-latek.
Wszyscy trafili do pobliskich szpitali. Okazało
się także, że 16-latek poszukiwany jest przez
Sąd Rejonowy w Będzinie. Podczas oględzin
pojazdu, w schowku drzwi od strony kierowcy,
stróże prawa znaleźli też amfetaminę. W toku
dalszych czynności narkotyk ten znaleziono
też w mieszkaniu 18-letniego pasażera. Mężczyzna usłyszał już zarzuty do których się
przyznał. Może mu grozić kara do 3 lat więzienia.
16-letniemu kierującemu, który w dalszym
ciągu przebywa w szpitalu, pobrana została
krew do badań na obecność alkoholu i narkotyków. Jego sprawą zajmie się Wydział Rodzinny i Nieletnich Sądu Rejonowego
w Będzinie.
Policjanci apelują do wszystkich uczestników
ruchu drogowego o odpowiedzialne zachowanie i zdrowy rozsądek. Osobny apel kierujemy też do członków rodzin, pasażerów
i znajomych. Nie bądźmy bierni i nie pozwalajmy na stwarzanie zagrożenia bezpieczeństwa
w
ruchu
drogowym
przez
nieodpowiedzialnych kierujących!

W ubiegłą niedzielę, około 21.00, dyżurny
komisariatu otrzymał zgłoszenie o pomalowanych sprayem kilku samochodach. Okazało się,
że obiektem wandali stały się nie tylko samochody, ale i budynki, które mijali po drodze.
Łącznie zniszczono 10 samochodów i 7 budynków.
Policjanci przejrzeli nagrania monitoringów

i wysłuchali relacji świadków, dzięki czemu
ustalone zostały rysopisy wandali. Już kilka
minut później, na jednej z ulic w Strzemieszycach, zauważyli osoby odpowiadające rysopisom. Zatrzymano dwóch mężczyzn w wieku
26 i 28 lat oraz 24-letnią kobietę. Cała trójka to
mieszkańcy
Dąbrowy
Górniczej.
Śledczy z komisariatu zgromadzili materiał dowodowy, na podstawie którego dwóm osobom
przedstawiono zarzuty. Za zniszczenie mienia
mogą trafić do więzienia nawet na 5 lat.
Zdarzenie kolejny raz pokazuje, jak ważna
jest zdecydowana reakcja świadków zdarzenia. Dzięki szybkiej informacji otrzymanej
od mieszkańców naszego miasta, policjanci
mogli błyskawicznie zareagować i zatrzymać
wandali.

Uratowali nieprzytomnego
mężczyznę
Leżał na chodniku nieopodal targowiska
miejskiego przy ul. Lipowej w Gliwicach,
był nieprzytomny – chorego, który nie
oddychał, wypatrzyli policjanci z przejeżdżającego radiowozu i udzielili mu fachowej pomocy. Na miejsce przybyła też, powiadomiona przez przejeżdżających kierowców, karetka pogotowia. Ratownicy
medyczni przejęli akcję reanimacyjną od
policjantów.
27 grudnia po godzinie 9.00 policjanci z II
komisariatu patrolowali rejon targowiska
miejskiego. Przejeżdżając skrzyżowanie
w rejonie ul. Lipowej, Poniatowskiego
i Okrzei, jeden z funkcjonariuszy zauważył
leżącego z twarzą na ziemi mężczyznę. Policjanci zatrzymali radiowóz i podbiegli do nieprzytomnego, zakrwawionego człowieka.
Powiadomili dyżurnego, a ten pogotowie —
okazało się, że karetka już jedzie — ktoś
wcześniej powiadomił o nieprzytomnym
człowieku.
Funkcjonariusze sprawdzili funkcje życiowe starszego człowieka – nie oddychał.

Ułożyli chorego w bezpiecznej pozycji
bocznej ustalonej, pozwalającej na bezpieczne udrożnienie górnych dróg oddechowych ze sztucznej szczęki, usunęli wydzielinę
oraz krew. Mieli w radiowozie torbę medyczną — rozpoczęli akcję reanimacji. Mężczyzna odzyskał oddech, był jednak cały
czas nieprzytomny, gdy po chwili podjechała
karetka pogotowia.
Monitoring miejski zarejestrował moment
upadku – utrata przytomności nie była
efektem działania osób trzecich a po prostu
wynikiem problemów zdrowotnych. Chory
został przetransportowany do jednego ze
śląskich szpitali.
Pamiętajmy, kiedy widzimy kogoś leżącego
na ulicy, chodniku czy trawniku — nie ignorujmy go, szczególnie w okresie jesiennym
i zimowym. Utrata przytomności może się
przytrafić każdemu. Zadzwonienie pod
numer alarmowy 112 może uratować komuś
życie, niezależnie, czy ktoś stracił świadomość przez alkohol lub używki, czy też z powodu choroby.
Opracowanie kolumny - Katarzyna Gwara

4

OGŁOSZENIA

ŚRODA-CZWARTEK 30-31 GRUDNIA 2020

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

5

OGŁOSZENIA

ŚRODA-CZWARTEK 30-31 GRUDNIA 2020

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

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

