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Decyzja zapadła

Wszystkie obostrzenia
zostaną przedłużone
Sport

Centra i galerie handlowe – tak
jak obecnie – pozostają zamknięte, z wyjątkiem m.in.: sklepów spożywczych, aptek i drogerii, salonów prasowych, księgarni.
W placówkach handlowych na
targu lub poczcie obowiązują limity osób:
● 1 osoba na 15 m2 – w sklepach
do 100 m2,
● 1 osoba na 20 m2 – w sklepach powyżej 100 m2.

Kult religijny

Choć od kilku dni mamy
mniejszą liczbę zakażeń, to sytuacja w szpitalach wciąż jest
bardzo trudna. Każdego dnia
przybywają pacjenci wymagający hospitalizacji, a także pomocy respiratorów. Z tego też
powodu rządzący zdecydowali
o przedłużeniu obowiązujących obecnie zasad bezpieczeństwa. Zamknięte pozostają więc galerie handlowe, hotele, kina, teatry, muzea, galerie sztuki, a także baseny.

Wszyscy uczniowie – w tym
także w klasach 1-3 – wciąż
będą uczyć się zdalnie. Zamknięte pozostają też przedszkola i żłobki. Zasady te będą
obowiązywać przynajmniej do
18 kwietnia.

respiratorów. Odnotowywany w
ostatnich dniach spadek zakażeń
niestety nie znajduje odzwierciedlenia w szpitalach, do których
trafiają chorzy zakażeni w poprzednich tygodniach.
Z tego też powodu rządzący zdecydowali o utrzymaniu obowiązujących obostrzeń.

Blisko 34,7 tysięcy (78%) zajętych
łóżek covidowych, ponad 3300
(ok. 79%) wykorzystywanych respiratorów. Dla porównania, dwa
tygodnie temu mieliśmy ponad 27
tys. zajętych łóżek i ponad 2600

Handel - ograniczenia
Wielkopowierzchniowe sklepy
meblowe i budowlane o powierzchni powyżej 2 000 m2 pozostaną zamknięte.

Powiat kłobucki

Szedł środkiem drogi. Nie żyje...
Tragiczny wypadek w Kleśniskach (powiat
kłobucki). Ze wstępnych ustaleń policjantów
z drogówki wynika, że kierujący bmw na prostym odcinku drogi w kompleksie leśnym,
najechał na pieszego, który szedł środkiem
jezdni. Niestety, na skutek odniesionych obrażeń 38-latek zmarł. Wszystkie osoby
będące świadkami tego wypadku proszone
są o kontakt z Komendą Powiatową Policji w
Kłobucku pod nr telefonu (47) 8582200 lub z
najbliższą jednostką policji pod nr alarmowymi 997, 112.
Do zdarzenia doszło w poniedziałek (5.04.) około
20:20 na drodze krajowej nr 42 w
Kleśniskach. Jak wstępnie ustalili policjanci z kłobuckiej drogówki, kierowca bmw jechał w kierunku Jaworzna. Poza obszarem zabudowanym, na prostym odcinku drogi w
kompleksie leśnym, najechał na
idącego w tym samym kierunku

środkiem drogi pieszego. 38-latek nie miał elementów odblaskowych.
Obecna jako pierwsza na miejscu, służba ratownicza Ochotniczej Straży Pożarnej w Parzymiechach, udzieliła pomocy przedmedycznej do czasu
przyjazdu karetki pogotowia.
Niestety, na skutek odniesionych obrażeń,
38-letni pieszy - mieszkaniec powiatu kłobuckiego, zmarł. Bmw kierował 27-letni mieszkaniec powiatu pajęczańskiego, który z obrażeniami ciała został przewieziony do szpitala. W
chwili zdarzenia był trzeźwy.
Na miejscu wypadku, pracowali policjanci z
kłobuckiej drogówki wraz z technikiem kryminalistyki. Dokładne przyczyny i okoliczności tego tragicznego zdarzenia będą wyjaśnione w toczącym się postępowaniu. W jego trakcie kryminalni skorzystają z opinii biegłych z zakresu między innymi stanu technicznego pojazdów oraz
rekonstrukcji wypadków drogowych.
W trakcie wykonywania policyjnych czynności
droga krajowa numer 42 na odcinku ParzymiechyJaworzno była nieprzejezdna w obu kierunkach.

W miejscach kultu religijnego
obowiązuje limit osób – na 1
osobę musi przypadać 20 m2.
Bez zmian pozostaje obowiązek zakrywania ust i nosa oraz
zachowywanie 1,5 m odległości od innych osób.

Salony fryzjerskie
i kosmetyczne
Pozostają zamknięte.

Działalność obiektów sportowych jest ograniczona wyłącznie do sportu zawodowego.
Wszelkie wydarzenia mogą się
odbywać bez udziału publiczności. Zamknięte pozostają
m.in. siłownie, kluby fitness,
stoki narciarskie, baseny, sauny i solaria.

Edukacja
Uczniowie wszystkich klas
szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, słuchacze
placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego uczą się
zdalnie.

Hotele
Obiekty noclegowe pozostają
zamknięte (z wyjątkiem m.in.
hoteli robotniczych, a także
np. dla medyków, kierowców
wykonujących transport drogowy czy żołnierzy).

Żłobki i przedszkola

Kultura

Nadal są nieczynne. Wyjątkiem jest sprawowanie opieki
nad dziećmi pracowników medycznych i służb porządkowych (m.in. żołnierzy, funkcjonariuszy policji i straży pożarnej).

Wciąż zamknięte są teatry, kina, muzea i galerie sztuki.
Wprowadzone w marcu zasady bezpieczeństwa mają
obowiązywać przynajmniej
do 18 kwietnia.

Grożą mu dwa lata więzienia

Jechał zrobić test.
Był kompletnie pijany...
Kłobucka drogówka zatrzymała kierowcę passata, który jechał do szpitala,
by zrobić test na COVID-19. Nie byłoby
w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że
50-latek miał w organizmie prawie... 2
promile alkoholu. Mieszkańcowi gminy
Opatów grożą 2 lata więzienia.
Przy ulicy Pogodnej w Kłobucku patrol
drogówki zatrzymał do kontroli kierowcę
osobowego volkswagena. Od mężczyzny
mundurowi wyczuli alkohol. Przeprowadzone badanie na zawartość alkoholu w
organizmie wykazało ponad 2 promile.
Okazało się, że 50-letni mieszkaniec gminy
Opatów podlegał kwarantannie. Tłumaczył
mundurowym, że poprzedniego dnia
otrzymał skierowanie do szpitala na przeprowadzenie testu i właśnie tam jechał. Policjanci z zachowaniem wszystkich środków

szczególnej ostrożności przetransportowali nietrzeźwego do szpitala, gdzie został mu
zrobiony test na obecność COVID-19. Wynik testu nie wykazał obecności wirusa.
Za swoje nieodpowiedzialne zachowanie mężczyzna odpowie przed sądem. W
związku z jazdą w stanie nietrzeźwości
grozi mu wysoka grzywna, kilkuletni zakaz prowadzenia pojazdów i nawet 2 lata więzienia.
Następnego dnia, dzięki anonimowemu
zgłoszeniu, policjanci zatrzymali także innego pijanego kierowcę. Kierowca bmw, który wpadł w ręce patrolu prewencji w miejscowości Borowianka przy ulicy Tartakowej
miał w organizmie ponad 3 promile. Ponadto 36-letni mieszkaniec gminy Miedźno, jechał pomimo orzeczonego przez sąd
zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów
mechanicznych. O jego dalszym losie zdecyduje sąd.
■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara
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Miejski program

Stypendia także
dla pielęgniarek
i pielęgniarzy?
Miejski program „Dostępny lekarz”
ma zostać rozszerzony. Decyzję w
tej sprawie podejmą miejscy radni.
Jeśli przyjmą projekt, o stypendium będą mogły się ubiegać także
osoby studiujące pielęgniarstwo w
Częstochowie. Warunek to zobowiązanie do przynajmniej trzech
lat pracy w Miejskim Szpitalu Zespolonym.
Przypomnijmy, program „Dostępny lekarz” - kierowany do młodych adeptów medycyny - jest w
naszym mieście realizowany od
2019 roku. Oprócz stypendiów program obejmuje bezpłatne szkolenia
zawodowe oraz preferencje w dostępie do mieszkania czynszowego
w formule miejskiego TBS.
Jeśli miejscy radni wyrażą zgodę,
wkrótce program ma zostać rozszerzony. Nowy komponent będzie
kierowany do pielęgniarek i pielęgniarzy kształcących się na częstochowskich uczelniach. Na stypendium od miasta będą mogły liczyć
osoby na III (ostatnim) roku studiów
I stopnia kierunku pielęgniarskiego
oraz II (ostatnim) roku studiów II
stopnia na tym kierunku. W ciągu 3
miesięcy od uzyskania prawa wykonywania zawodu będą musiały
podjąć pracę w MSZ – przynajmniej

na 3 lata.
Stypendium będzie miało maksymalną wysokość 1 tys. zł brutto
miesięcznie. Kryterium jego uzyskania będzie średnia ocen nie mniejsza niż 4,0 za poprzedni rok akademicki. Stypendium będzie przysługiwać tylko w czasie trwania roku
akademickiego studiów, w okresie
od 1 października danego roku kalendarzowego do 30 czerwca następnego roku kalendarzowego.
- Tego rodzaju inicjatywy są bardzo potrzebne - przyznaje dyrektor
miejskiego szpitala Wojciech Konieczny.
- Chcąc zapewnić odpowiednią opiekę pacjentom, potrzebujemy dobrze wykwalifikowanego i chętnego do pracy personelu. Mam nadzieję, że dzięki
programowi wielu lekarzy i wiele
pielęgniarek pojawi się w naszym
szpitalu. Potrzeby kadrowe są bardzo duże - wyjaśnia Wojciech Konieczny. Obecnie placówka potrzebuje około 50 pielęgniarek i około
20-30 lekarzy!
Projekt związany z rozszerzeniem miejskiego programu przedłożony przez prezydenta, musi
jeszcze zostać zaaprobowany
przez Radę Miasta. Jeśli tak się stanie, miasto ogłosi nabór wniosków
do programu już na najbliższy rok
akademicki.

Pobił go i ukradł samochód

18-latek wspólnie
z kolegami napadł
na starszego kolegę
Policyjnym dozorem został objęty 18-latek, który pod koniec
marca wspólnie ze swoimi znajomymi pobił i okradł 21-latka z
Częstochowy. Jego 16-letni
wspólnik podczas próby zatrzymania, potrącił policjanta. W
ruch poszła broń...
Do zdarzenia doszło pod koniec
marca w gminie Poczesna. 18-latek uciekł z poprawczaka. Na jego
„wyskok” długo nie trzeba było
czekać. Młody mężczyzna zaatakował swojego o 3 lata starszego
kolegę, a następnie ukradł jego
samochód, dokumenty i telefony komórkowe. Towarzyszyło
mu jeszcze 3 kolegów, którzy aktywnie uczestniczyli w całym
zdarzeniu.
Na podstawie zgromadzonych
materiałów, kryminalni pojechali zatrzymać sprawców rozboju i
pobicia. Na jednej z ulic w Częstochowie zauważyli podejrzanego 16-latka, który kierował
audi. - Podczas próby zatrzymania pojazdu, nieletni nie zareagował na polecenia wydawane
przez policjantów. Potrącił jednego z nich i zaczął uciekać,
czym dopuścił się czynnej napaści i naruszenia nietykalności

cielesnej funkcjonariusza - mówi podkomisarz Sabina Chyra-Giereś, oficer prasowy częstochowskich policjantów. - Na
szczęście nikt w wyniku tego
zdarzenia poważnie nie ucierpiał. Kryminalni ruszyli za nim w
pościg. Padły strzały z broni służbowej policjantów. Uszkodzona
w wyniku postrzału opona w audi nie pozwoliła kierującemu na
dalszą ucieczkę, dlatego wjechał
samochodem na teren leśny.
Tam został zatrzymany - relacjonuje podkomisarz Sabina Chyra-Giereś. W tym samym czasie
drugi patrol zauważył skradzionego dzień wcześniej peugeota.
W środku siedział 18-letni sprawca rozboju, który na widok stróżów prawa zaczął uciekać pieszo.
Kryminalni ustalili również adresy zamieszkania i zatrzymali
dwóch pozostałych sprawców w
wieku 35 i 15 lat, którzy brali
udział w pobiciu.
18-letni częstochowianin usłyszał już zarzuty. Za rozbój grozi
mu do 12 lat więzienia.
O dalszym losie nieletnich
sprawców pobicia zdecyduje sąd
rodzinny, natomiast 35-latek, za
pobicie, może trafić za kratki na
3 lata.
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Częstochowa

Na rowery miejskie musimy
jeszcze poczekać
Z uwagi na ograniczenia związane z epidemią start kolejnego
sezonu Częstochowskiego Roweru
Miejskiego
został
przesunięty na drugą połowę
kwietnia. Problemy z częściami
do stacji rowerowych oraz samych rowerów spowodowały
też, że plany rozszerzenia systemu trzeba przesunąć na
kolejne sezony.
Sprawy związane z organizacją
systemu Częstochowskiego Roweru Miejskiego są obecnie prowadzone przez Centrum Usług
Komunalnych. W planach tej
miejskiej jednostki jest rozszerzenie systemu o nowe stacje w mieście, wprowadzenie nowego rodzaju rowerów, a także zawarcie

umów z sąsiednimi gminami, w
których także mogłyby pojawić
się stacje w ramach systemu
CRM.
Zamierzenia te jednak trzeba
odłożyć na przyszłość, ponieważ
obecnie terminy dostaw sprzętu
do stacji rowerowych i części do
rowerów są bardzo wydłużone.
CRM wystartuje więc w tym roku
według stanu posiadania z roku
ubiegłego: z 23 stacjami dokującymi i 215 jednośladami, z których część jest wyposażona w
specjalne foteliki dla dzieci.
Rowery miejskie pojawią się tej
wiosny na ulicach Częstochowy
później, podobnie jak w roku
ubiegłym (wówczas wystartowały dopiero 6 maja). Standardowo CRM rozpoczyna sezon
od początku kwietnia, ale z po-

wodu nasilenia pandemii i problemów organizacyjno-technicznych rowery miejskie ruszą
prawdopodobnie w drugiej połowie kwietnia.
Przypomnijmy, że trzeci sezon
Częstochowskiego Roweru Miejskiego zakończył się w drugiej
połowie listopada minionego roku. System miał wówczas blisko
24 tysiące zarejestrowanych
użytkowników. Pomimo ograniczeń związanych z czasowym zakazem wynajmu miejskich jednośladów w całym kraju, w 2020
roku – po zniesieniu zakazów mieszkańcy skorzystali w Częstochowie z zielonych rowerów ponad 88 tysięcy razy. Łączny czas
wynajmu wyniósł blisko 24,3 tys.
godzin, czyli ponad 1011 dni.

Straż miejska

Kłobuck

Wilki coraz
bliżej nas...

Rozdawali paczki
potrzebującym

W miejscowości Lipie (powiat kłobucki) pojawiły się wilki. - Proszę o zachowanie szczególnej
uwagi i ostrożności w czasie pobytu na świeżym
powietrzu - apeluje wójt Bożena Wieloch.

W Wielką Sobotę, w ramach akcji „Śniadanie wielkanocne”, najbardziej potrzebujący mieszkańcy
otrzymali świąteczne paczki przygotowane przez
Fundację Chrześcijańską „Adullam”. Ich rozwiezieniem zajmowali się częstochowscy strażnicy miejscy.

Wójt miejscowości Lipie wydała ostrzeżenie dla
mieszkańców. Apeluje w nim o zamykanie swoich
posesji i zabezpieczenie odpadów komunalnych,
aby nie stały się one pożywieniem dla dzikiej
zwierzyny.
Wójt przypomina, że wilki mogą stanowić szczególne zagrożenie dla pozostawionych bez opieki
dzieci, osób starszych, zwierząt hodowlanych
przebywających na uwięzi na otwartej przestrzeni, a także biegających wolno psów.

Akcja „Śniadanie Wielkanocne” to działania charytatywne realizowane od kilku lat przez Partnerstwo
na Rzecz Aktywności Lokalnej „Stare Miasto – Nowe
Życie”. Fundacja Chrześcijańska Adullam przygotowała kilkaset paczek wielkanocnych dla starszych,
schorowanych i samotnych. Osobom, które nie mogły odebrać paczki osobiście, produkty spożywcze i
potrawy wielkanocne dostarczyli strażnicy miejscy.

MZD

Drogowcy w każdej
dzielnicy

Miejski Zarząd Dróg przygotowuje harmonogram pozimowego oczyszczania ulic, chodników i dróg rowerowych na terenie Częstochowy. Proces
obejmie ulice we wszystkich
dzielnicach miasta. Co istotne
miniony sezon zimowy okazał
się bardzo kosztowany. Środki
przeznaczone przez częstochowski MZD na akcję od listopada do końca marca wyniosły
ok. 13,9 mln zł. To w przybliżeniu blisko 12 mln zł więcej niż
w analogicznym czasie rok
wcześniej!

W sumie MZD w naszym mieście
utrzymuje 650 kilometrów dróg.
Wpływ na bardzo kosztowny zimowy sezon miała przede wszystkim surowa aura, która dla zachowania bezpieczeństwa w ruchu

drogowym wymagała zlecania
zdecydowanie większej liczby wyjazdów floty specjalistycznego
sprzętu firmy wykonawcy do zimowego oczyszczania miasta.
Obecnie przygotowywany jest
harmonogram
pozimowego
oczyszczania ulic, chodników i
dróg rowerowych na terenie Częstochowy. Proces usuwania zanieczyszczeń pozostałych po zimie rozpocznie się od centrum
miasta i w kolejnych dniach będzie docierał do kolejnych rejonów. Przedsięwzięcie to będzie
prowadzone równolegle do podobnych działań realizowanych
przez Centrum Usług Komunalnych, które rozpoczęło już proces
sprzątania na peronach przystankowych w Częstochowie.
Wraz ze stałą poprawą aury służby MZD rozpoczęły też koordynację remontów cząstkowych na
drogach asfaltowych i wyrówny-

wanie dróg gruntowych w miejscach, gdzie zima pozostawiła po
sobie ubytki w nawierzchniach.
Proces ten będzie postępował w
różnym natężeniu i w różnych częściach miasta - przez całą wiosnę.
Wiosennymi porządkami na ulicach Częstochowy objęte będą
także wszystkie wiaty na przystankach autobusowych i tramwajowych. Naprawa, konserwacja
i oczyszczanie 438 wiat rozpocznie się także wiosną, tuż po zakończeniu procedury, która wyłoni wykonawcę stosownych prac.
Proces ten zostanie powtórzony
jesienią.
Po zakończeniu wszystkich zadań możliwe będzie określenie
kosztów, jakie z budżetu Miejskiego Zarządu Dróg zostaną finalnie
przeznaczone na wiosenne porządki w Częstochowie.

■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara

Zastraszali świadków
Mężczyźni, którzy przemocą
zastraszali świadków, zostali
zatrzymani przez jastrzębskich kryminalnych. Podejrzani na wniosek jastrzębskiej
prokuratury zostali tymczasowo aresztowani na okres 3
miesięcy. Grozi im kara do 5
lat więzienia.
Jastrzębscy kryminalni zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 20
i 22 lat, którzy przy użyciu przedmiotu przypominającego nóż gro-

zili pozbawieniem życia, w celu
wywarcia wpływu na świadków
w toczącej się sprawie przeciwko
ich 18-letniemu koledze. W lutym
18-latek został tymczasowo
aresztowany w sprawie rozprowadzania narkotyków oraz użycia
przemocy, w celu wymuszenia
zwrotu pieniędzy. 20-latek dopuścił się także pozbawienia wolności 3 osób. Na wniosek prokuratury jastrzębski sąd aresztował
podejrzanych na okres 3 miesięcy. Za popełnione przestępstwo
grozi im kara do 5 lat więzienia.

Wpadli, bo...
nie zasłaniali twarzy
Policjanci z Bielska-Białej zatrzymali dwóch poszukiwanych
mężczyzn. 45-latek ukrywał się
przed sądem, ponieważ miał
do odsiadki pół roku, jego
57-letni kompan był natomiast
poszukiwany w celu ustalenia
miejsca pobytu. Mężczyźni
zwrócili na siebie uwagę stróżów prawa, gdyż nie stosowali
się do obowiązku zasłaniania
ust i nosa.
Stróże prawa z bielskiej komendy patrolując w niedzielne południe centrum miasta, na ulicy Cyniarskiej zwrócili uwagę na grupę
mężczyzn, którzy w miejscu, gdzie
jest to nakazane, nie stosowali się
do obowiązkowego zasłania ust
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i nosa. Maseczki przeszkadzały im
w piciu alkoholu, który również
konsumowali w miejscu, gdzie
jest to zabronione. Stróże prawa
podjęli wobec nich interwencję.
Po sprawdzeniu mężczyzn w policyjnej bazie danych okazało się,
że dwóch z nich jest poszukiwanych. 57-latek był poszukiwany
w celu ustalenia miejsca pobytu
w związku z toczącym się w jego
sprawie postępowaniem, a jego
47-letni kompan z Bielska-Białej
ukrywał się przed sądem, ponieważ miał do odbycia karę pół roku więzienia. Wszyscy mężczyźni
odpowiedzą także za popełnione
wykroczenia. 47-letni bielszczanin zgodnie z poleceniem sądu
trafił do zakładu karnego w Cieszynie, gdzie spędzi najbliższe
6 miesięcy.

Złodziej wpadł, gdy wrócił
po swój telefon
Podczas wykonywanych czynności na miejscu włamania
do altanki ogrodowej, oprócz
śladów policjanci znaleźli
również telefon komórkowy
sprawcy. Jego brak zauważył
także sam złodziej, który powrócił na miejsce przestępstwa, żeby go poszukać. Nie
była to trafna decyzja, ponieważ, gdy tylko przeskoczył
ogrodzenie, został zatrzymany przez kryminalnych. Włamywaczem okazał się 41-letni
bytomianin. Zarzuty, które

usłyszy, będą w tak zwanej
recydywie, a przez to kara, jaka mu grozi, będzie surowsza.
Policjanci otrzymali zgłoszenie
o włamaniu do altanki ogrodowej. Złodziej ukradł stamtąd różne elektronarzędzia. Wtedy też
okazało się, że w dwóch innych
altankach sprawca wybił szyby,
jednak nic nie zabrał. Ustalono,
że do przestępstw tych musiało
dojść kilka dni wcześniej. Mundurowi, wraz z technikiem kryminalistycznym, zrobili oględziny i za-

bezpieczyli ślady. W zabezpieczonych dowodach znalazł się między innymi odkryty na miejscu
włamania telefon komórkowy,
który, jak ustalono, należał do
złodzieja. W czasie, gdy kryminalni byli jeszcze na terenie ogródków, wpadł w ich ręce sam właściciel „komórki”. Włamywacz
wrócił bowiem na miejsce przestępstwa, aby poszukać swojego
zgubionego telefonu. Gdy policjanci zauważyli mężczyznę, który
próbował wejść do altany, przeskoczyli ogrodzenie i zatrzymali
go. Mieszkaniec Bytomia włamywał się już wcześniej do altanek.
41-latek trafił do policyjnego
aresztu. Usłyszał zarzuty za popełnione włamania. Grozi mu za
te przestępstwa surowsza kara,
ponieważ dopuścił się ich w tak
zwanej recydywie.

Pijany kierowca wjechał na torowisko.
Zatrzymał go komendant

Oznajmił świadkom,
że... zabił żonę
Komendant KP I w Chorzowie,
mł. insp. Wojciech Nowakowski
w trakcie zabezpieczenia meczu, zauważył niebezpieczną
jazdę kierowcy, który stracił
panowanie nad pojazdem
i wjechał na torowisko. Komendant podbiegł do samochodu i uniemożliwił ucieczkę
kierowcy, który jak się okazało, był nietrzeźwy – policyjny
alkomat wskazał ponad dwa
promile alkoholu w jego organizmie. Po sprawdzeniu okazało się także, że mężczyzna nigdy nie miał prawa jazdy.

Na wniosek prokuratury, Sąd Rejonowy w Gliwicach aresztował
tymczasowo 49-letniego mieszkańca Knurowa. Zatrzymany
przez policjantów mężczyzna
podejrzany jest o zabójstwo
swojej 46-letniej żony. Grozi mu
dożywotnie więzienie.
Do zdarzenia doszło w mieszkaniu na jednym z knurowskich osiedli. Zgłoszenie wpłynęło do policjantów od przypadkowych świad-

ków, którym nietrzeźwy mężczyzna oznajmił, że zabił swoją żonę.
Po otrzymaniu tej informacji, na
miejsce natychmiast wyruszył policyjny patrol. Mieszkańca Knurowa zatrzymano na klatce schodowej, a w mieszkaniu znaleziono
ciało ofiary - jego 46-letniej żony.
W chwili zatrzymania mężczyzna
był pobudzony i posiadał przy sobie broń czarnoprochową - narzędzie zbrodni. Za zabójstwo kodeks
karny przewiduje karę dożywotniego więzienia.

Skrajną nieodpowiedzialnością
i bezmyślnością wykazał się
21-letni mężczyzna, który prowadził samochód, mając w swoim
organizmie ponad dwa promile
alkoholu. Mł. insp. Wojciech Nowakowski, który na co dzień pełni
funkcję Komendanta Komisariatu
Policji I w Chorzowie w trakcie zabezpieczenia sobotniego meczu
Ruchu Chorzów, patrolując miasto zauważył kierującego renault,
który utknął na torowisku tramwajowym. Gdy zbliżał sie do auta
kierowca włączył wsteczny bieg
i próbował odjechać z miejsca
zdarzenia. Komendant bez wahania podbiegł do pojazdu, wyjął

kluczyki ze stacyjki oraz uniemożliwił kierującemu oddalenie się
do czasu przybycia drogówki.
Przybyli na miejsce policjanci
zbadali stan trzeźwości kierującego. Urządzenie do badania trzeźwości wskazało w jego organizmie ponad dwa promile alkoholu. Dodatkowo po sprawdzeniu
w policyjnych systemach okazało
się, że mężczyzna nigdy nie posiadał prawa jazdy. Dzięki zdecydowanej postawie policjanta nie
doszło do tragedii. 21-latek za
swoje nieodpowiedzialne zachowanie odpowie przez sądem.

Nieodpowiedzialny krok w dorosłość
Krok w dorosłość i od razu nieodpowiedzialne zachowanie.
Grupa osób świętowała 18.
urodziny swojej koleżanki nad
zbiornikiem wodnym Pogoria
III. Policjanci interweniowali
wobec 123 osób. Wobec
wszystkich uczestników zostaną wyciągnięte konsekwencje.

Grupa osób postanowiła uczcić
krok w dorosłość swojej koleżanki. Młodzież spotkała się na „cypelku” nad dąbrowskim zbiornikiem wodnym Pogoria III. Kpiąc
sobie z wprowadzonych obostrzeń, 123 osoby zgromadziły się
i złamały obowiązujący zakaz
i obostrzenia wynikające ze stanu
zagrożenia epidemicznego w Polsce. Stróże prawa z dąbrowskiego garnizonu wylegitymowali na

miejscu wszystkich uczestników.
Młodzież nie przestrzegała zasad
dystansu społecznego i zakazu
zgromadzeń. Policjanci doprowadzili do szybkiego zakończenia
spotkania. Wobec wszystkich
uczestników feralnej imprezy zostaną wyciągnięte konsekwencje
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara
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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
cena: 99 900 PLN - tel. 601 383
710

OGŁOSZENIA
MOTORYZACYJNE
SPRZEDAM
O ALFA ROMEO 1.9 jtdm 150 km,
2007r. stan bardzo dobry,
full opcja, cena 17 500 PLN
tel. 788 635667
O 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
O Audi A2 1.4, 1.4 16V 75KM,
2001, 185 000km, 1390 cm3,
benzyna - cena: 8500 PLN, tel.
501 847 709
O Audi A6 III (C6) 3.0 Diesel, 2007
rok, automat, stan bdb, bezwypadkowy, cena; 25 900 do negocjacji, Tel. 602 739 463
O Audi Q3 Quattro 2.0 TDI 140 KM
6G
Salon PL 2012, 127 700 km,
1 968 cm3, diesel - cena: 57 900
PLN - tel. 601 383 710
O 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
O 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
O Audi Q5 , 2.0 TFSI 220KM Quattro, 2016, 66 200 km, 1984 cm3,
benzyna - cena: 89 900 PLN,
tel. 501 847 709
O 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
O 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
O Audi A6 1.8 Limuzyna 1.8 TFSI
190 KM S Tronic Salon PL 2016
,87 935 km, 1 798 cm3, benzyna -

combi, pełne wyposażenie, srebrny, - cena 15900 PLN. Tel. 503
002 462

O BMW 1 2008r. Cabrio, czarny,
pełne wyposażenie,
cena 38.800 PLN,
tel. 603 448 548

O FORD FUSION 2005/6 r, 1,4 R,
5 - cio drzwiowy, kraj, cena 5900 PLN. Tel. 503 002 462

O 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

O Honda Civic 1.6i , 1.6 16V
110KM, Sport, 2005, 187 200 km,
1590 cm3, benzyna
- cena: 10900 PLN,
tel. 501 847 709

O Citroen C4 Picasso I, 2007 rok,
benzyna, automat, radio z CD,
13 999 do negocjacji
Tel. 602 739 463

O 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

O CHEVROLET AVEO 1.2 benzyna+
LPG, 2005r., sedan czarny, 5-d,
tel. 721 049 100
O CHEVROLET AVEO 0.4l, 05r.
1,4E srebrny, DTK, CZ, cena 5 800
PLN, tel. 512744858
O Chevrolet Kalos 1.4 16v 2005r
146tyś.km sprowadzony , opłacony , KLIMATYZACJA, WEBASTO
5400 zł, tel. 600 208 039
O Chevrolet Spark 796 cm3, przebieg: 42 tys., 2007, biały, garażowany, cena: 4 500,
tel.511 113 637
O CHRYSLER VOYAGER 1999 r,
2,5 turbo diesel, 7 osobowy,
opłaty na rok, stan bdb., cena 1990 PLN. Tel. 503 002 462
O Dacia Duster I, 2014 rok, benzyna, serwisowany, stan bdb,
cena: 28 900 zł do negocjacji
Tel. 602 739 463
O Dacia Sandero 2009r 1.4-8v
200 tyś. km Niebieski Metalik ,
Klimatyzacja , sprowadzony opłacony, cena: 10 900 zł,
tel. 600 208 039
O DAEWOO LANOS 1999 r, 1,5
gaz, 5- cio drzwiowy, - cena 1400
PLN. Tel. 503 002 462
O 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
O Fiat Panda 1,1E, 2003, niebieski
- cena 3800 PLN
- tel. 603 448 548
O Fiat Punto 2FL 2005r 163tyś.km
1.2 8v 3drzwi sprowadzony ,
opłacony, Klimatyzacja, cena:
4900 zł,
tel. 600 208 039
O 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
O FORD FOKUS 2009/10 r, 1,8

O KIA K - 2700 1999 r,
wywrotka do poprawek,
- cena 5000 PLN.
Tel. 503 002 462
O Lexus NX , rok prod. 2015,
hybryda, automat, SUV,
bezwypadkowy, I właściciel,
cena: 114 999 zł,
Tel. 602 739 463
O Mazda 5 1.8 16V 116KM, MZR,
2005, 134500 km, 1800 cm3,
benzyna - cena 10900 PLN,
tel. 501 847 709
O Mazda 5 2006r 2.0-16v 7osobowy srebrny metalik , sprowadzony
opłacony 168tyś.km
cena: 14 300 zł,
tel. 600 208 039
O 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
O 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
O 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

O Opel Astra Cabrio 1,8E 2001
pełne wyposażenie, skóra, srebrny - cena 7 600 PLN - tel. 603 448
548
O 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
O Opel Meriva FL 2006r 1.6-16v
Klimatyzacja Alu felgi Czujnik
Parkowania sprowadzony
opłacony, 10 400 zł,
tel. 600 208 039
O Opel Omega Kombi 1996r
gaz sekwencyjny stan BDB
zarejestrowany opłacony 3900 zł
, tel. 600 208 039
O Peugeot 5008 I, 2.0 HDi 150KM,
Platinum, 2010, 168 200 km,
1997 cm3, diesel, 27 900 PLN,
tel. 501 847 709
O PEUGEOT PARTNER 2004 r, 1,4
gaz, 5- cio osobowy, kraj,
- cena 3000 PLN.
Tel. 503 002 462
O Renaut Clio 1,5DCI, 2005,
pełne wyposażenie, granatowy
met. - cena 4 800 PLN
- tel. 603 448 548

O 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
O Seat Ibiza 1.4 , 1.4 16V 85KM,
2013,
73 900 km, 1390 cm3, benzyna23 900 PLN, tel. 501 847 709
O Škoda Citigo Style 1.0 MPI 75 KM
5 G Salon PL 2017, 9 100 km
benzyna - 31 900 PLN tel. 601 383 710
O 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
O Skoda Fiabia 1,4 HDI, 2007, kombi, biała, pełne wyposażenie
- cena 6500 PLN - tel. 603 448 548
O 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

O Renault Clio 1.5, 1.5 dCi 90KM
,Energy Life, z polskiego salonu
Vat 23%, 2017, 87 550 km, 898
cm3, benzyna - 29 900 PLN,
tel. 501 847 709

O Škoda RAPID 1.0 Spaceback Ambition 1.0 TSI 95 KM 5 G Salon PL
2018, 36 332 km, 999 cm3, benzyna - 44 900 PLN tel. 601 383 710

O Renault Clio 1.5 1.5 dCi 75KM ,
Business NAVI, Vat 23%, 2014,
134 250 km, 1461 cm3, diesel 25 500 PLN; tel. 501 847 709

O Škoda Roomster 1.9, 1.9 TDI
105KM, Scout, 2007, 194 300
km, 1896 cm3, diesel - 13 500
PLN, 501 847 709

O RENAULT ESPACE 2005 r, 22
diesel DCL, 197 tys. pełne wyposażenie, stan bdb.
- cena 4900 PLN.
Tel. 503 002 462

O Škoda Superb 2.0 L&K Kombi 2.0
TDI 190 KM 4X4 DSG Salon PL
2017, 93 947 km, 1 968 cm3,
diesel - 99 900 PLN tel. 601 383 710

O Renaut Espace 1,9 DC, 2005,
pełne wyposażenie, granatowy
met. - cena 8 500 PLN tel. 603 448 548

O OPEL ASTRA 2004 r, 1,4 E,
4 - ro drzwiowy, kraj,
- cena 1590 PLN.
Tel. 503 002 462

O Renault Laguna Mk.3 2009r 1.5
diesle czarny, zarejestrowany
opłacony nowy rozrząd 15 900 zł,
tel. 600 208 039

O Opel Astra F 1999, 212 000 km,
1 400 cm3, benzyna
- cena: 1450 zł
- tel. 533 210 534

O Renault Twingo mk.2 2009r
super stan klimatyzacja 1.2-8v
sprowadzony opłacony 9900 zł,
tel. 600 208 039

O Opel Astra IV 1.4 16V 100KM,
Essentia, 2009, 75 600 km,
1398 cm3, benzyna - 23 500 PLN,
tel. 501 847 709

O SEAT IBIZA 1993 r, 1,8 benzyna,
5 - cio drzwiowy, opłacony cena 1490 PLN. Tel. 503 002 462

O 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

2015, 30 250 km, 1422 cm3, diesel - 31 900 PLN, tel. 501 847 709

O Seat Ibiza 1.0, 1.0 MPI 75KM,
2017, 22500, 999 cm3, benzyna 29 900 PLN, tel. 501 847 709
O Seat Ibiza 1.5 dCi 90KM, Energy
Life, z polskiego salonu Vat 23%,

O Suzuki Swift IV, 2007 rok,
I właściciel, benzyna, klimatyzacja, nieuszkodzony, 12 999 zł
do negocjacji Tel. 602 739 463
O TOYOTA AYGO 2012/13 r,
pojemność silnika tysiąc, przebieg
69 tysięcy, klimatyzacja,
5-cio drzwiowy, stam bdb.,
- cena 14900 PLN.
Tel. 503 002 462
O 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
O 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

MOTORYZACYJNE
KUPIĘ

O 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
O KUPIĘ motocykl , motorower z PRL-u kompletny np. WSK , WFM , JUNAK , SHL , IŻ , OSA
, motorynka , wierchowina , Jawa i inne
tel. 608 097 274
O 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
O KUPIĘ samochód , motocykl , motorower z lat
50-tych , 60-tych , 70-tych zapomniany , zastały
w garażu nr tel. 608 097 274

NIERUCHOMOŚCI
WYNAJMĘ

O Częstochowa (dzielnica: Tysiąclecie) cena:
1 780,00 pln powierzchnia: 57,00 m²,
parter: tel. 602852712
O Częstochowa (dzielnica: Tysiąclecie) cena:
1 450,00 pln powierzchnia: 50,00 m²,
parter: tel. 602852712
O Częstochowa (dzielnica: centrum) cena:
1 100,00 pln powierzchnia: 20,00 m²,
piętro 9: tel. 602852712
O Częstochowa (dzielnica: Dźbów) cena:
1 300,00 pln powierzchnia: 53,00 m²,
piętro 2; tel. 602852712

O Mieszkanie M4 po modernizacji w dzielnicy Północ. Pilnie. Cena: 299000 zł.
Tel. 504 132 951
O Pensjonat w cz-wie pod działalność.

Działka budowlana 922 m2
(20x46m)
Aleksandria, ul. Gościnna
obok. DINO. Prąd, wodociąg,
bud. gosp-mieszk. murowany
w 1969r, 300 m do pętli MPK.
Wznowione granice, nowe
ogrodzenie od drogi.
70 tys. zł.
Bez pośredników
Tel. 795-525-997

Ul. Gronowa 37.Długi 29 m, szer. 9 M – 2 kondygnacje, z przybudówką Tel. 502 636 143

O Pole o pow. 8134 M2, dł. 250 M, szer. 40–
45 M w Częstochowie, ul. Juranda 40/44.
Tel. 887 627 682
O Grunty rolne 0,8911 ha w wysoka lelowska
/ gmina żarki, cena: 30 000 - do negocjacji,
tel. 508 719 237 Lub 506 797 760

O Działka budowlana o pow. 2086 M2,
wszystkie media: woda, prąd, gaz. Jaskrów,
42-244 Mstów, ul. Pszczela/ul. Ołowianka.
Tel. 513 950 092

O Częstochowa (dzielnica: Północ) cena:
1 100,00 pln powierzchnia: 29,00 m²,
piętro 4; tel. 602852712
O Częstochowa (dzielnica: centrum) cena:
1 300,00 pln powierzchnia: 51,00 m²,
piętro 1; tel. 602852712
O Częstochowa (dzielnica: centrum) cena:
1 680,00 pln powierzchnia: 56,00 m²,
piętro 1; tel. 602852712
O Częstochowa (dzielnica: centrum) cena:
1 500,00 pln powierzchnia: 75,00 m²,
piętro 2; tel. 602852712
O Częstochowa (dzielnica: centrum)
cena: 1 000,00 pln powierzchnia: 55,00 m²,
piętro 2; tel. 602852712
O Częstochowa (dzielnica: trzech wieszczów)
cena: 1 550,00 pln powierzchnia: 50,80 m²,
piętro 2; tel. 602852712
O Częstochowa (dzielnica: centrum) cena:
1 600,00 pln powierzchnia: 75,00 m²,
piętro 1; tel. 602852712
SPRZEDAM
O 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
O Dom w cz-wie, ul. Św. Rocha. Dojazd
z dwóch stron. Idealny na działalność.
Tel. 606 875 401
O Dom w szeregowej zabudowie : Cz-wa / Lisiniec. 40% do wykończenia.
Tel. 34 317 27 48
O Mieszkanie - Częstochowa (dzielnica:
Północ) cena: 312 000,00 pln powierzchnia:
61,00 m² ; tel. 502583667
O Mieszkanie m-3 64 m2 w kamienicy oraz lokal użytkowy 16 m2 w centrum Częstochowy. Tel. 662 014 102

w Życiu Częstochowy i Powiatu

O Mieszkanie - Częstochowa (dzielnica:
Parkitka) cena: 269 500,00 pln powierzchnia: 49,00 m², stan developerski;
tel. 502583667

O Działka budowlana - Częstochowa (dzielnica: Raków) cena: 310 000,00 pln powierzchnia: 3 104,00 m²; tel. 502583667

O Częstochowa (dzielnica: Raków) cena:
1 000,00 pln powierzchnia: 60,50 m²,
parter; tel. 602852712

Jak zamieścić
ogłoszenie
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z pokrowcem. Cena 100zł- do uzgodnienia.
tel. 504 563 612

O Kawiarkę ciśnieniową DeLonghi
- tel. 697 272 102
O Kożuch męski na wzrost 170 cm,
tel. 34 362 94 27
O Kopierkę laserową HP 1010 tel. 697 272 102
O Kuchnia gazowo- elektryczna
tel. 721 390 993
O Laptop Acer + wiatrak itp. (głośniki) myszki;
Odtwarzacz Orion DVD 828 + pilot; telefon
komórkowy Samsung + ładowarka;
tel. 530 485 377

O Lustro łazienkowe – o wym. 70 X 90 cm.
Tel. 501 109 822

O Przyjmę do pracy handlowca
tel. 601 505 520

O Maszyna do szycia przemysłową, marki
„minerva” - stan bardzo dobry. Cena do negocjacji. Tel. 603 521 686

O Przyjmę do pracy szlifierza tel. 601 505 520

O Meble w dobrym stanie - szafa, regał, szafka, regał nad szafkę, stolik, stolik pod TV,
laptop - Częstochowa Lisiniec,
tel. 508 747 290
O Meble młodzieżowe z biurkiem, ładne,
w dobrym stanie. Lisiniec, Częstochowa.
Tel. 508 747 290
O Pilarka poprzeczno-wzdłużna dmpa-40 –
mało używana! Tel. 790 819 855

O Programator do pralki typ 770 nowy
– tel. 790 819 855
O Radio+cd+magnetofon, mp3, RDS, AUX,
MICTRO COMPONENT SYSTEM typ UX-G3, 2x25W tel. 697 272 102

O Serwis obiadowo-kawowy: - (6-osobowy)
z kamionki ciemny brąz; -z duralxu;
tel. 504 230 153

O Rowery sładaki, 2 szt., jeden w stanie
b.dobrym, tel. 790 819 85

O Skóra futrówka świńska, tel. 790 819 855
O Sofa - mało używana,rozkładana. Szara, dół
czarny.Szerokość 90 cm, po rozłożeniu 200
cm. Pojemnik na pościel. Tel. 792 617 695

O Firma Tacho poszukuje pracownika do serwisu tachografów, tel: 663 488 502
O Podejmę pracę - pracownik gospodarczy,
porządkowy, stróż, godziny popołudniowe,
nocne. Solidny i dyspozycyjny.
Tel. 502 417 160
O 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
O Flash gsm profesjonalny serwis telefonów
komórkowych orz nawigacji gps. Częstochowa, al. Wolności 10 (w bramie).
Tel. 888 149 969
O Hydrauliczne, gazowe usługi
- tel. 577 341 526

O Tv lcd 32 cale funai. Tel. 721 049 100

O Malarskie czysto, tanio, malowania każdych
pomieszczeń mieszkalnych i lokali – Częstochowa i okolice, tel. 793 403 834

O Część do chevroleta captive. Czujnik stopu.
Nowy. Made in usa. Tel. 501 779 441

O Wanna metalowa – używaną w b. dobrym
stanie, o wym. 170 X 75 cm. Tel. 501 109 822

O Drewno kominkowe - opałowe worki: 8-15
zł rozpałkowe brzoza - dąb - sosna
tel. 665 863 191

O Węgiel ekogroszek luzem i workowany
z dostawą pod podany adres na terenie
Częstochowy i okolic Tel. 601 495 165
(osoba prywatna)

pocztą na adres:
42-200 Częstochowa
Al. NMP 51

O Praca w Radomsku – Operator wózka widłowego z UDT lub Operator produkcji.
Więcej informacji: 663 330 218

O Hydraulik tanio, solidnie, szybko
- tel. 532 240 888

O Toaleta kompaktowa. – Używaną w b. dobrym stanie. Tel. 501 109 822

Przesłać ogłoszenie

O Przyjmę do pracy drykiera/ wyoblacza
tel. 601 505 520

O Tv led 40 cali samsung 3-d full hd dvb-t.
Tel. 721 390 993

O Cegła (czerwona, pełna) z rozbiórki - 1000
szt. Cena: 1,40 zł/szt. Tel. 798-258-531

O Fotel „ANNE” - nowy, lekki, wygodny, rama
w kolorze drewna brzozowego i przyjemna
bawełniana tapicerka w kolorze kremowym

DAM PRACĘ

O Maszyna dziewiarska firmy bosch
tel. 34 362 94 27

SPRZEDAM

O Garnitur męski nowy, na wzrost 170 cm
- tel. 697 272 102

O Podejmę prac dodatkową; pracownika gospodarczego, ogrody, posesje, porzdki itp.
Gliwice. tle. 502 918 616

O Mężczyzna lat 49 szuka pracy,
tel. 508 554 652

O Rower Cobran Shimano - tel. 697 272 102

O Drzwi harmonijkowe – używaną w b. dobrym stanie, o wym. 170 X 75 cm.
Tel. 501 109 822

O Podejmę pracę - mężczyzna lat 44, podejmie pracę jako tokarz, ślusarz,
tel. 694 200 794.

O Lodówka ardo – wys. 141 Cm, sprawna,
cena: 190 zł. Tel. 798 - 649 - 665

O MIESZKANIE m-2 pokój z kuchnią na I lub II piętrze w centrum lub śródmieściu Częstochowy.
Tel. 413 880 040 (Prosić Adama Klimasa)

O Białe kamienie - ozdobne, do ogrodu, worek
20 kg/16 zł - Częstochowa,
tel. 508 747 290

O Podejmę pracę - pracownika gospodarczego - ogrody, posesje, porządki, itp.
tel. 508 747 290

O Kobieta lat 41 szuka pracy, wykluczone towarzyskie, tel. 517 309 982

O Działka budowlana na ul. Limanowskiego 5.
Tel. 34 363 91 34

O Antyki – francuski komplet z 1896 r.: Biblioteczka + komoda z marmurowym blatem. Sygnowany, perfekcyjna renowacja.
Tel. 34 – 367 65 56

O Podejmę pracę pracownika gospodarczego
- ogrody, posesje, porządki, itp.
Tel. 536 512 396

O Lodówka mastercook duża, biała.
Tel. 721 390 993

O Prasowalnica elektryczna tel. 34 362 94 27

O Antena do tv z przyłączem (kpl. do zamontowania), tel. 34 362 94 27

SZUKAM PRACY

O Kask ochronny - b.dobry - tel. 697 272 102

O Pralka whirlpool ładowana od góry.
Tel. 721 390 993

KUPIĘ

PRACA

O Futrówka skóra (świnia) tel. 790 819 855

O Działki budowlane w centrum Miedźna.
Tel. 601 412 688

O Pawilon 50m2, na Biznes Centrum (możliwość wynajęcia), tel. 602 307 570

O Srebro, może być złom. Tel. 667 499 164

PRZYJMĘ
O Stare telefony komórkowe, stare klucze, krzyżyki i medaliki, stare monety, eurocenty.
Tel. 667 499 164
O Stare bilony - nominał obojętny
-tel. 663 626 576

Dostarczyć ogłoszenie

przynieść do redakcji lub wrzucić
do skrzynki: 42-200 Częstochowa
Al. NMP 51, w godzinach: 8 - 15

Wysłać email

O Malowanie mieszkań, profesjonalnie, czysto, dokładnie, każdych pomieszczeń wewnątrz - Częstochowa i okolice do 30 km
- tel. 663 545 775
O Malowanie tanio, czysto, dokładnie, zlecenia gipsowo-malarskie , tel. 883 844 555
O Naprawa pomp wodnych, hydroforowych,
samochodowych i cyrkulacyjnych.
Ul. Ikara 133a, tel. 669 245 082
O Polerowanie reflektorów, blacharstwo, lakiernictwo, tłumiki. Automat trojanowski.
Częstochowa, ul. Wazów 62a.
Tel. 509 876 249

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 2 kwietnia 2021
NISSAN QASHQAI
1.6 D, rok prod. 2018, 4x4,
kraj., I - wł., gwarancja

TOYOTA AVENSIS
1.8 E, rok prod. 2016,kraj.,
I-wł., serwisowany, F-VAT

69.900 zł

53.900 zł

MINI COOPER
1.5 E, rok prod. 2019, 9 tys.
km,kraj.,I-wł., gwarancja

OPEL INSIGNIA
2.0 D, rok prod. 2018,
kraj., I-wł., serwisowany,
F-VAT

69.900 zł

69.900 zł

KIA SPORTAGE
1.6 E, rok prod. 2017,
gwarancja, kraj., I-wł.,
serwisowany,

JEEP COMPASS
1.6 D, krajowy, I-wł.,
serwisowany, rok prod.
2017

74.900 zł

78.900 zł

AUDI A6
2.0D, kraj.,rok prod.
2018, gwarancja, I-wł.,
serwisowany

LAND ROVER
DISCOVERY SPORT
2.0 D, automat, 4x4, kraj.,
I-wł., serwisowany, rok
prod. 2017

129.900 zł

119.900 zł

AUDI A6 3.0D ,4x4 quattro S tronic, , 2014, kraj., 
95.900 zł
BMW X5 M 50 D 3.0 D, rok prod. 2014, 
169.000 zł
BMW X6 2.0 D, rok prod. 2009, F. VAT, automat, skóra, navi,
czujniki, 
89.900 zł
BMW X6 3.0D zakup 2018, 313 kM, M pakiet F-VAT,  238.900 zł
Citroen C5 2.2 D, automat, rok prod. 2002, 
1.800 zł
CITROEN C-ELYSE 1.6 benzyna, rok prod. 2013, kraj.,  21.900 zł
Dodge Caliber 2.0 D., rok prod. 2007, 
12.000 zł
FIAT PANDA 1.1 E, rok. prod. 2007, kraj., 
7.900 zł
FIAT PUNTO 1.2 benzyna, rok prod. 2000, 
2.700 zł
FIAT PUNTO 1.2 E + LPG, rok prod. 2001, 
2.900 zł
FORD C-MAX 1.6 E + LPG, rok. prod. 2005 
10.900 zł
FORD Fiesta 1.25 E, rok prod. 2016, 
27.900 zł
FORD FOCUS 1.6 D, rok prod. 2014, kraj., serwisowany, F-VAT, 

28.900 zł
FORD MONDEO 2.0 E, rok prod. 2009, kraj., 
21.900 zł
FORD MONDEO 2.0 D, rok prod. 2007, kraj., 
16.900 zł
Hyundai i30 1.4 E, rok prod. 2013 kraj., I-wł., serwisowany,
F-VAT, 
29.900 zł
JEEP CHEROKEE 2.0 D, kraj., I-wł., F-VAT, serwisowany,
rok prod. 2016, 
64.900 zł
JEEP RENEGADE 1.4 E, automat, nawigacja, kraj., I-wł., serwisowany, rok prod. 2017, 
68.900 zł
MAZDA 3 1.6 E, rok prod. 2010, 
23.900 zł
MERCEDES GLC 2.2D, zakup 2016r., kraj., serwisowany, F-VAT 

129.900 zł
MERCEDES E CLASS, 1.8 E+LPG, rok prod. 2003 
16.900 ZŁ
OPEL ASTRA 1.9 D, rok prod. 2006, 
12.800 zł
Opel Meriva 1.4 E, rok prod. 2006, kraj, 
7.900 zł

RENAULT MEGANE 1.5 D, rok prod. 2010, 
15.900 zł
SEAT ALHAMBRA 2.0 D, rok prod. 2010 , 
19.900 zł
SUZUKI SWIFT 1.4 E, rok prod. 2010, 
17.400 zł
SKODA OCTAVIA 1.6 D, rok prod. 2017, kraj., I-wł., serwisowany, 

47.800 zł
SKODA OCTAVIA 1.2 E, rok prod. 2010, kraj.
19.900 zł
Subaru Legacy 2.0 D., rok prod. 2014, 
45.000 zł
TOYOTA AVENSIS 2.0 D, rok prod. 2018, kraj., I-wł., F-VAT,
serwisowany, 
71.900 zł
TOYOTA AVENSIS 2.2 D, rok prod. 2010, 
19.900 zł
TOYOTA YARIS VERSO 1.3 E, rok prod. 2002r., 
7.900 zł
TOYOTA YARIS 1.0 E, rok prod. 2014-2016r., gwarancja, I-wł.,
serwisowany
28.900-30.900 zł
VW JETTA 1.6 E, rok prod. 2007, 
17.900 zł
VW CRAFTER 2.0 D, rok prod. 2014, 
36.000 zł netto
VW GOLF PLUS 1.6 E, rok prod. 2005 
12.800 zł
VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2018 , kraj.,I-wł., serwisowany,
F-VAT, 
63.900 zł
VW PASSAT 1.4 E, rok prod. 2016, kraj., I-wł., serwisowany,
F-VAT, 
56.900 zł
VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2016, kraj., I-wł., serwisowany,
F-VAT, 
58.900 zł
VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2009, 
19.900zł
VW POLO 1.2 benzyna+gaz, zakup w 2010, 
17.900 zł
VW Tiguan 2012 rok, 1.4E/160 kM, 
42.000zł
VW TOURAN 2.0 TDI, rok prod. 2013, 170 kM, 
46.900 zł
VW SHARAN 1.8 E+gaz, rok prod. 2001, automat, 
6.900 zł
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Pieski szukają
kochającego domu!
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

Lili

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

HALO! To ja,
- 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!

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

LILI

Arnold - piesek

Czaki - samiec

Lili - piesek

rok urodzenia:
20-01-2011

rok urodzenia :
2012

wielkość: mały

rok urodzenia :
30-04-2010
wielkość : mały

przebywa w kojcu
nr 70 - nr 2726

przebywa w kojcu
nr A1 - nr 2908

data przyjęcia:
26-01-2017

data przyjęcia:
30-04-2018

Sterylizowana: TAK

Elton

to psiak z ogromnym sercem dla każdego człowieka, który skusi się, aby go posmyrać i pogłaskać. Potrafi być najwierniejszym psem na świecie. Nie przeskakuje
murów, więc domek z ogrodem byłby w sam raz! Nie podgryza ludzi ani tym bardziej dzieci, więc rodzinka z maluchami też byłaby ok. Podczas spacerów z
wolontariuszami chodzi ładnie na
smyczy. Czeka na nowych, kochających właścicieli.

ELTON

przebywa w kojcu
nr 13 - nr 1711

wielkość :
średnia

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

data przyjęcia:
20.01.2012
Kastracja: 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

Maki - piesek
Pogo - piesek
Elton - piesek
rok urodzenia:
2012
wielkość : średni
przebywa w kojcu
nr 13K - nr 2185
data przyjęcia:
19-11-2013
Kastracja: Tak

rok urodzenia:
2013
wielkość: średni
przebywa w kojcu
nr 70 - nr 2377
data przyjęcia:
25-09-2014
Kastracja: Tak

rok urodzenia:
2014
wielkość : średni
przebywa w kojcu
nr 70 - nr 2657
data przyjęcia:
28-06-2016
Kastracja: Tak
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