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Częstochowa

Budynek, w którym znajduje się kino, 
idzie pod młotek

Myszków

Odzyskali 
skradzionego yorka

Kochcice

Zostawił psa na pewną śmierć

Po pięciu dniach poszukiwań 
w Katowicach w jednym z 
mieszkań na ulicy Cynkowej zo-
stał odnaleziony... skradziony 
york. Piesek wrócił już do swo-
jego pana do Myszkowa.

30 grudnia w samo południe, do 
mieszkania 68-letniego myszkowia-
nina zapukała młoda para. Popro-
sili o jedzenie. Mężczyzna okazując 

dobre serce, poszedł 
przygotować dla niego 
posiłek. W tym czasie 
goście wykorzystali mo-
ment nieuwagi i... za-
brali 68-latkowi jego 
psa! Mężczyzna o 
wszystkim zawiadomił 
myszkowskich stróżów 

prawa. Kryminalni szybko wytypo-
wali sprawców tego przestępstwa. 
Trop zaprowadził ich do jednego  
z mieszkań przy ulicy Cynkowej  
w Katowicach. Drzwi otworzyła 
41-letnia kobieta. Podczas przeszu-
kania mieszkania, kryminalni zna-
leźli psa rasy york. Zwierzę swoim 
umaszczeniem przypominało skra-
dzionego czworonoga. Kobieta 
przyznała, że pies nie należy do 
niej, a do jej córki, która akurat wy-
szła z mieszkania. Piesek został od 
razu rozpoznany przez swojego pa-
na. Cały i zdrowy wrócił do domu. 
Wkrótce para złodziei odpowie za 
kradzież. Grozi im 5 lat za kratami.

Katarzyna Gwara

Do pięciu lat więzienia grozi 31-latkowi z Kochcic, 
który podejrzany jest o uśmiercenie psa ze szcze-
gólnym okrucieństwem. Mundurowi odnaleźli martwe 
zwierzę w zalanej piwnicy na posesji zamieszkiwanej 
przez mężczyznę. Na wniosek śledczych i prokuratora 
został on tymczasowo aresztowany na 3 miesiące.

W ubiegły czwartek dyżurny lublinieckiej komendy poli-
cji otrzymał informację, że w częściowo zalanej piwnicy 
na jednej z posesji w Kochcicach, ma być przetrzymywa-
ny pies. Po wypompowaniu wody stróże prawa odnaleź-
li martwe zwierzę.

Ze zgromadzonego przez śledczych na miejscu zdarze-
nia materiału dowodowego wynika, że podejrzewanym 
o uśmiercenie psa jest 31-latek, który zamieszkiwał po-
sesję. Dodatkowo stróże prawa ustalili, że znęcał się on 
nad swoją matką.

Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzuty. Na wnio-
sek śledczych lubliniecki sąd zastosował wobec niego śro-
dek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Za znęcanie się nad matką oraz uśmiercenie zwierzęcia 
ze szczególnym okrucieństwem grozi mu kara do 5 lat 
więzienia.

Katarzyna Gwara

Pod koniec stycznia odbędzie się pierwsza licy-
tacja komornicza nieruchomości położonych przy 
ulicy Kościuszki 1 i 5 w Częstochowie. Chodzi o bu-
dynek, w którym znajduje się Cinema City Wolność.

Nieruchomości, które idą pod młotek należą do spółki 
z Warszawy - wierzycielem z kolei jest jeden z banków.

Przetarg dotyczy multipleksu kinowego z głównym 
wejściem, kasami, 2 salami kinowymi znajdującymi się w 
jednej części oraz holem głównym i 6 salami znajdujący-
mi się w drugiej części. Przetarg nie obejmuje wyposaże-
nia obiektu w postaci podkonstrukcji i konstrukcji ram 
ekranowych; konstrukcji systemów nagłaśniających sal 
kinowych, foteli, a także zapasów, które stanowią wła-
sność osób trzecich (dzierżawcy i poddzierżawcy nieru-
chomości).

Nieruchomość oszacowano na kwotę ponad 44 mln zł. 
Cena wywoławcza wynosi natomiast ponad 33 mln zł. 
Przystępujący do przetargu muszą złożyć rękojmie w wy-
sokości czterech milionów czterystu tysięcy dziewięciuset 
czterdziestu złotych, najpóźniej w dniu poprzedzającym 
przetarg.

Warto zaznaczyć, że na sprzedaż nie są wystawione 
nieruchomości znajdujące się na parterze   C.H. Schott 
przy ulicy Kościuszki.

Licytacja odbędzie się 28 stycznia. W ciągu dwóch tygo-
dni przed jej terminem, nieruchomość można oglądać co-
dziennie po wcześniejszym uzgodnieniu z komornikiem. 
Z kolei akta postępowania egzekucyjnego są dostępne w 
czytelni akt Sądu Rejonowego w Częstochowie.

Co w takiej sytuacji stanie się z kinem Wolność? Tego 
na razie nie wiadomo - zgodnie z prawem nowy nabywca 
może zarówno wypowiedzieć umowę sieci Cinema City i 
urządzić nieruchomości według własnego pomysłu, jak i 
kontynuować współpracę.

Katarzyna Gwara
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Poszukiwania

Zaginęła 86-letnia mieszkanka 
Częstochowy

Lubliniec

Na przejażdżkę z piwem w dłoni

Drogówka

Skontrolowali ponad 800 kierowców

Częstochowscy policjanci 
poszukują 86-letniej miesz-
kanki Częstochowy. Pani 
Janina Barczyńska ostatni 
raz widziana była 7 stycznia. 
Każdy, kto zna miejsce jej 
aktualnego pobytu lub w 
ostatnim czasie widział za-
ginioną, proszony jest o 
kontakt z policją.

Jak wynika z dotychczaso-
wych ustaleń, Janina Barczyń-
ska wyszła z domu 7 stycznia 
około godziny 11:00 i ślad po 
niej zaginął. Kobieta nie na-
wiązała żadnego kontaktu z 
najbliższymi.

Rysopis zaginionej: 
wiek  86 lat, 
wzrost około 150 cm, 
średniej budowy ciała, 
włosy siwe krótkie. 
Ubrana była prawdopodobnie  
w beżowy płaszcz, beret w pan-
terkę, czarne zimowe buty.

Każdy, kto ma jakiekolwiek 
informacje na temat miejsca 
pobytu zaginionej, proszony 
jest o kontakt z Komendą Miej-
ską Policji w Częstochowie - te-
lefon (34) 369 12 55, (34) 369 
12 66 lub z najbliższą jednost-
ką policji pod numerem telefo-
nu alarmowego 112.

Liczne apele policji oraz re-
gularne przekazywanie 
informacji dotyczących zdarzeń 
drogowych z udziałem pijanych 
kierowców najwyraźniej nie 
zrobiły wrażenia na 56-letniej 
mieszkańce Lublińca. Kobieta 
wsiadła za kierownicę i w 
trakcie jazdy... piła piwo. Na 
dodatek okazało się, że nie ma 
uprawnień - straciła je za jazdę 
na „podwójnym gazie”.

Do zdarzenia doszło w czwartek 
około godziny 9.00 rano na ulicy 
11-listopada w Lublińcu. Jakież by-
ło zdziwienie tamtejszych policjan-
tów, gdy zobaczyli kobietę, która 
prowadzi i jednocześnie popija pi-
wo. Funkcjonariusze natychmiast ją 
zatrzymali. Badanie alkomatem wy-
kazało blisko promil alkoholu.

Na dodatek okazało się, że 56-lat-
ka nie ma uprawnień - straciła je za 
jazdę na „podwójnym gazie”.

Interwencja zakończyła się 
odholowaniem fiata na policyjny 
parking. O wysokości kary dla 

mieszkanki Lublińca w najbliższym 
czasie zadecyduje sąd. Za ponow-
ne popełnienie tego samego prze-
stępstwa grozi jej kara do 5 lat po-
zbawienia wolności.

60 policjantów z częstochow-
skiego wydziału ruchu 
drogowego zaangażowanych 
było w działania pod nazwą 
„Kaskadowy pomiar pręd-
kości”. Funkcjonariusze 
przeprowadzili 858 kontroli 
stanu trzeźwości, ujawnili 1 
nietrzeźwego kierującego oraz 
97, którzy jechali za szybko. W 
dwóch przypadkach zatrzymali 
uprawnienia do kierowania za 

jazdę z prędkością o 50 km/h 
większą niż dopuszczalna w te-
renie zabudowanym.

Ogólnopolskie działania „Kaska-
dowy Pomiar Prędkości” prowa-
dzone były we wtorek od godziny  
6:00 do 22:00 na drogach krajo-
wych. - Kontrole odbywały się na 
tej samej drodze, w tym samym 
czasie, ale na różnych odcinkach. 

Celem akcji był wzrost bezpieczeń-
stwa na drogach, ponieważ nad-
mierna prędkość to wciąż jedna z 
naczelnych przyczyn groźnych zda-
rzeń drogowych - informują poli-
cjanci. Kierowcy nie przestrzegają-
cy obowiązujących limitów prędko-
ści musieli liczyć się z konsekwen-
cjami w postaci mandatu karnego, 
a w niektórych przypadkach z za-
trzymaniem prawa jazdy.

Śniadanie z Przedsiębiorcami

Jak wyjść z biznesem 
na nowe rynki 
zagraniczne?

Składki

„Mały ZUS” - ostatni 
moment na złożenie 

wniosku

Tematem pierwszego w 
nowym roku spotkania z cyklu 
Śniadanie z przedsiębiorcami, 
organizowanego przez Agencję 
Rozwoju Regionalnego w Czę-
stochowie S.A., będą sposoby 
wyjścia z biznesem na nowe 
rynki zagraniczne. Spotkanie 
odbędzie się 9 stycznia.

Głównymi zagadnieniami pre-
zentacji będzie analiza potencjału 
eksportowego firmy i wyboru no-
wych rynków docelowych; lepsze 
zrozumienie potrzeb lokalnych 
klientów zagranicznych oraz wybór 
i uruchomienie kanałów skutecz-
nego docierania do klientów z da-
nego kraju.

Prelegentem będzie Ewa Wójcik, 
od 2017 r. doradca w Projekcie Go-
ogle Internetowe Rewolucje. Z 
marketingiem internetowym zwią-
zana od 2013 r. Szczególnie intere-
suje się tematyką budowania i 
optymalizacji stron internetowych, 
pozycjonowaniem, content marke-
tingiem oraz tworzeniem skutecz-
nych kampanii reklamowych Go-
ogle Ads. Na co dzień pomaga 
przedsiębiorcom w zakresie wyko-

rzystania marketingu internetowe-
go w celu zwiększania sprzedaży i 
budowania silnego wizerunku 
marki.

Podczas spotkania, dyrektor Po-
wiatowego Urzędu Pracy w Często-
chowie Piotr Urbaniak przedstawi 
ofertę współpracy Powiatowego 
Urzędu Pracy dla przedsiębiorców 
na 2020 rok.

Śniadanie z przedsiębiorcami 
odbędzie się w czwartek 9 stycznia 
2020 r. w Częstochowskim Parku 
Przemysłowo - Technologicznym, 
przy ul. Wały Dwernickiego 
117/121. Rozpocznie się o godz. 
8:30 i potrwa ok. 2 godzin.

Organizatorzy proszą o rejestra-
cję na spotkanie do 8 stycznia 2020 
r. za pomocą formularza na stro-
nie internetowej:  www.arr.czesto-
chowa.pl - zapisy w zakładce „Śnia-
dania z  przedsiębiorcami”.

Osobą do kontaktu jest Paulina 
Ptaszek. Wszelkie pytania kierować 
można mailowo na adres  sniada-
nia@arr.czestochowa.pl lub telefo-
nicznie pod numerem 34 360 56 
88.

Prowadzisz działalność go-
spodarczą na mniejszą skalę? 
Chcesz skorzystać z „małego 
ZUS” i zapłacić niższe składki 
na ubezpieczenia społeczne? 
Musisz się spieszyć - to bowiem 
ostatni moment na złożenie 
wniosku!

Z „małego ZUS” może skorzystać 
przedsiębiorca, którego przychody 
w poprzednim roku kalendarzo-
wym nie przekraczały trzydziesto-
krotności minimalnego wynagro-
dzenia z roku poprzedniego. W 
2019 roku minimalne wynagrodze-
nie wynosiło 2250 zł, a trzydziesto-
krotność tej kwoty to 67 500 zł. Je-
śli ktoś prowadził firmę krócej niż 
rok, to limit przychodów należy wy-
liczyć proporcjonalnie do czasu 
prowadzonej działalności. Ważne 
jest jednak, żeby okres prowadze-

nia firmy w poprzednim roku wy-
nosił co najmniej 60 dni.

Aby skorzystać w danym roku z 
„małego ZUS”, trzeba prowadzić 
działalność gospodarczą na pod-
stawie wpisu do Centralnej Ewi-
dencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej (CEIDG) lub innych 
przepisów szczególnych.
Co z osobami, które korzysta-
ły z „małego ZUS” w 2019 roku?

Osoby, które korzystały z tej ulgi 
w 2019 r., chcą nadal z niej korzy-
stać i spełniają warunki, nie muszą 
ponownie zgłaszać się do ubezpie-
czeń. Składają jedynie formularz 
ZUS DRA cz. II lub ZUS RCA cz. II z 
ustaloną na 2020 r. najniższą pod-
stawą wymiaru składek na ubez-
pieczenia społeczne. Dokumenty 
te płatnik składa razem z komple-
tem rozliczeniowym za styczeń 
2020 r. (odpowiednio w terminie 
do 10.02 lub 17.02).

Kolumnę opracowała Katarzyna Gwara
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Zapobiegli tragediiSzczęśliwy finał poszukiwań

Nie dopuścili do konfrontacji 
kibiców

Tymczasowy areszt za atak  
na policjantów

Tymczasowy areszt  
za atak na policjantów

We właściwym miejscu i czasie

Seryjny włamywacz wpadł 
przez... tatuaż

Policjanci zapobiegli próbie samobój-
czej 39-latka. Dzięki natychmiastowej 
reakcji dzielnicowych z knurowskiego 
komisariatu oraz ich dobrej znajomości 
terenu, w ostatniej chwili dotarli oni do 
desperata i uratowali mu życie. Męż-
czyzna trafił do szpitala.

Była żona knurowianina poinformowała 
policję, że mężczyzna przesłał jej niepokojące 
SMS-y, wyraźnie wskazujące na pożegnanie. 
Z przekazanych informacji wynikało jasno, że 
istnieje realne zagrożenie samobójstwem.

Ustalono, że desperat mógł udać się w re-
jon lasu i stawu w Szczygłowicach. W prze-
czesywanie rejonu zaangażowano patrole, 

w tym dzielnicowych. To właśnie oni, a do-
kładnie mł. asp. Anna Winiarska-Żak i mł. 
asp. Marcin Baraniewicz, dzięki szybkiemu 
działaniu i dobrej znajomości terenu, zna-
leźli wiszącego na drzewie człowieka. Choć 
nie wyczuli u niego funkcji życiowych, tem-
peratura ciała wskazywała, że jest jeszcze 
szansa na ratunek. O życiu mężczyzny de-
cydowały sekundy.

Mundurowi wezwali pogotowie i sami 
przystąpili do reanimacji. Po kilku minutach 
dzielnicowym udało się przywrócić funkcje 
życiowe niedoszłego samobójcy. Mężczyź-
nie wrócił oddech i tętno. Uratowanego 
przejęła załoga pogotowia i przetransporto-
wała go do szpitala.

Sukcesem zakończyły się poszuki-
wania 22-latka, który wyszedł z domu, 
informując swoich bliskich o zamiarze 
odebrania sobie życia. Bytomscy stróże 
prawa potrzebowali zaledwie kilku go-
dzin, by odnaleźć mężczyznę, który 
został przekazany pod opiekę lekarzy.

Do oficera dyżurnego III komisariatu w 
Bytomiu wpłynęło zgłoszenie o 22-latku, któ-
ry ma zamiar popełnić samobójstwo. O zagi-
nięciu młodzieńca poinformowała jego była 
partnerka. Kobieta podała mundurowym ry-

sopis oraz markę i numer rejestracyjny po-
jazdu, którym się poruszał. Do działań na-
tychmiast przystąpili bytomscy mundurowi. 
Szybko rozdysponowano siły i rozpoczęto 
poszukiwania mężczyzny. Sprawdzono miej-
sca, w których bytomianin mógł przebywać, 
niestety bez rezultatu. Po kilku godzinach 
prowadzone poszukiwania przyniosły ocze-
kiwany efekt. Kryminalni z Rostka uzyskali 
informację, że mężczyzna znajduje się na 
jednej ze stacji paliw. Szybka reakcja pozwo-
liła na odnalezienie zaginionego, który został 
przekazany pod opiekę lekarzy.

Policjanci interweniowali w sprawie 
wtargnięcia na stadion podczas Finału 
Pucharu Polski w hokeju na lodzie. 
Mundurowi zatrzymali trzech męż-
czyzn, którzy wszczęli awanturę oraz 
naruszyli nietykalność cielesną pracow-
ników ochrony. Dzięki skoordynowanym 
działaniom policjantów nie doszło do 
starcia pomiędzy pseudokibicami.

Na stadionie zimowym w Tychach roze-
grany został Finał Pucharu w hokeju na lo-
dzie pomiędzy drużynami GKS Jastrzębie – 
Unia Oświęcim.

Na trybunach zasiadło  blisko 2 tysiące 
osób. Tyskich policjantów wspierali mundu-
rowi z katowickiego oddziału prewencji. 
Stróże prawa strzegli bezpieczeństwa wokół 
stadionu nie dopuszczając do zakłóceń po-
rządku publicznego. Dzięki skoordynowa-
nym działaniom funkcjonariuszy, nie doszło 
do konfrontacji pomiędzy pseudokibicami.

Policjanci otrzymali informacje o wtar-

gnięciu na stadion grupy kibiców jednej z 
drużyn oraz naruszeniu nietykalności ciele-
snej członków służby porządkowej. W związ-
ku z tym incydentem stróże prawa zatrzy-
mali trzech mężczyzn w wieku 22, 26 oraz 30 
lat. Podejrzanym o wtargnięcie na teren 
obiektu sportowego oraz atak na pracowni-
ków ochrony grozi kara do 3 lat więzienia. 
Prokurator zadecydował o zastosowaniu 
wobec zatrzymanych środka zapobiegawcze-
go w postaci policyjnego dozoru oraz po-
wstrzymania się od uczestnictwa we wszyst-
kich imprezach masowych na terytorium 
Rzeczpospolitej Polski oraz meczy hokeja i piłki 
nożnej rozgrywanych przez polską kadrę naro-
dową lub polski klub sportowy poza krajem.

Po meczu policjanci patrolowali teren mia-
sta nie dopuszczając do konfrontacji pseudo-
kibiców. Śledczy prowadzą czynności mające 
na celu ustalenie i zatrzymanie pozostałych 
osób biorących udział w tym zajściu.

Policyjna grupa „SPEED” działa na 
drogach województwa śląskiego od 
lipca tego roku. I niestety ciągle ma ręce 
„pełne roboty”. Tym razem policjanci z 
Gliwic wchodzący w skład specgrupy za-
trzymali do kontroli 35-latka, który o 
mało co nie doprowadził do czołowego 
zderzenia z radiowozem. Wszystko za-
rejestrowała policyjna kamera...

Zadaniem policyjnej grupy „SPEED”  jest 
przeciwdziałanie niebezpiecznym zachowa-
niom na drogach. Liczy ponad 50 policjan-
tów, a w jej skład wchodzą mundurowi dro-
gówki z komendy wojewódzkiej, jednostek 
miejskich i powiatowych policji, a także stró-
że prawa z pionów kryminalnych i zwalczają-

cych cyberprzestępczość.
Niestety w dalszym ciągu nie brakuje bez-

myślnych „pirackich wyczynów”  kierow-
ców,  którzy powodują niebezpieczeństwo 
dla innych uczestników ruchu drogowego…

Tym razem w ręce policjantów specgrupy 
z  Gliwic wpadł 35-latek, który o mały włos 
nie doprowadził do czołowego zderzenia z 
nieoznakowanym radiowozem. Kiedy stróże 
prawa zatrzymali nieodpowiedzialnego kie-
rowcę opla, okazało się, że mężczyzna w 
ogóle nie ma prawa jazdy. Swoją lekkomyśl-
ność tłumaczył pilną koniecznością zrobie-
nia zakupów…

35-latek nie zadbał także o obowiązkowe 
wyposażenie samochodu, jeżdżąc bez ga-
śnicy. Kontrola drogowa zakończyła się dla 
niego 1050-złotowym mandatem. 

Sąd Rejonowy w Mikołowie zadecy-
dował o tymczasowym aresztowaniu 
36-latka, który zaatakował policjantów 
podczas interwencji w miejscowości Go-
styń. Mundurowi obezwładnili i 
zatrzymali mężczyznę. To nie jego 
pierwszy tego typu wybryk. Za naru-
szenie nietykalności funkcjonariuszy 
36-latkowi grozi do 3 lat więzienia.

Do dyżurnego mikołowskiej komendy 
wpłynęło zgłoszenie dotyczące awantury 
przed jednym z domów jednorodzinnych w 
miejscowości Gostyń. Kiedy stróże prawa 
pojawili się przed posesją, od razu zostali za-

atakowani przez 36-latka, który starał dostać 
się do domu swojego brata. Agresor próbo-
wał uderzać i kopać policjantów, lecz stróże 
prawa obezwładnili go i zatrzymali. Mężczy-
znar usłyszał już zarzuty. Na wniosek poli-
cjantów sąd zastosował wobec niego tym-
czasowy areszt na okres 3 miesięcy.

To nie pierwszy wybryk 36-latka. W paź-
dzierniku ubiegłego roku, podczas jednej z 
interwencji, mężczyzna zachował się w po-
dobny sposób. Wtedy również został zatrzy-
many i przedstawiono mu zarzut naruszenia 
nietykalności cielesnej policjantów.

We właściwym miejscu i czasie zna-
lazł się mundurowy z Samodzielnego 
Pododdziału Prewencji Policji w Biel-
sku-Białej. Jadąc z żoną do domu, 
zauważył leżącego na drodze męż-
czyznę, który miał atak epileptyczny. 
Dzięki pomocy udzielonej przez będą-
cego w czasie wolnym od służby 
policjanta, poszkodowany wyszedł cało 
z opresji.

Starszy aspirant Marcin Fedyczkowski z 
Samodzielnego Pododdziału Prewencji Poli-
cji w Bielsku-Białej wracał wraz ze swoją mał-
żonką do domu. Kiedy przejeżdżali przez uli-
cę Ustrońską w Goleszowie, zauważyli leżące-

go na drodze mężczyznę. Policjant natych-
miast zatrzymał pojazd i pobiegł do poszko-
dowanego. Okazało się, że doznał on ataku 
epilepsji. Mundurowy udzielił mu pomocy i 
ułożył go w bezpiecznej pozycji, zabezpiecza-
jąc przed urazami oraz monitorował jego 
funkcje życiowe do czasu przybycia wezwa-
nej przez parę karetki pogotowia. Po dotarciu 
na miejsce medyków z cieszyńskiego pogoto-
wia ratunkowego, st. asp. Marcin Fedyczkow-
ski przekazał im poszkodowanego.

Policjant z wapienickiego oddziału pre-
wencji znalazł się we właściwym miejscu i cza-
sie, wiedział co robić i zrobił to tak, jak należy. 
Dzięki jego sprawnej reakcji cierpiący na epi-
lepsję mężczyzna otrzymał fachową pomoc.

Będzińscy stróże prawa zakończyli 
przestępczy proceder 25-letniego wła-
mywacza.  Grasujący na terenie miasta 
mężczyzna, szczególnie dał się we znaki 
właścicielom lokali gastronomicznych 
oraz zakładów fryzjerskich. W ciągu mi-
nionego roku mieszkaniec Będzina 
dokonał ponad 30 przestępstw. Wpadł 
po tym, gdy śledczy analizując zapis z 
kamer monitoringu rozpoznali go po 
tatuażu. Jak się okazało 25-latek był już 
wcześniej karany za podobne przestęp-
stwa, dlatego przed sądem odpowie 
jako recydywista.

Mieszkaniec Będzina pod osłoną nocy 
włamywał się do pomieszczeń firmowych, 
gdzie jego łupem padała przede wszystkim 
gotówka schowana w kasie. Włamywacz nie 
gardził jednak innymi wartościowymi przed-
miotami, takimi jak perfumy czy galanteria 
skórzana. Na celowniku włamywacza były 
przede wszystkim lokale gastronomiczne, 
sklepy oraz zakłady fryzjerskie działające na 
terenie Będzina. Policjanci tropiący od dłuż-

szego czasu włamywacza, analizując zapis z 
kamery monitoringu znajdującej się w pobli-
żu miejsca jednego z przestępstw, rozpozna-
li go po charakterystycznym tatuażu na cie-
le.  Zatrzymany 25-latek przyznał się już do 
dokonanych kradzieży z włamaniem na tere-
nie Będzina. Mężczyzna przed rokiem  wy-
szedł z więzienia, gdzie odsiadywał karę za 
podobne przestępstwa, dlatego tym razem 
za działanie w warunkach tzw. „recydywy” 
grozi mu nawet 15-letni pobyt za kratkami.

Kolumnę opracowała Katarzyna Gwara
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Zadzwoñ!!!
– przyjazd
– pomiar
– wycena
GRATIS!!!

LOMBARD DELTA
n SKUP n SPRZEDAŻ 

n ZAMIANA
złota, gsm, rtv, komputerów.
l Cz-wa, al. NMP 3, 

tel. 34 365 53 14

l Cz-wa, pl. Daszyńskiego 4,  

tel. 34 368 19 45

l Cz-wa, ul. Jagiellońska 3/9

tel. 506 107 375

LOMBARD KAPS 
20 lat doświadczenia

RABAT – 50% u nas to działa!

SZYBKA GOTÓWKA za:
złoto, srebro, GSM, 

RTV i inne 

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

n SPRZEDAM ANTYKI – francuski 
komplet z 1896 r.: biblioteczka  
+ komoda z marmurowym blatem. 
Sygnowany, perfekcyjna renowacja.  
Tel. 34 – 367 65 56

n SPRZEDAM toaletę kompakt. –  
używaną w b. dobrym stanie 
 Tel. 501 109 822

n SPRZEDAM drzwi wejściowe  
Tel. 501 109 822

n SPRZEDAM drzwi pokojowe  
 prawe i lewe - białe z szybami 
miodowymi.  Tel. 501 109 822

n SPRZEDAM lustro łazienkowe –  
o wym. 70 x 90 cm. Tel. 501 109 822

n SPRZEDAM lodówkę ARDO –  
wys. 141 cm, sprawna, cena: 190 zł. 
Tel. 798 - 649 - 665

n SPRZEDAM ława rozsuwna  
115 cm, po rozsunięciu: 165 cm, 
wysokość regulowana, kolor 
ciemny brąz, cena 35 zł  
Tel. 798 - 649 - 665

n SPRZEDAM  
- kożuch męski na wzrost 170 cm 
- prasowalnicę elektryczną 
- antenę do TV z przyłączem 
   ( kpl do zamontowania ) 
- maszynę dziewiarską firmy Bosch

tel. 34 362 94 27

n SPRZEDAM NISSAN JUKE ACENTA  
2013 r. , 1.6 - 117 KM, I właściciel, 
salon, udokum. przebieg 35.600 
km, światła dzienne, koła zimowe, 
garażowany, stan techniczny b.dobry, 
ważny przegląd i OC.  
Tel. 608 260 449

n SPRZEDAM futrówka skóra 
(świnia) – tel. 790 819 855 

n SPRZEDAM programator do 
pralki typ 770  nowy  
– tel. 790 819 855 

n SPRZEDAM pilarka poprzeczno 
-wzdłużna DMPA-40 
– mało używana! tel. 790 819 855 

n SPRZEDAM umywalkę z KOŁA –  
z baterią o wym. 65 x 47 cm.  
Tel. 501 109 822

n SPRZEDAM część do Chevroleta 
Captive. CZUJNIK STOPU. NOWY.  
MADE IN USA. Tel. 501 779 441

n SPRZEDAM wannę metalową –  
używaną w b. dobrym stanie,  
o wym. 170 x 75 cm. Tel. 501 109 822

n SPRZEDAM drzwi harmonijkowe 
– używaną w b. dobrym stanie,  
o wym. 170 x 75 cm. Tel. 501 109 822

n SPRZEDAM  4 skórki królicze  
2 nieduże obrazy ( widok: 
Wyspy Kanaryjskie oraz motyw 
kwiatowy)  Tel. 34 323 24 70

n SPRZEDAM  
1. FOTEL - 60 zł 
2. Kanapę 2-osobową - 200 zł 
3. Fotel obrotowy do biurka - 80 zł 
4. Kurtkę damską M czerwoną    
PUMA - 160 zł 
5. Kozaki damskie skórzane rozm. 
40 - 150 zł 
6. Encyklopedia 24 tomy - 150 zł

tel. 660 714 015 

n SPRZEDAM
Drewno kominkowe - opałowe
Worki: 8-15 zł rozpałkowe
brzoza - dąb - sosna
tel. 665 863 191

SPRZEDAM

MATRYMONIALNE

MATRYMONIALNE

BEZPŁATNE 
OGŁOSZENIA DROBNE

n PRZYJMĘ stare telefony 
komórkowe, stare klucze, krzyżyki i 
medaliki, stare monety, eurocenty. 
Tel. 667 499 164

 KUPIĘ  płytki podłogowe  
z Opoczna: 
wzór HERWES brązowe - 35x35 cm 
10 sztuk. Tel.: 509901250

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 

KUPIĘ motocykl , motorower  
z PRL-u 
kompletny, np. WSK, WFM, 
JUNAK, SHL, IŻ, OSA, motorynka, 
Jawa, Wierchowina, inne.  
Tel:  608 097 274 

KUPIĘ motocykl , samochód, motoro-
wer  z lat 50-tych, 60-tych, 70-tych  
zapomniany, zastały w garażu 
Tel:  608 097 274 

n PRZYJMĘ srebro, może być 
złom. Tel. 667 499 164

n WOLNY, lat 55, wzrost 1,79 m, 
własne mieszkanie, niezależny, 
pozna kobietę. Tel. 579 152 835

n RENCISTA,  58 lat, spokojny,  
bez nałogów, pozna wdowę do 
przyjaźni lub na stałe (najchętniej 
bezdzietną). Proszę o sms i opis: 
tel. 531 638 188

n ATRAKCYJNY 40-LATEK 
umili samotnym paniom 
czas i wieczór. 

Tel. 534 599 568

n PRZYJMĘ stare bilony - nominał 
obojętny -tel. 663 626 576

PRZYJMĘ

KUPIĘ

n SPRZEDAM dom w Cz-wie, ul. św. 
Rocha. Dojazd z dwóch stron. Idealny 
na działalność. Tel. 606 875 401

n SPRZEDAM GRUNTY ROLNE  0,8911 ha 
w Wysoka Lelowska / gmina Żarki 
cena: 30 000 - do negocjacji 
tel. 508 719 237 lub 506 797 760

n SPRZEDAM DOM w szeregowej 
zabudowie : Cz-wa / Lisiniec. 
40% do wykończenia. 
Tel. kontaktowy 34 317 27 48

n SPRZEDAM działkę budowlaną na 
ul. Limanowskiego 5. Tel. 34 363 91 34

n SPRZEDAM pensjonat w Cz-wie pod 
działalność. Ul. Gronowa 37.Długi 
29 m, szer. 9 m – 2 kondygnacje, z 
przybudówką. Tel. 502 636 143

n SPRZEDAM pole o pow. 8134 
m2, dł. 250 m, szer. 40 – 45 m w 
Częstochowie, ul. Juranda 40/44. 
Tel. 887 627 682

n KUPIĘ mieszkanie M-2 pokój z kuchnią 
na I lub II piętrze w centrum lub śród-
mieściu Częstochowy. Tel. 413 880 040 
(prosić Adama Klimasa)

n WYNAJMĘ pawilon piętrowy 85 
m2 z użytkową piwnicą. Kościuszki. 
Tel. 695 654 373, 667 860 288

n SPRZEDAM mieszkanie M-3 64 m2 
w kamienicy oraz lokal użytkowy 
16 m2 w centrum Częstochowy. 
Tel. 662 014 102

NIERUCHOMOŚCI

KURSY

n PRACA opieka w Niemczech, 
WYSOKIE zarobki – do 1650 €, tel. 
61 666 2993

n  TRENING ZDOLNOŚCI  
POZNAWCZYCH  
od juniora do seniora,  
tel. 668 814 587

PRACA

ZGUBIONO
Zgubiono prawo wykonywania 
zawodu lekarza ‚ wydaną przez 

Okregową Izbę Lekarską  
na Pana Rafała Garncarka

Seria AC 059040

WYNAJMĘ

USŁUGI
n POLEROWANIE reflektorów, blachar-

stwo, lakiernictwo, tłumiki. Automat 
Trojanowski. Częstochowa, ul. Wazów 
62A. Tel. 509 876 249

n WYNAJMĘ działający od 30 lat 
sklep monopolowo-spożywczy 24H 
na ul. Garibaldiego 18 / Częstochowa 
tel. 531 186 403

ODKUPIĘ 
nowy  

lub sprawny 
przyrząd  

do badania 
witamin 

Vitastiq2 

tel. 508 157 381

KUPON na bezpłatne ogłoszenie
 – MOTORYZACJA          – NIERUCHOMOŚCI             – SPRZEDAM   

 – KUPIĘ           – MATRYMONIALNE         –  INNE      – PRACA

Treść ogłoszenia: 

..............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

Nr tel. .................................................................................

WYPEŁNIONY KUPON NALEŻY DOSTARCZYĆ DO REDAKCJI:  
AL. NMP 51 (I piętro)



ŚRODA-CZWARTEK 8-9 STYCZNIA 2020 5.REKLAMA

Wybrane samochody na dzień 8 stycznia 2020 r.

 

 

 

 

n  BMW 3 2.0 D, rok prod. 2001, 3 drzwi 5.500 zł
n BMW X6 2.0 D, rok prod. 2009, F. VAT,  

automat, skóra, navi, czujniki 99.000 zł

n OPEL ASTRA IV 1.7 D, rok prod. 2014, F. VAT, 
serwis, I - wł. 29.900 zł

n OPEL INSIGNIA 2.0 D, rok prod. 2018, F. VAT, 
serwis, I - wł. 89.900 zł

n FORD FOCUS 1.6 D, rok prod. 2014, kraj.,  
serwis, F-ra VAT 29.900 zł

n FORD MONDEO 1.6 E, rok prod. 2014, kraj., 
I – wł. 37.900 zł

n FORD MONDEO V 2,0 TDCI, rok prod. 2015, 
     kraj., I – wł., serwis.,F. VAT 45.900 zł

n AUDI A3 1.9 D, rok prod. 2008 22.900 zł

n NISSAN MICRA  1.2 E, rok prod. 2016, kraj., 
I-wł., serwis, F-VAT 24.900 zł

n FORD C-MAX 1.6 D, rok prod. 2009 14.800 zł
n FORD FOCUS 1.8 D, rok prod. 2005 8.900 zł

n HYUNDAI SONATA 2.4 E+LPG, rok prod. 2006 10.400 zł

n PEUGEOT 308 1.6 E, automat, rok prod. 2009 16.900 zł
n CHEVROLET CRUZE 1.6 E, rok prod. 2009 19.900 zł

n MAZDA 3 1.6 E, rok prod. 2010 25.900 zł
n TOYOTA AVENSIS 2.2 D, rok prod. 2010, kraj. 21.900 zł

n DODGE CALIBER 2.0 D, rok prod. 2007 16.200 zł

n VW SHARAN 1.8 E+gaz, rok prod. 2001, automat 9.900 zł

n TOYOTA C-HR 1.8 hybryda, rok prod. 2017, kraj., 
I-wł., serwis, gwarancja 89.900 zł

n CHEVROLET AVEO 1.2 E, rok prod. 2011 
kraj., I – wł., serwis 12.900 zł

n VW TOURAN 2.0 TDI, rok prod. 2013, 170 KM 49.900 zł
n VW POLO 1.4 E + LPG, rok prod. 2009 19.900 zł

n RENAULT CLIO 1.5 D, zakup 2017, kraj., I-wł., F-VAT 29.900 zł

n VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2008 16.800 zł
n VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2009 19.900 zł

n VW JETTA 1.6 E, rok prod. 2007 17.900 zł

n SUZUKI SX4 1.9 D, rok prod. 2006  16.900 zł

n SKODA FABIA 1.6 TDI, rok prod. 2010/2011, kraj. 12.900

n SEAT ALHAMBRA 2.0 D, rok prod. 2010 19.900 zł

n SEAT TOLEDO 1.2 E, rok prod. 2016,  
kraj., I – wł., serwis, F. VAT 30.900 zł

n OPEL VECTRA 2.2 D, rok prod. 2003 8.800 zł

n MERCEDES C200 2.0 E, rok prod. 2010, kraj., F-VAT 35.800 zł

n OPEL ASTRA 1.9 D, rok prod. 2006 12.800 zł

n OPEL ASTRA 1.4 E, rok prod. 2007, kraj. 7.900 zł

n MINI COOPER 1.5 E, rok prod. 2016, kraj. 47.500 zł

n SEAT ALTEA XL 2.0 D, rok prod. 2012 26.500 zł

n OPEL MERIVA 1.7 D, rok prod. 2005 9.200 zł

n OPEL VIVARO 2.5 D, rok prod. 2008 23.900 zł

n AUDI Q7 3.0 D, rok prod. 2006 39.900 zł

n MERCEDES A150 1.5 E, rok prod. 2005 10.900 zł

n NISSAN PRIMERA 2.2 D, rok prod. 2002 8.800 zł

n RENAULT SCENIC 1.5 E, rok 2014, nawigacja 29.900 zł

OPEL CORSA  
1.4 E + LPG  
rok prod. 2017, kraj.,  
I – wł., serwis

32.900 zł

HYUNDAI i30 
1.4 E, rok prod. 2016
kraj., I-wł., serwis
gwarancja, FV

41.900 zł

RENAULT CLIO  
1.2 E+LPG,  
rok prod. 2017,  
kraj., I - wł. 
F-VAT, serwis

37.900 zł

FORD FIESTA 1.25 E, 
rok prod. 2016

32.900 zł

TOYOTA COROLLA  
1,6 E, rok prod. 2015  
kraj., I – wł., serwis, 
132 KM

47.900 zł

RENAULT MEGANE  
1.2 E, rok prod. 2016,  
F. VAT, serwis,  
I - wł.

39.900 zł

KIA VENGA 1.4 E,  
zakup 2013,  
kraj.,  I - wł. 

29.800 zł

RANGE ROVER EVOQUE 
2.0 E, rok prod. 2014,  
kraj., I – wł., serwis 

107.900 zł

49.900 złn AUDI Q5 3.0 D, rok prod. 2008, kraj

16.900 złn FORD MONDEO 2.0 D, rok prod. 2007

24.600 złn RENAULT MEGANE 1.6 D, rok prod. 2013

57.900 złn HYUNDAI GENESIS 2.0 E + LPG, rok prod. 2013
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