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Radni apelują o stworzenie laboratorium

Nietypowe zdarzenie w gminie Koniecpol. Kie-
rowca renault na łuku drogi stracił panowanie nad 
pojazdem i wylądował w rowie. Gdy wysiadł z sa-
mochodu, zauważył motorower a tuż obok niego... 
zwłoki mężczyzny.

Do zdarzenia doszło w piątek (5.06.) na drodze 
między miejscowościami Kozaków a Zagacie (gmina 
Koniecpol). Kierowca renault na łuku drogi stracił pa-
nowanie nad pojazdem i zjechał do przydrożnego ro-
wu. Po wyjściu z samochodu zauważył, że niedaleko le-
ży motorower, a koło niego zwłoki mężczyzny. Na miej-
sce przyjechała policja. - Denat to 79-letni mieszkaniec 
powiatu częstochowskiego - mówi sierż.szt. Kamil So-
wiński z częstochowskiej policji. - Prokurator zarządził 
sekcję zwłok. Oba pojazdy - zarówno renault, jak i mo-
torower - zostaną poddane ekspertyzie - wyjaśnia sierż.
szt. Kamil Sowiński. Policjanci muszą wykluczyć, że kie-

rowca renault nie ma nic wspólnego ze 
śmiercią 79-latka. Jak udało nam się jed-
nak dowiedzieć, mężczyzna, którego 
zwłoki zostały znalezione w rowie, wyje-
chał z miejsca zamieszkania dzień wcze-
śniej. Rodzina rozpoczęła poszukiwania 
na własną rękę. Policjanci muszą ustalić, 
jak doszło do jego śmierci.

62-letni mieszkaniec Częstochowy 
wybrał się na ryby. Po jakimś czasie 
w zbiorniku wodnym na terenie pry-
watnej posesji przy ul. Bohaterów 
Katynia zostały znalezione jego 
zwłoki. Policjanci ustalają, jak do-
szło do tego tragicznego zdarzenia.

- Zgłoszenie dotyczące tego zdarze-
nia otrzymaliśmy w niedzielę (7.06.) 
około godziny 5.30 - mówi sierż.szt. 
Kamil Sowiński z częstochowskiej poli-
cji. Na miejscu trwały czynności pod 
nadzorem prokuratora, który zarzą-
dził sekcję zwłok.

Policjanci sprawdzają różne hipote-
zy - jedna z nich mówi, że mężczy-
zna na ryby nie wybrał się sam. Klu-
czowe mogą więc być zeznania 
ewentualnych świadków w tej spra-
wie. Na razie trwają policyjne czyn-
ności. - Dążymy do ustalenia prze-
biegu zdarzenia - podsumowuje 
sierż.szt. Kamil Sowiński.

W niedzielę nad naszym krajem przeszły 
gwałtowne burze z gradobiciami i silnym 
wiatrem. W Zarębicach (gmina Przyrów) 
uszkodzone zostały dwa dachy budynków 
mieszkalnych i sześć na budynkach gospo-
darczych. Podczas wichury jedna osoba 
została ranna.

W sumie w naszym województwie uszko-
dzonych zostało 21 dachów na budynkach 
mieszkalnych (17 w Kaniowie, 2 w Myszko-
wie, 2 Zarębice) oraz 8 na budynkach gospo-
darczych. Całkowicie zerwane zostały 2 da-
chy na budynkach mieszkalnych oraz 4 na 
budynkach gospodarczych. W sumie związku 
z burzami PSP interweniowała 172 razy, 
głównie do powalonych konarów, pompo-
wań wody. Do godziny 6.00 rano bez dostaw 
prądu było 354 odbiorców, głównie na tere-
nie powiatu częstochowskiego.

Podczas wichury w Zarębicach  zerwany 
dach budynku mieszkalnego jednorodzinne-
go przygniótł kobietę. Ranna została prze-
wieziona do szpitala.

Prokuratura Rejonowa w Myszkowie pro-
wadzi śledztwo w sprawie byłego 
proboszcza w gminie Niegowa w powiecie 
myszkowskim. Ksiądz miał molestować 
nieletniego ministranta.

Kuria Metropolitalna w Częstochowie po-
wiadomiła prokuraturę o sprawie molesto-
wania 12-letniego ministranta przez ks. Bo-
gumiła K., ówczesnego proboszcza parafii w 
Trzebniowie, w gminie Niegowa. Do mole-
stowania miało dojść 10 lat temu. 
W ubiegłym roku student Wyższego Semina-
rium Duchownego w Częstochowie opowie-
dział o molestowaniu sprzed lat swoim prze-
łożonym. Kuria   wszczęła kościelne docho-
dzenie przeciwko duchownemu o czyny pe-
dofilskie, w grudniu 2019 roku ksiądz K. wy-
stąpił ze stanu kapłańskiego. Kuria przekaza-
ła całą dokumentację częstochowskiej pro-
kuraturze, która zleciła śledztwo Prokuratu-
rze Rejonowej w Myszkowie. Były ksiądz ak-
tualnie mieszka w Gliwicach.
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Częstochowscy radni apelują o 
utworzenie w mieście laborato-
rium diagnostycznego badającego 
próbki pod kątem obecności ko-
ronawirusa. Aktualnie w 
województwie śląskim jest 14 ta-
kich miejsc, ale ani jedno nie jest 
zlokalizowane w subregionie pół-
nocnym. Wcześniej o to samo 
apelował prezydent Krzysztof 
Matyjaszczyk. Obecnie w Często-
chowie w izolacji domowej 
przebywają 3 osoby zakażone, 16 
jest na kwarantannie (po kon-
takcie), a 37 – poddanych 
nadzorowi epidemiologicznemu.

Radni podkreślają, że miasto już 
od początku ogłoszenia pandemii 
zgłasza zapotrzebowanie laborato-
rium, które pozwoliłoby uszczelnić 
system wykrywania wirusa, jak i 
przyspieszyło badanie pobranych 
już próbek. - Pomimo tego, że sy-
tuacja epidemiczna w Częstocho-
wie jest stabilna, to wymaga od-
powiedniej kontroli i zabezpiecze-
nia. Szczyt zagrożenia wirusem 
nie minął, dlatego potrzebne jest 
laboratorium, które bez zbędnych 
opóźnień będzie mogło przeba-
dać próbki osób, które mogły ulec 
zakażeniu - twierdzą.

Warto przypomnieć, że w spra-
wie laboratorium kilkukrotnie do 
Ministerstwa Zdrowia występował 
już prezydent. Wniosek był kiero-
wany także do podległego wła-
dzom marszałkowskim Woje-
wódzkiego Szpitala Specjalistycz-
nego na Parkitce, gdzie - po speł-
nieniu stosownych warunków lo-
kalowych i sprzętowych – byłoby 
możliwe utworzenie laborato-
rium. Po ostatnich konsultacjach 
prowadzonych m.in. przez Woje-
wodę Śląskiego, pojawiła się na to 
bardziej realna szansa, w per-
spektywie najbliższych miesięcy.

Miasto finansuje działalność tzw. 
wymazobusa, dzięki któremu na 
bieżąco pobierane są próbki od 
mieszkanek i mieszkańców miasta, 
przebywających na przymusowej 
kwarantannie – po kontakcie z oso-
bami zakażonymi.

Obecnie w Częstochowie w izola-
cji domowej przebywają 3 osoby 
zakażone, 16 jest na kwarantannie 
(po kontakcie), a 37 – poddanych 
nadzorowi epidemiologicznemu. 
Od początku epidemii zakażone zo-
stały 82 osoby z miasta, z czego 72 
już wyzdrowiały. Hospitalizowa-
nych jest obecnie 5 osób, ale tylko z 
podejrzeniem koronawirusa (ocze-
kują na wyniki testów).
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PLANTATORKA ARESZTOWANA

W wynajmowanym domu 
hodowała marihuanę

RADNI UCHWALILI

Jest plan miejscowy  
dla centrum

SZUMOWSKI:

 Rekord zachorowań wynika  
z badań przesiewowych 

górników i innych ognisk

BOŻE CIAŁO

Procesja po Wałach 
Jasnogórskich

Tegoroczna uroczystość Bożego 
Ciała w Częstochowie odbędzie się 
bez tradycyjnej procesji ulicami 
miasta. Decyzją abpa Wacława Depo, 
metropolity częstochowskiego cen-
tralną procesję, wyjątkowo w tym 
roku z powodu epidemii, mają za-
stąpić procesje wokół świątyń i 
przykościelnych placów.

Tym samym doroczna uroczystość, łą-
cząca Archikatedrę i Jasną Górę, została 
podzielona na dwie oddzielne. W Bazylice 
Archikatedralnej  Mszy św. i procesji eu-
charystycznej przewodniczyć będzie abp 
Wacław Depo, metropolita częstochowski. 
Uroczystość rozpocznie się o godz. 10.00.

Na Jasnej Górze, w Kaplicy Matki Bożej, 

Eucharystii o godz. 11.00 przewodniczyć 
będzie biskup pomocniczy arch. często-
chowskiej Andrzej Przybylski. Po Mszy św. 
Wałami jasnogórskimi przejdzie procesja 
eucharystyczna do czterech ołtarzy.

W uroczystość Bożego Ciała, 11 czerw-
ca, na Jasnej Górze będzie miało miejsce 
tradycyjne,  comiesięczne czuwanie wier-
nych archidiecezji częstochowskiej. W tym 
miesiącu modlitwę poprowadzą księża 
neoprezbiterzy arch. częstochowskiej.

Czuwanie rozpocznie się Apelem Jasno-
górskim o godz. 21.00. W programie za-
planowano także konferencję, rozważa-
nia oraz różaniec. Czuwanie zakończy 
się Mszą św. o północy pod przewod-
nictwem bpa Andrzeja Przybylskiego, 
biskupa pomocniczego arch. często-
chowskiej.

Kryminalni z Myszkowa zlikwido-
wali domową uprawę konopi 
indyjskich i zatrzymali 45-letnią 
plantatorkę. Mundurowi, oprócz 46 
krzaków zakazanej rośliny, zabez-
pieczyli również przedmioty i 
urządzenia służące do jej produkcji 
oraz ponad 600 gramów suszu tych 
roślin. 45-latka najbliższe trzy mie-
siące spędzi w areszcie. Grozi jej do 
10 lat więzienia.

Kryminalni uzyskali informację, że w 
Myszkowie w jednym z budynków 
mieszkalnych może znajdować się nie-
legalna plantacji marihuany. Funkcjo-
nariusze weszli do znajdującego się 
pod wskazanym adresem domu jedno-
rodzinnego. Wewnątrz rzeczywiście 

odkryli domową plantację nielegalnych 
roślin. W profesjonalnym namiocie 
oprócz krzaków konopi znajdowały się 
przedmioty służące do jej uprawy. Pod-
czas dalszego przeszukania domu poli-
cjanci znaleźli woreczki z zawartością 
suszu roślinnego.

45-letnia plantatorka pochodzi z Ka-
towic, a w Myszkowie wynajmowała 
dom, w którym to zorganizowała plan-
tację. Kobieta została zatrzymana i tra-
fiła do policyjnego aresztu. Prokurator 
po przeanalizowaniu zgromadzonego 
materiału dowodowego, wystąpił  
z wnioskiem do sądu aresztowanie. 
Myszkowski sąd przychylił się do niego. 
W efekcie 45-latka najbliższe trzy mie-
siące spędzi za kratkami. Grozi jej  
10 lat więzienia.

Radni uchwalili miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego obejmujący obszar w 
rejonie Alei Najświętszej Maryi Panny oraz ulic 
Wilsona i Warszawskiej. Specjalny status w nim 
zyskuje budynek Filharmonii Częstochowskiej.

Plan obejmuje obszar zabudowy śródmiejskiej o 
powierzchni 26,4 ha, położony pomiędzy Aleją Naj-
świętszej Maryi Panny, ulicą Wilsona, Aleją Jana Pawła 
II, ulicą Warszawską oraz Placem Daszyńskiego.

Celem opracowania planu była ochrona wartości 
kulturowych i historycznych tego obszaru, a zarazem 
umożliwienie jego przekształceń przestrzennych i 
funkcjonalnych, w sposób sprzyjający rozwojowi przy 
jednoczesnym uwzględnieniu zróżnicowania oraz 
wielofunkcyjności poszczególnych terenów. W grani-
cach obszaru objętego planem, obok istniejących 
usług publicznych i przestrzeni publicznych występują 
tereny: zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 
mieszkaniowo-usługowej, usług komercyjnych oraz 
zabudowy produkcyjnej – skupionej wzdłuż ul. Krót-
kiej. Plan określa zasady zagospodarowania i warunki 
zabudowy poszczególnych terenów, zgodnie z kierun-
kami przeznaczenia wyznaczonymi w studium.

Najistotniejszy zapis w opracowanym dokumencie 
dotyczy wprowadzanego przeznaczenia, wskaźni-
ków zagospodarowania oraz maksymalnych wy-
sokości i gabarytów obiektów dla poszczególnych 
terenów, w sposób uwzględniający śródmiejski 
charakter istniejącej zabudowy. Zapisy te są wiążą-
ce dla inwestorów, a wskazane w planie ustalenia 
muszą znaleźć swoje odzwierciedlenie w sporzą-
dzanych projektach budowlanych.

Dbając o estetykę centralnej części miasta, w planie 
wprowadzono także ustalenia w zakresie kolorystyki 
obiektów budowlanych oraz pokrycia dachów.

W planie określono elementy zagospodarowania 
przestrzennego wymagające ochrony lub ukształ-
towania. Zaliczono do nich:

 ■ obszary przestrzeni publicznych o szczególnym 
znaczeniu, m.in. sprzyjające ruchowi pieszemu. 
Należą do nich pasy drogowe ulic: Garibaldiego i 
Berka Joselewicza, część pasa drogowego ulicy 
Warszawskiej i tereny położone w rejonie Filhar-
monii Częstochowskiej;

 ■ szpalery drzew przy ul. Krótkiej i Garibaldiego;
 ■ pierzeje ulic objęte ochroną (wymagające 
ochrony, ukształtowania lub rewaloryzacji ele-
wacji frontowych budynków);

 ■ strefy przejścia i przejazdu – określające miejsca 
istotne dla powiązań komunikacyjnych w ob-
szarze objętym planem;

 ■ a także ochronę dominanty przestrzennej – ko-
puły (przechodzącej w latarnię) na budynku za-
bytkowym w narożniku Alei Najświętszej Maryi 
Panny i ul. Wilsona.

W granicach planu obowiązuje  zapewnienie do-
stępu osobom z niepełnosprawnościami i z ograni-
czonymi możliwościami ruchowymi, nakaz urządze-
nia w sposób sprzyjający publicznej aktywności cią-
gów pieszych z zielenią, z miejscami do odpoczynku. 
Powstające ścieżki rowerowe i miejsca postojowe nie 
mogą kolidować z ruchem pieszych, który ma być tak-
że preferowany na urządzanych przejściach przez 
jezdnie.

Dla pierzei ulic objętych ochroną wprowadza się: 
m.in. zakaz umieszczania (montażu) na elewacjach 
frontowych anten, urządzeń technicznych i klimatyza-
torów w sposób obniżający estetykę, ingerujący w ist-
niejącą kompozycję architektoniczną budynku lub na-
ruszający istniejące dekoracje architektoniczne.
Zakaz montażu anten, masztów i innych urządzeń 
dotyczy też dachów budynków frontowych, widocz-
nych z poziomu przechodnia od strony przylegają-
cych placów i dróg publicznych.
W granicach obszaru objętego planem znajdują 
się budynki wpisane do rejestru zabytków. To  budy-
nek Gminy Żydowskiej, tzw. łaźnie żydowskie przy uli-
cy Garibaldiego 18;  budynek dawnego zajazdu przy 
ulicy Warszawskiej 5; kamienice przy Placu Daszyń-
skiego 5 i 6, przy ul. Berka Joselewicza 2, przy ul. Ber-
ka Joselewicza 1 i Placu Ignacego Daszyńskiego 3, przy 
Alei Najświętszej Maryi Panny 2, 4, 6, 8, 10, 14, budy-

nek przy al. NMP 12 oraz zespół zabudowy kamienicy 
przy Placu Daszyńskiego 2.
W granicach wyznaczonego zabytkowego ukła-
du urbanistycznego Częstochowy wprowadza się 
dodatkowo  nakaz uzupełniania zabudowy pierzejo-
wej. Parametry tej zabudowy muszą nawiązywać do 
zachowanych sąsiednich budynków zabytkowych, 
przy czym nowa zabudowa nie może stanowić domi-
nanty lub kontrastu architektonicznego dla chronio-
nych zabytków. Jednocześnie nakazuje się  stosowa-
nie na elewacjach materiałów wykończeniowych o 
wysokim standardzie, takich jak: kamień, cegła, tynki 
mineralne, szkło.
Na obszarze wprowadzono również regulacje do-
tyczące funkcjonowaniu firm, chodzi przede wszyst-
kim o zabudowę produkcyjną inną niż wytwórczość i 
nową zabudowę usługową zaliczaną do inwestycji 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
W przypadku budowy, nadbudowy lub rozbudo-
wy oficyn, w granicach działek z budynkami wpi-
sanymi do rejestru zabytków wprowadza się na-
kaz ograniczenia ich wysokości do wysokości bu-
dynków frontowych.
Dla ulic Krótkiej i Berka Joselewicza wprowadza 
się nakaz utrzymania historycznego przebiegu 
dróg oraz stosowania nawierzchni z kamienia na-
turalnego.
Ochroną objęte też zostają pozostałe zabytki, któ-
re znajdują się na terenie, którego dotyczy plan, a więc 
budynki przy ul. Berka Joselewicza 3, 8, 14, 17, 24, ul. 
Warszawskiej 7, 9, 21, 23, 35, 37, 39 , ul. Wilsona 32,  34 
i Krótkiej 35.
Dla budynków zabytkowych objętych ochroną 
wprowadza się m.in. nakaz zachowania w pierwotnej 
lokalizacji i utrzymania zachowanych historycznych: 
gabarytów i wysokości budynków; bryły i kompozycji 
architektonicznej budynku (w szczególności rozmiesz-
czenia, wielkości, kształtu i wyglądu: otworów okien-
nych i drzwiowych, bram, schodów, balkonów, wyku-
szy oraz loggii); dekoracji architektonicznej; wyglądu: 
stolarki okiennej i drzwiowej, witryn sklepowych, 
bram wejściowych i wjazdowych.
Dopuszcza   się   prowadzenie   remontów   lub   
przebudowy,  w sposób  nieobniżający  wartości  hi-
storycznej i architektonicznej  obiektów  zabytkowych 
z wykorzystaniem  materiałów wykończeniowych ta-
kich jak: kamień, cegła, tynki mineralne, szkło. Nie-
możliwe więc będzie stosowanie wtórnych okładzin.
Uchwalony miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego wprowadza ochronę Filharmonii Często-
chowskiej im. Bronisława Hubermana.  Budynek, 
wzniesiony w latach 1955-65, według projektu prof. 
Józefa Tadeusza Gawłowskiego, z salą koncertową o 
wyjątkowych walorach akustycznych zaprojektowaną 
przez prof. Witolda Stefana Straszewicza, uznaje się za 
dobro kultury współczesnej. Plan nakazuje zachowa-
nie: gabarytów, układu oraz kompozycji architekto-
nicznej budynku, w szczególności istniejącej kolumna-
dy i schodów od strony ulic: Garibaldiego i Wilsona (w 
zachowanym obrysie fundamentów przedwojennej 
Nowej Synagogi).
 W granicach obszaru objętego planem wprowa-
dza się zakaz lokalizacji nowych przedsięwzięć, obiek-
tów, instalacji, urządzeń mogących znacząco oddziały-
wać na środowisko.
Dodatkowo w granicach terenów oznaczonych sym-
bolami: MW, MU i Up wprowadza się zakaz lokalizacji 
nowej zabudowy mogącej powodować uciążliwości, 
m.in. zabudowy produkcyjnej innej niż wytwórczość; 
składów, baz oraz komisów samochodowych; giełd 
towarowych; usług związanych z blacharstwem i la-
kiernictwem, myjni samochodowych, nowych warsz-
tatów samochodowych oraz stacji paliw.
Rejon Alei Najświętszej Maryi Panny oraz ulic 
Wilsona i Warszawskiej od strony wschodniej 
przylega do obowiązującego miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego z 2016 roku, zmie-
nionego rok później, dla obszaru między ulicami Tar-
gową, Strażacką, Krakowską, Warszawską, aleją Jana 
Pawła II, aleją Wojska Polskiego oraz terenami Galerii 
Jurajskiej.

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzenne-
go obejmujący obszar w rejonie Alei Najświętszej Ma-
ryi Panny oraz ulic: Wilsona i Warszawskiej - uchwalo-
ny przez Radę Miasta 21 maja - opublikowano w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 
27 maja 2020 r. Plan wchodzi w życie 11 czerwca.

- Dzienny rekord zachorowań wy-
nika z tego, że górnicy i ich rodziny, 
a także osoby z innych ognisk za-
każeń poddane zostały badaniom 
przesiewowym – podkreślił we 
wtorek minister zdrowia Łukasz 
Szumowski. Jak wyjaśnił na antenie 
RMF FM szef resortu zdrowia, re-
kord zakażeń wynika z tego, że 
przeprowadzane są przesiewowe 
badania w zakładach pracy. Dodał, 
że gdyby nie „badania wszystkich 
górników, to mielibyśmy spadki”.

- Nikt tego w Europie nie robi. U nas 
jest zrobionych prawie 1 mln testów – 
stwierdził Szumowski zaznaczając, że 
można uznać, że Śląsk, jako region, fak-
tycznie jest w takim stopniu „zajęty” jak 
inne województwa. Równocześnie pod-
kreślił, że górnicy w większości bezobja-
wowo przechodzą chorobę i to jest 
„ewenement w skali tej epidemii”.

W Polsce od soboty odnotowano 
łącznie 1 750 nowych zakażeń wirusem 
SARS-CoV-2, z czego 1 002 przypadki po-
chodziły ze Śląska. Większość z nich zdia-
gnozowano u rodzin górniczych i górni-
ków. Z powodu ognisk choroby od wtor-

ku na trzy tygodnie wstrzymano prace w 
12 kopalniach - dwóch Jastrzębskiej 
Spółki Węglowej i dziesięciu Polskiej 
Grupy Górniczej.

Odnosząc się do aktualnego przebie-
gu epidemii minister powiedział, że to 
model „epidemii ogniskowej” i dodał, że 
epidemia się nie skończyła i nadal będą 
pojawiać się ogniska, na które trzeba bę-
dzie stanowczo reagować.

Dodał też, że rząd nie planuje ponow-
nego zamykania gospodarki i społeczeń-
stwa, choć pewne obostrzenia można 
wprowadzić. - Nie da się zrobić lockdow-
nu powtórnie. Dlatego że wtedy po-
umierają osoby na choroby sercowe, 
naczyniowe, onkologiczne. Pamiętajmy 
o tym, że również depresja ekonomicz-
na też powoduje śmierć – powiedział.

Minister pytany o to, czy będzie chciał, 
by szczepionka przeciw koronawirusowi 
była w Polsce obowiązkowa powiedział, 
że to zależy od bezpieczeństwa tej szcze-
pionki i stopnia jej przebadania. - Jeżeli 
będzie bezpieczna, to wtedy należy roz-
ważyć wpisanie do obowiązkowego ka-
lendarza szczepień (…) Tutaj decyzji nie 
podejmuje minister, ale rekomendacje 
musi dostać od epidemiologów, wiruso-
logów – przypomniał.
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 Opracowanie kolumny - Katarzyna Gwara

Zatrzymali piwosza

Pobił bezdomnego, bo ten 
poprosił go o papierosa

Tarnogórscy wywia-
dowcy zatrzymali 
mężczyznę, który z za-
plecza jednego ze 
sklepów w Miasteczku 
Śląskim, ukradł… 
blisko 300 butelek i 
puszek piwa. 54-letni 
piwosz trzykrotnie 
okradł sklep. Miesz-
kańcowi powiatu 
tarnogórskiego grozi 
nawet 10 lat więzienia.

Wczoraj pracownik 
jednego ze sklepów 
znajdujących się w 
Miasteczku Śląskim 
zauważył, że z zaple-
cza sklepu zniknęła 
spora ilość butelek i puszek z piwem. Po-
wiadomiony o sprawie dzielnicowy wraz z 
pracownikami sklepu przejrzeli nagranie z 
monitoringu. Okazało się, że pod koniec 
maja, z zaplecza sklepu, skrzynki i zgrzew-
ki piwa wyniósł jakiś mężczyzna. Sprawca 
trzykrotnie okradł placówkę handlową. 
Szybko wyszło też na jaw, jak mężczyzna 
dostał się na zaplecze sklepu. Wcześniej 
obserwował dostawcę pieczywa, który 
otwierał zaplecze kluczem, a potem odkła-
dał go w ustalone miejsce. Ten sam klucz 
wykorzystał złodziej, kradnąc towar warty 
800 złotych.

Dzielnicowy rozpoznał mężczyznę.  To 
54-letni mieszkaniec powiatu tarnogór-
skiego, bardzo dobrze znany policjantowi. 
Mundurowy swoje ustalenia przeka-
zał  swoim kolegom, którzy  rozpoczęli po-
szukiwania  piwosza. Na  jego  trop wpadli 
policyjni wywiadowcy. Mężczyzna był 
kompletnie pijany  w chwili zatrzymania, 
miał ponad 3 promile alkoholu.

54-latek  trafił do policyjnej celi. Dzisiaj, 
kiedy wytrzeźwieje, usłyszy zarzut kradzieży 
z włamaniem, za co grozi mu nawet 10-letni 
pobyt w więzieniu.

Dzielnicowi z zabrzań-
skiej jedynki zatrzymali 
49-latka, który pobił 
bezdomnego, gdy ten 
poprosił go o papie-
rosa. Mężczyzna trafił 
do policyjnego aresztu, 
a następnie usłyszał 
zarzuty za uszkodzenie 
ciała.

Do zdarzenia doszło 
na parkingu przed 
sklepem przy ulicy Klo-
nowej. Pokrzywdzony 
mężczyzna, który jest 
osobą bezdomną, pod-
szedł do 49-latka i po-
prosił go o papierosa. 
Kiedy tamten mu od-
mówił, między mężczyznami wywiązała się 
kłótnia, którą 49-latek postanowił zakoń-
czyć, uderzając bezdomnego w twarz. 
Chwilę później leżącego na ziemi mężczy-
znę z rozciętym łukiem brwiowym zauwa-

żyli dzielnicowi z zabrzańskiej jedynki. Pod-
jęte przez nich działania doprowadziły do 
zatrzymania 49-latka, który usłyszał już za-
rzut uszkodzenia ciała. W trakcie czynności 
przyznał się do winy. Wkrótce odpowie 
przed sądem. Grozi mu do 5 lat więzienia.

Miał 4,5 promila alkoholu  
w organizmie.  

Wsiadł za kierownicę
Prawie 4,5 promila alkoholu w organizmie 
wykazało badanie 47-letniego kierującego 
osobowym oplem, zatrzymanego do kon-
troli przez dąbrowskich wywiadowców. 
Szybko na jaw też wyszło, że mężczyzna 
ma sądowy zakaz kierowania pojazdami. 
Dąbrowianinowi grozi  do 3 lat więzienia.

Do interwencji stróżów prawa doszło na 
jednym z przyblokowych parkingów w dą-
browskiej dzielnicy Reden. Tam wywiadowcy 
z Wydziału Prewencji komendy miejskiej za-

trzymali do kontroli drogowej opla omegę. 

Okazało się, że kierujący osobówką mężczy-

zna był kompletnie pijany. Badanie stanu 

trzeźwości 47-latka wykazało 4,35 promila al-

koholu w jego organizmie. Szybko też wyszło 

na jaw, że mężczyzna posiada sądowy zakaz 

kierowania pojazdami aktywny do marca 

2023 roku. Po długim trzeźwieniu dąbrowia-

nin usłyszy zarzuty. Grozi mu do 3 lat pozba-

wienia wolności.

Zamiast firmy pożyczkowej 
nielegalne automaty

Odzyskali samochód warty 
blisko 170 tys. zł

Chorzowscy policjanci zwalczający 
przestępczość gospodarczą wspólnie z 
funkcjonariuszami Krajowej Admini-
stracji Skarbowej z Katowic 
zabezpieczyli automaty do nielegal-
nych gier losowych. Znajdowały się 
one w siedzibie fikcyjnej firmy pożycz-
kowej. Przeprowadzona akcja 
zakończyła się przejęciem łącznie 4 
nielegalnych maszyn. Za naruszenie 
przepisów ustawy karno-skarbowej 
grozi wysoka grzywna, a nawet 3 lata 
więzienia.

Policjanci zajmujący się zwalczaniem 
przestępczości gospodarczej z chorzowskiej 
komendy uzyskali informację, że w rzeko-
mej firmie oferującej pożyczki przy ul. 3-go 
Maja mogą znajdować się automaty do nie-
legalnych gier hazardowych. Kryminalni 
wspólnie z funkcjonariuszami KAS z Katowic 
wkroczyli do akcji. Informacje śledczych po-
twierdziły się, choć na zewnątrz, zarówno 
szyld jak i reklama wskazywały, że mieści się 
tam firma pożyczkowa. W wnętrzu znajdo-
wały się jednak cztery automaty do gier. W 
związku z podejrzeniem naruszenia przepi-
sów o grach losowych, mundurowi zabez-
pieczyli wszystkie urządzenia, na których 
wbrew obowiązującym przepisom odbywa-
ły się nielegalne gry hazardowe. Przejęte au-
tomaty  trafiły do magazynów Śląskiego 
Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach.

Śledczy ustalają, jakie straty poniósł 
Skarb Państwa w związku z nielegalną dzia-
łalnością salonu gier. Za przestępstwo pro-
wadzenia gry losowej bez wymaganego ze-
zwolenia lub koncesji grozi wysoka grzywna, 
a nawet kara do 3 lat więzienia.

Mundurowi z mysłowickiej komendy 
zwalczający przestępczość gospodarczą 
zatrzymali 43-letniego mieszkańca War-
szawy i odzyskali luksusowy samochód. 
Mężczyzna w ubiegłym roku wynajął w 
jednej z mysłowickich firm samochód 
marki Tesla, który zgodnie z umową miał 
wykupić po 3 miesiącach. Niestety nie 
wywiązał się z umowy i przez blisko rok 
nie zwrócił samochodu właścicielowi.

W lipcu ubiegłego roku 43-letni mężczy-
zna wynajął w jednej z mysłowickich firm sa-

mochód marki Tesla o wartości 170 tys. zł. 
Zgodnie z umową, mieszkaniec Warszawy 
przez 3 miesiące miał uiszczać opłatę za na-
jem, a po tym okresie wykupić samochód. 
Warszawianin nie wywiązywał się z zawartej 
umowy. Płacone przez niego koszty najmu 
były niższe niż ustalone, a po upływie 3 mie-
sięcy nie wykupił samochodu i zerwał kon-
takt z właścicielem. Mysłowiczanin wielo-
krotnie kontaktował się z 43-latkiem i wzy-
wał do zwrotu samochodu, jednak bezsku-
tecznie. Zrezygnowany całą sytuacją, w 
ubiegłym tygodniu postanowił powiadomić 
policjantów. Sprawą zajęli się mundurowi z 
referatu dw. z przestępczością gospodar-
czą. Ich operacyjne ustalenia pozwoliły na 
błyskawiczną realizację sprawy. Wczoraj w 
Warszawie policjanci zatrzymali 43-letniego 
mężczyznę i odzyskali samochód, który tra-
fił już do prawowitego właściciela. Warsza-
wianin usłyszał zarzuty, do których się przy-
znał. Grozi mu do 5 lat więzienia. O jego dal-
szym losie będzie decydował sąd.

Wyważyli drzwi,  
by zatrzymać sprawców 

pobicia
Sosnowieccy policjanci z Komisariatu Po-
licji I błyskawicznie ustalili i zatrzymali 
dwóch sprawców brutalnego pobicia 
mężczyzny. Żeby dostać się do wnętrza 
mieszkania, w którym ukryli się napast-
nicy, kryminalni musieli wyważyć drzwi. 
Jeden z mężczyzn, by uniknąć zatrzy-
mania, schował się w wersalce.

Policjanci otrzymali zgłoszenie, że w jed-
nym z budynków w centrum miasta doszło 
do brutalnego pobicia. Dwóch mężczyzn w 
wieku 24 i 32 lat m.in. z użyciem pałki tele-
skopowej pobiło mieszkańca Sosnowca. Po-
licjanci błyskawicznie ustalili kim są i gdzie 
ukryli się sprawcy. Okazało się jednak, że 

nie zamierzają oni wpuścić kryminalnych do 
wnętrza mieszkania. Pomimo stanowczego 
żądania policjantów, sprawcy nie otworzyli 
drzwi. Na miejsce wezwano więc funkcjona-
riuszy straży pożarnej, którzy siłowo otwo-
rzyli drzwi. Policjanci od razu zatrzymali jed-
nego z mężczyzn. Drugiego odnaleźli w wer-
salce, na której w chwili wejścia munduro-
wych do mieszkania siedziała kobieta. Ża-
den z zatrzymanych nie przyznawał się do 
winy, jednak śledczy zgromadzili materiał 
dowodowy, na podstawie którego zatrzy-
mani usłyszeli zarzuty pobicia. Obaj męż-
czyźni byli już w przeszłości karani. Grozi im 
3 lata więzienia.
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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 
 - 81 900 PLN - tel. 601 383 710

 Q Audi A2 1.4,  1.4 16V 75KM,   2001, 185 000km, 
1390 cm3, benzyna - 8500 PLN,  
tel. 501 847 709

 Q Audi A6 III (C6) 3.0 Diesel, 2007 rok, auto-
mat, stan bdb, bezwypadkowy, 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 - 57 900 PLN - tel. 601 383 710

 Q Audi A3 1.5 Sportback 1.5 TFSI 150 KM S Tro-
nic 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, benzy-
na - 99 900 PLN

 Q Audi Q5 , 2.0 TFSI 220KM Quattro, 2016, 66 
200 km, 1984 cm3, benzyna - 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 - 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 - 
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 - 99 900 PLN - tel. 601 383 710

 Q BMW 1 2008r. Cabrio, czarny, pełne wypo-
sażenie, 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 -  
19 900 PLN, tel. 501 847 709

 Q Citroen C4 Picasso I, 2007 rok, benzyna, au-
tomat, radio z CD, 13 999 do negocjacji  
Tel. 602 739 463

 Q CHEVROLET AVEO 1.2 benzyna+ 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, serwiso-
wany, stan bdb, 28 900 zł do negocjacji  
Tel. 602 739 463

 Q Dacia Sandero 2009r 1.4-8v 200 tyś. km 
Niebieski Metalik , Klimatyzacja , sprowa-
dzony opłacony 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 Sa-
lon PL 2010, 150 817 km, 1 368 cm3, benzyna - 
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 
4900 zł, tel. 600 208 039

 Q Ford Galaxy Titanium 2.0 TDCi 180 KM  
PowerShift 7 osobowy, Salon PL 2018,   
36 931 km, 1 997 cm3, diesel  
- 104 900 PLN - tel. 601 383 710

 Q FORD FOKUS 2009/10 r, 1,8 combi, pełne wy-
posażenie, srebrny, - cena 15900 PLN. Tel. 
503 002 462

 Q FORD FUSION 2005/6 r, 1,4 R, 5 - cio drzwio-
wy, 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 - 10900 PLN, 
tel. 501 847 709

 Q Hyundai Tucson 2.0 STYLE 2.0 CRDi 185 KM AU-
TOMAT 4WD Salon PL 2016,  
84 786 km, 1 995 cm3, Diesel - 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, 114 999 zł, 
Tel. 602 739 463

 Q Mazda 5  1.8 16V 116KM, MZR, 2005, 134500 
km, 1800 cm3, benzyna - cena 10900 PLN, 
tel. 501 847 709

 Q Mazda 5 2006r 2.0-16v 7osobowy srebrny 
metalik , sprowadzony opłacony 168tyś.km 
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  
- 39 900 PLN, tel. 501 847 709

 Q Opel Astra Kombi 1.4 Turbo 150 KM auto-
mat, 2016, 70 348 km ,1 399 cm3, benzyna - 
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 Klimatyzacja Alu 
felgi Czujnik Parkowania sprowadzony opła-
cony 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

 Q Renaut Clio 1,5DCI, 2005,  
pełne wyposażenie, granatowy met.  
- cena 4 800 PLN- tel. 603 448 548

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

 Q 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

 Q RENAULT ESPACE 2005 r, 22 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 czar-
ny, zarejestrowany opłacony nowy rozrząd 
15 900 zł, tel. 600 208 039

 Q Renault Twingo mk.2 2009r super stan kli-
matyzacja 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 pol-
skiego 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, benzyna-23 900 PLN, tel. 501 847 709

 Q Škoda Citigo Style 1.0 MPI 75 KM 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 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

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

 Q 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

 Q Suzuki Swift IV, 2007 rok, I właściciel, benzy-
na, 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, ben-
zyna - 45 900 PLN  
- tel. 601 383 710

 Q Volkswagen Golf VII 1.6 TDI 110KM, Trendline, 
2015, 172 950 km, 1 598 cm3,  Diesel  
-  34 500 PLN, tel.  501 847 709

 Q Volkswagen Polo III 1996, 162 000 km,  
1 600 cm3, benzyna - cena -1450 zł  
do negocjacji - tel. 533 210 534

 Q Volkswagen Polo 60 1998,  
290 000 km, 1 390 cm3, benzyna  
- cena 1 650 PLN  - tel. 533 210 534

 Q Volkswagen Passat Variant TD -Godny 
uwagi - Bez korozji - Transport - zamiana - 
Cena - 2450 zł - tel. 533 210 534

 Q Volkswagen Passat Sedan 2004r 2.0 130PS 
plus instalacja gazowa zarejestrowany 
opłacony 8900 zł, tel. 600 208 039

 Q Volksvagen PASSAT B3 920/93 1.9 TDI,  
sedan, stan dobry tel. 721 390 993

 Q Volkswagen Tiguan 2.0 Highline 2.0 TDI 190 
KM DSG R Line 4 Motion Salon PL 2019,  53 
087 km, 1 968 cm3 , diesel  
-141 900 PLN - tel. 601 383 710

 Q Volkswagen Sharan 2001r 1.9Tdi 115PS 
7miejsc sprowadzony opłacony 8500 zł,  
tel. 600 208 039

 Q Volkswagen Transporter T4, 2000 rok, Die-
sel, chłodnia/izoterma, stan bdb, bezwy-
padkowy Tel. 602 739 463

OGŁOSZENIA MOTORYZACYJNE

REWOLUCJA

CENOWA

Okna 5-kom.
1465 mm

1
4
3
5
 m

m

Zadzwoñ!!!
– przyjazd
– pomiar
– wycena
GRATIS!!!

LOMBARD 
DELTA

Q SKUP Q SPRZEDAŻ 
Q 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
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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 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)  
cena: 1 000,00 pln powierzchnia: 55,00 m², 
piętro 2; tel. 602852712

 Q Częstochowa (dzielnica: trzech wiesz-
czów) 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 gospo-
darczą, 1 zł za metr kwadratowy, na tere-
nie częstochowy, mieszkanie trzech wiesz-
czy, m - 3, umeblowane, cena 1000 zł - tel. 
503 002 462

 Q Wynajmę działający od 30 lat sklep mo-

nopolowo-spożywczy 24h na ul. Garibal-
diego. 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 użyt-
kową piwnicą. Ul. Kościuszki. 
Tel. 695 654 373, 667 860 288

SPRZEDAM

 Q Dom w cz-wie, ul. Św. Rocha. Dojazd z 
dwóch stron. Idealny na działalność. 
Tel. 606 875 401

 Q Dom w szeregowej zabudowie : cz-wa  
/ lisiniec. 40% Do wykończenia. 
Tel. Kontaktowy 34 317 27 48

 Q Mieszkanie - częstochowa (dzielnica: pół-
noc) cena: 312 000,00 pln powierzchnia: 
61,00 m² ; tel. 502583667

 Q Mieszkanie m-3 64 m2 w kamienicy oraz 
lokal użytkowy 16 m2 w centrum często-
chowy. Tel. 662 014 102

 Q  Mieszkanie - częstochowa (dzielnica: 
parkitka) cena: 269 500,00 pln powierzch-
nia: 49,00 m², stan developerski;  
tel. 502583667

 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 negocja-
cji,  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. Ja-
skrów, 42-244 mstów, ul. Pszczela/ul. Oło-
wianka. 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 MIESZKANIE m-2 pokój z kuchnią na i lub ii 
piętrze w centrum lub śródmieściu często-
chowy. Tel. 413 880 040  
(Prosić Adama Klimasa)

SPRZEDAM

 Q Antena do tv z przyłączem ( kpl do za-
montowania ), tel. 34 362 94 27 

 Q Antyki – francuski komplet z 1896 r.:  
Biblioteczka + komoda z marmurowym 
blatem. Sygnowany, perfekcyjna renowa-
cja.  Tel. 34 – 367 65 56

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

 Q Część do chevroleta captive. Czujnik sto-
pu. 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. Do-
brym stanie, o wym. 170 X 75 cm.  
Tel. 501 109 822

 Q Futrówka skóra (świnia)  tel. 790 819 855

 Q Kożuch męski na wzrost 170 cm,  
tel. 34 362 94 27

 Q Kuchnia gazowo- elektryczna  
tel. 721 390 993

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

 Q Lodówka ardo – wys. 141 Cm, sprawna, ce-
na: 190 zł. Tel. 798 - 649 - 665

 Q Lustro łazienkowe – o wym. 70 X 90 cm.  
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 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 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. Do-
brym 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

 Q Podejmę pracę pracownika gospodarcze-
go - ogrody, posesje, porządki, itp.   
Tel. 536 512 396

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

USŁUGI

 Q Flash gsm profesjonalny serwis telefonów 
komórkowych orz nawigacji gps. Często-
chowa, al. Wolności 10 (w bramie).  
Tel. 888 149 969

 Q Malarskie czysto, tanio,  
malowania każdych pomieszczeń miesz-
kalnych i lokali – częstochowa i okolice  
tel. 793 403 834

 Q Malowanie mieszkań, profesjonalnie, czy-
sto, dokładnie, każdych pomieszczeń we-
wnątrz - 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, la-
kiernictwo, tłumiki. Automat trojanowski. 
Częstochowa, ul. Wazów 62a. 
Tel. 509 876 249

MATRYMONIALNE

 Q Rencista,  58 lat, spokojny,  
bez nałogów, pozna wdowę do przyjaźni 
lub na stałe (najchętniej bezdzietną). Pro-
szę o sms i opis,  tel. 531 638 188

 Q Samotny, po rozwodzie, 53 lata, pozna pa-
nią 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

KURSY

 Q Trening zdolności poznawczych  
pamięć, uwaga, myślenie, od 6 do 106 lat,  
tel. 668 814 587

 Q Volkswagen Up! 1.0 , 1.0 MPI 75KM, Colour 
Edition, 2016, 55300 km, 999cm3, benzyna  
- 26 500 PLN; tel. 501 847 709

 Q Volvo V50 1,6 HDI, 2005, pełne  
wyposażenie, skóra, czarny met.  
- cena 10 000 PLN - tel. 603 448 548

 Q SPRZEDAM LUB ZAMIENIĘ Chrysler voyager 
97/98r. 3.3 benzyna+ gaz, 7 osobowy, nowy 
akumulator, hamulce  
i filtr. Tel. 699 609 944

KUPIĘ

 Q MOTOCYKL , SAMOCHÓD, MOTOROWER  z 
lat 50-tych, 60-tych, 70-tych, zapomniany, 
zastały w garażu. Tel:  608 097 274

 Q MOTOCYKL , SAMOCHÓD Z PRL - zadbany  
z dokumentami, np. Fiat 125p, 126p , syrena , 
mikrus, moskwicz , wołga WSK , WFM , JU-
NAK, OSA i inne ciekawe, tel. 608 097 274

 Q MOTOCYKL , MOTOROWER  z PRL-u 
kompletny, np. WSK, WFM, JUNAK, SHL, IŻ, 
OSA, motorynka, Jawa, Wierchowina, inne.  
Tel:  608 097 274 
 

 Q Zatrudnię wykwalifikowaną  
kucharkę z wieloletnim doświad-
czeniem i z umiejętnością goto-
wania różnorodnych diet.  
Mile widziane referencje.  
Kontakt w godz. 10.00-16.00.  
Tel. 783 783 387 

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)

?Jak zamieścić 
ogłoszenie
w Życiu Częstochowy i Powiatu
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Pieski szukają kochającego domu!
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

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 ser-
cem, niestety do kochania ma tylko wolontariuszy, a od 10 
lat marzy mieć w tym sercu swój dom! Czy jest ktoś, kto od-
mieni jego życie na lepsze?

Nevil - piesek
rok urodzenia: 2008
wielkość: średni
przebywa w kojcu nr 27 - nr 1362
data przyjęcia - 20-08-2010

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

Pogo to bardzo pogodny piesek, czasem można się zastana-
wiać 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 ak-
tywnej 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

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

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 kon-
fliktowy w stosunku do innych psów i bardzo dobrze dogadu-
je się z kolegą z boksu. Maki czeka teraz tylko na swoich jedy-
nych 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

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

POGO

ŻELKA HALFIK

NEVIL MAKI

TIK 
TAK
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HALO! To ja, Lili - mam pomysł „CHODŹMY DO CIEBIE!”
Ps.: Podaj mi poprawny adres, bo idę od 2017 ROKU! I mam 
wrażenie, że to cały czas ten sam kojec, zamiast twojego do-
mu. :(
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 kole-
gą z boksu, na spacerze czasem.. może często też go zacze-
piam 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

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

Czaki niestety po zakończonym spacerze chowa się smutny 
do budy. Czaki już dawno powinien być przez kogoś zauważo-
ny. 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 du-
żych, 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

To już czas, aby ktoś adoptował tego cudownego starszego 
pana. Diesel ma około 10/11 latek, do schroniska trafił inter-
wencyjnie razem z 11 innymi psiakami. Chłopak nie jest kon-
fliktowy 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!

Aż trudno nam uwierzyć, że Mia jeszcze szuka domu! Dziew-
czynka owszem nie jest najmłodsza, bo ma około 9-lat, ale ja-
ka jest piękna! :)
Mia niestety woli być też bardziej jedynaczką lub zniesie obec-
ność 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?

Arnold to bardzo mały i przyjacielski piesek:) Bardzo ceni so-
bie 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, bar-
dzo długo siedział z kolegą, który się wszystkiego boi i poma-
gał 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
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