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ZUS

Wnioski o tarczę można składać tylko drogą elektroniczną

Do jednego z oddziałów bankowych przy alei Wyzwolenia w Częstochowie weszło dwóch 
zamaskowanych mężczyzn i zażądało wydania pieniędzy. Bandyci mieli ze sobą siekierę 
i przedmiot przypominający broń. Jak wynika z nieoficjalnych informacji pracownik 
banku zachował jednak zimną krew i... rzucił w nich krzesłem. Niedoszli złodzieje rzucili 
się do ucieczki i... niefortunnie natknęli się na policjantów.

Do zdarzenia doszło w piątek (26.06.) przed godziną 14.00. Bandyci chcieli błyskawicznie 
wskoczyć do samochód, który czekał w pobliżu oddziału bankowego i uciec. Zauważyli ich jed-
nak będący nieopodal policjanci z wydziału kryminalnego. Mundurowi swoim pojazdem zasta-
wili drogę złodziejom. Ci uderzyli w nieoznakowany radiowóz - jeden z policjantów został nie-
groźnie ranny. Niedoszłych złodziei udało się jednak zatrzymać - trafili oni do aresztu.

W trakcie prac przy budowie drogi przy ulicy Brata Alberta znaleziono niewybuch. 
Policjanci z przeszkoleniem pirotechnicznym, których skierowano na 
miejsce, potwierdzili, że pocisk pochodzi prawdopodobnie z okresu  
II wojny światowej.

Niecodziennego odkrycia dokonano w piątkowy poranek (26.06.). W tej chwi-
li funkcjonariusze zabezpieczają miejsce zdarzenia do czasu przybycia saperów 
z jednostki w Gliwicach. Zarządzono ewakuację pobliskich mieszkańców.

Państwowa Komisja Wyborcza podała dane z 87,16 proc. obwodów głosowania. Andrzej 
Duda ma w nich 45,24 proc. głosów, a Rafał Trzaskowski 28,92 proc. Również w Często-
chowie większość głosów oddano na dotychczas urzędującego prezydenta.

W samej Częstochowie utworzono 135 obwodowych komisji. Andrzej Duda zdobył 42 963 
głosy (37,94%), a Rafał Trzaskowski 41 522 (36,67%). Częstochowianie chętnie głosowali rów-
nież na Szymona Hołownię, który miał 16 021 głosów (14,15%). Frekwencja wniosła 66,51%.  
12 lipca czeka nas druga tura wyborów.

Eltrox Włókniarz Częstochowa zwyciężył podczas dzisiejszego spotkania z Betard Spartą 
Wrocław 53:37. Oznacza to, że dwa punkty meczowe zostają w Częstochowie, a Biało-
-Zielona drużyna umacnia swoją pozycję lidera rozgrywek PGE Ekstraligi.

Po raz pierwszy w tym sezonie częstochowscy kibice mogli pojawić się na Arenie zielona-e-
nergia.com i stworzyli atmosferę, której zawodnikom brakowało od samego początku. Tytuł 
Rajdera Meczu otrzymał żużlowiec Lwów - Leon Madsen, który zdobył w dzisiejszym meczu 
największą liczbę punktów (14+1).

Paula Nogaj

CZĘSTOCHOWA

Napad na bank  
w dzielnicy Północ

EWAKUACJA MIESZKAŃCÓW

Niewybuch znaleziony  
w trakcie budowy

WYBORY 2020

Jak głosowali 
częstochowianie?

Eltrox Włókniarz 
Częstochowa zwycięża  

z Betard Spartą Wrocław
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Wnioski o wsparcie w ramach 
Tarczy Antykryzysowej, w tym o 
świadczenie postojowe i zwol-
nienie z obowiązku opłacania 
składek, a także o dodatek soli-
darnościowy - można składać do 
Zakładu Ubezpieczeń Społecz-
nych wyłącznie elektronicznie 
przez Platformę Usług Elektro-
nicznych (PUE).

- To ważna zmiana dla naszych 
klientów, którą wprowadziły przepi-
sy Tarczy Antykryzysowej 4.0 obo-
wiązująca już od 24 czerwca. Wnio-
ski elektroniczne za pośrednictwem 
PUE ZUS można składać m.in. o do-
datek solidarnościowy, świadczenie 
postojowe, zwolnienie ze składek 
(uwaga - wnioski tylko do 30 czerw-
ca!), udzielenie ulgi bez opłaty pro-
longacyjnej oraz odstąpienie od na-
liczania odsetek za zwłokę - infor-
muje Beata Kopczyńska, regionalny 
rzecznik prasowy ZUS wojewódz-
twa śląskiego.

Na stronie ZUS jest zamieszczo-
na instrukcja, w jaki sposób, krok 

po kroku, założyć konto na PUE. 
Osoby, które nie mają dostępu do 
internetu mogą założyć profil na 
PUE w placówce ZUS. W zakładaniu 
profili na PUE będą pomagali pra-
cownicy Zakładu.

Złożenie wniosku drogą elektro-
niczną pozwala uniknąć błędów. - 
Elektroniczne wnioski są automa-
tycznie wypełniane danymi osoby, 
która je składa. System pilnuje, aby 
niezbędne informacje zostały wy-
pełnione. Nie pozwala na przekaza-
nie błędnego formalnie lub nie-
kompletnego wniosku – tłumaczy 
rzeczniczka.

Portal PUE ZUS jest elektronicz-
ną skrzynką podawczą. Dzięki PUE 
można załatwić większość spraw 
związanych z ubezpieczeniami spo-
łecznymi bez wychodzenia z domu. 
Przez internet można uzyskać infor-
macje o swoich ubezpieczeniach, 
świadczeniach, zwolnieniach lekar-
skich i płatnościach. Za pośrednic-
twem PUE można wysłać też wnio-
ski i dokumenty ubezpieczeniowe 
oraz rozliczyć składki.

 Opracowanie kolumny - Katarzyna Gwara
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KONIEC ROKU SZKOLNEGO

Uczniowie rozpoczęli 
wakacje

KŁOBUCK

Zniszczone ogrodzenia  
i porzucone BMW

LUX MED

Zgłoś się na bezpłatne 
badania

W OLSZTYNIE

Powstanie interaktywne 
przejście dla pieszych

PIĘKNE URODZINY

Mieszkanka 
Blachowni skończyła 

100 lat

KŁOBUCK

Nie ustąpił 
pierwszeństwa...

Blisko 4,3 mln uczniów w całym 
kraju zakończyło rok szkolny. Nie 
było jednak tradycyjnych apeli, 
akademii i spotkań całej społecz-
ności szkolnej.

Ze względu na pandemię koronari-
wursa uczniowie od marca uczyli się w 
domach. Z tego też powodu na zakoń-
czenie roku nie były organizowane uro-
czyste akademie. MEN nie dało kon-
kretnych wytycznych, jak ma wyglądać 
ten dzień. Decyzje należały więc do dy-
rektorów szkół. W niektórych szkołach 

uczniowie odbierali świadectwa  
w określonych godzinach w małych gru-
pach, w innych zrobili to dopiero w no-
wym roku szkolnym, a w jeszcze innych 
uroczystości związane z tym wydarze-
niem odbywały się w formie zdalnej.

W Częstochowie rok szkolny zakoń-
czyło 24365 uczennic i uczniów - w tym 
13864 w szkołach podstawowych, 4250 
w liceach ogólnokształcących, 4838 w 
technikach i 1413 w szkołach branżo-
wych I stopnia. Tegoroczne maturzyst-
ki i maturzyści - 2 711 osób - zakończy-
li rok szkolny już w kwietniu.

Ponad promil alkoholu miał w organizmie 19-
latek, który zniszczył ogrodzenia kilku posesji 
przy ul. Strażackiej w Białej. Po całym zajściu po-
rzucił bmw, którym jechał i uciekł. Na miejsce 
zostali wezwani policjanci, którzy szybko wyty-
powali i dotarli do sprawcy zajścia.

Do zdarzenia doszło w czwartek (25.05.) około 
godziny 4.00. Oficer dyżurny kłobuckiej komendy 
odebrał zgłoszenie dotyczące zdarzenia drogowe-
go, do którego doszło na ul. Strażackiej w Białej. Z 
relacji osoby zgłaszającej wynikało, że samochód 
uderzył w ogrodzenia kilku posesji. Po przyjeździe 

na miejsce policjanci zobaczyli również porozbijane 
i porzucone bmw. - Stróże prawa bardzo szybko 
wytypowali i dotarli do młodego mężczyzny, 
mieszkańca gminy Kłobuck, który mógł być 
sprawcą zdarzenia. W chwili wykonywania poli-
cyjnych czynności 19-latek miał ponad promil al-
koholu w organizmie. Co więcej, okazało się, że 
podejrzewany nie posiada uprawnień do kiero-
wania pojazdami - mówi mł. asp. Joanna Wiącek-
-Głowacz, oficer kłobuckich policjantów.

Młody mężczyzna przyznał się do winy. Na miej-
scu pracowali kłobuccy śledczy wraz z technikiem 
kryminalistyki, którzy m.in. wykonali oględziny po-
jazdu i zabezpieczyli ślady. - Okoliczności samego 
zdarzenia drogowego wyjaśniali mundurowi z kło-
buckiej drogówki, którzy wstępnie ustalili, że jadący 
od strony Kopca kierowca bmw nie dostosował 
prędkości, stracił panowanie nad pojazdem, po 
czym uderzył w ogrodzenia dwóch posesji na ul. 
Strażackiej - dodaje.

Młody mężczyzna musi liczyć się z surowymi 
konsekwencjami swojego zachowania. Wkrótce 
usłyszy zarzuty karne, za które grożą m.in. wysoka 
grzywna, orzeczenie sądowego zakazu prowadze-
nia pojazdów mechanicznych, a nawet pobyt w wię-
zieniu. - Dodatkowo sytuacji 19-latka nie poprawia 
fakt, że kierował bez wymaganych uprawnień, co 
samo w sobie stanowi poważne naruszenie przepi-
sów ruchu drogowego. O dalszym losie mężczyzny 
zadecyduje prokurator i sąd - podsumowuje mł. 
asp. Joanna Wiącek-Głowacz.

LUX MED po raz kolejny zaprasza panie w 
wieku 50-69 na bezpłatne badania mammo-
graficzne. Będą realizowane w Częstochowie 
30 czerwca i 1 lipca.

W pracowni będą mogły jednocześnie prze-
bywać trzy panie,  co zapewni możliwość utrzy-
mania dystansu 2 metrów.   Przed badaniem 
pracownicy medyczni zmierzą pacjentkom tem-
peraturę i poproszą o wypełnienie ankiety. Do 
dyspozycji będą także środki do dezynfekcji rąk.

Zainteresowane osoby proszone są o stawie-
nie w czasie rejestracji, w przyłbicy lub maseczce.

 ■ Do bezpłatnego badania uprawnione są ko-
biety, w wieku 50-69 lat, które są ubezpie-
czone, nie są leczone z powodu raka piersi a 
także:

 ■ nie miały wykonanej mammografii w ramach 
programu w ciągu ostatnich 24 miesięcy

 ■ lub są w grupie ryzyka i w roku poprzedza-
jącym otrzymały pisemne wskazanie do wy-
konania ponownej mammografii po upływie 
12 miesięcy.

Mammobus będzie stał przy ulicy Focha, 
obok marketu Auchan, 30 czerwca i 1 lipca, 

w godz. 8.30-19.30.
Badania wykonywane są w ramach Programu 

Profilaktyki Raka Piersi i   nie wymagają skiero-
wania lekarskiego.

Zainteresowane panie mogą się zarejestro-
wać pod nr tel.   58 666 24 44 lub na stronie   
h t t p : / / w w w . m a m m o . p l / f o r m u l a r z . 
Zgłaszając się na badanie należy zabrać ze sobą 
zdjęcia z poprzednich mammografii

Nowoczesne, pierwsze w gminie Olsztyn interak-
tywne przejście dla pieszych i połączenie ścieżek 
rowerowych powstanie w  tym roku na ulicy 
Kühna w Olsztynie. Koszt inwestycji to 136 ty-
sięcy złotych. Połowę sfinansuje Starostwo 
Powiatowe w Częstochowie, resztę kosztów po-
kryje gmina ze środków własnych.

W ramach inwestycji zostanie połączona ścież-
ka rowerowa, przedłużony chodnik, zamonto-
wane doświetlenie przejścia dla pieszych i inte-
raktywne oznakowanie. Połączenie ścieżek ro-
werowych wywoła także zmianę organizacji ru-

chu na ulicy Napoleona.
Inwestycja ma przyczynić się do zwiększenia bez-

pieczeństwa rowerzystów i pieszych spacerujących 
ulicą Kühna, a także ograniczyć prędkości przejeż-
dżających tamtędy pojazdów. Do tej pory rowerzy-
ści nie mogli w bezpieczny sposób przejechać ścież-
ką rowerową, która na skrzyżowaniu przechodzi 
z jednej na drugą stronę jezdni. - Bardzo brakowa-
ło połączenia obu tych ścieżek. Interaktywne przej-
ście dla pieszych zwiększy także bezpieczeństwo 
spacerowiczów i spowolni prędkość pojazdów, o co 
nam szczególnie chodzi na tym tranzycie – mówi 
Tomasz Kucharski, wójt Gminy Olsztyn. Inwestycja 
ma być zrealizowana do końca roku.

Mieszkanka Blachowni – pani He-
lena Kochan – świętował setne 
urodziny! Życzenia w imieniu wszyst-
kich mieszkańców seniorce złożyła 
burmistrz Sylwia Szymańska.

Pani Helena Kochan mieszka w Bla-
chowni ponad pół wieku. W wolnych 
chwilach pisze wiersze. Doczekała się 
już pięciorga prawnucząt. - Setne uro-
dziny to niezwykle doniosła chwila nie 

tylko dla dostojnej jubilatki, ale dla 
wszystkich mieszkańców naszej gminy 
– podkreślała burmistrz Blachowni. - 
Tak długie życie jest nieprzebraną 
skarbnicą cennych doświadczeń dla 
wielu pokoleń, wspólnym drogocen-
nym dziedzictwem. To także swoistą 
nagrodą za własną dbałość o zdrowie i 
dowód na ogromny hart ducha i nieby-
wałą siłę charakteru – czytamy w liście 
gratulacyjnym, który wręczyła Sylwia 
Szymańska.

44-letnia kobieta trafiła do szpitala 
po wypadku, do którego doszło na 
skrzyżowaniu w Mokrej. Ze wstęp-
nych ustaleń mundurowych wynika, 
że 24-latek kierujący dostawczym 
oplem, podczas wykonywania skrętu 
w lewo, nie udzielił pierwszeństwa 
jadącej z przeciwka kobiecie sie-
dzącej za kierownicą toyoty. Siła 
uderzenia była tak duża, że 44-latka 
uderzyła jeszcze w przystanek auto-
busowy.

Oplem kierował 24-letni mieszkaniec 

Częstochowy, natomiast toyotą 44-let-

nia mieszkanka powiatu kłobuckiego, 

która na skutek zdarzenia doznała ob-

rażeń ciała i trafiła do częstochowskie-

go szpitala na szczegółowe badania. Po 

ustaleniu dokładnych obrażeń 44-latki, 

sprawą zajmą się kłobuccy kryminalni 

lub policjanci z zespołu ds. wykroczeń.

http://www.mammo.pl/formularz
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Ma na koncie 
113 oszustw

Skatował bezdomnego, bo... 
wystraszył mu przybraną córkę

Z tasakiem na bliskich
Sosnowieccy policjanci zwalczający przestępczość gospo-
darczą doprowadzili do zatrzymania sprawców szeregu 
oszustw internetowych. Dwoje mieszkańców Sosnowca: 
40-letni mężczyzna i  25-letnia kobieta, którzy od lipca 
2018 roku do stycznia br. oszukali łącznie 113 osób z te-
renu całego kraju, trafiło do aresztu. Para wystawiała na 
portalach sprzedażowych przedmioty, których w  rzeczy-
wistości nie zamierzała wysłać kupującym. Po przesłaniu 
zaliczki kontakt ze sprzedającymi się urywał.

Para z  Sosnowca podszywając się pod różne osoby, na 
portalach internetowych oferowała do sprzedaży różne 
przedmioty. Głównie były to artykuły dla dzieci: wózki, huś-
tawki, foteliki i  zabawki. Zdarzały się również elektronarzę-
dzia i sprzęt elektroniczny. Tak naprawdę jednak przedmiot 
transakcji nie miał znaczenia, ponieważ do faktycznej sprze-
daży nie dochodziło. Po zainkasowaniu zaliczki lub całości na-
leżności oraz po złożonej kupującym solennej obietnicy wy-
syłki przedmiotu, kontakt ze sprzedającym urywał się. Prze-
stępcza działalność pary oszustów z Sosnowca trwała od lip-
ca 2018 roku aż do początku roku 2020. Pokrzywdzonymi są 
osoby z terenu całej Polski. Jak ustalili śledczy, sprawcy w cią-
gu 1,5 roku oszukali aż 113 osób. Śledztwo było skompliko-
wane i pracochłonne, ponieważ oszuści używali danych wie-
lu osób oraz różnych rachunków bankowych otwieranych na 
te dane. Systematycznie gromadzony   materiał dowodowy 
pozwolił jednak na wykazanie, kto stoi za tymi oszustwami 
i zatrzymanie sprawców. Nie było to łatwe, ponieważ oboje, 
świadomi faktu, że mogą być poszukiwani, celowo unikali 
wszelkich kontaktów z przedstawicielami organów ścigania. 
Często zmieniali miejsce pobytu, wynajmując kolejne miesz-
kania. Policjant prowadzący sprawę przez przypadek zauwa-
żył podejrzanego na ulicy, dzięki czemu podążając za nim wy-
tropił miejsce, gdzie tym razem się ukryli. 40-letni mężczyzna 
i  25-letnia kobieta usłyszeli zarzuty dokonania szeregu 
oszustw. Sąd zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu 
na 3 miesiące. Obojgu grozi 8 lat więzienia. Z materiałów za-
bezpieczonych m.in. w  trakcie przeszukań można wniosko-
wać, że w sprawie pojawią się kolejne wątki. Prokuratura zde-
cyduje, czy zostaną one rozpoznane w  tym postępowaniu, 
czy też będą przedmiotem odrębnego dochodzenia.

Sosnowieccy policjanci ustalili i za-
trzymali pierwszego ze sprawców 
brutalnego pobicia 62-letniego 
bezdomnego. Sąd zdecydował o 
jego tymczasowym aresztowaniu 
na 2 miesiące. W toku postępo-
wania wykazano, że oprawca 
brutalnie zaatakował swoją ofiarę z 
błahego powodu.

Na jednym z osiedli dzielnicy Po-
goń doszło do bardzo brutalnego 
pobicia bezdomnego mężczyzny. W 
wyniku zdarzenia 62-latek doznał 
rozlicznych, skomplikowanych i 
groźnych obrażeń i złamań kości 
twarzy. Pokrzywdzony zwykł byto-

wać w jednej z zewnętrznych wiat 
śmietnikowych na terenie osiedla. 
Jak ustalili śledczy, to właśnie to sta-
ło się zarzewiem konfliktu z jednym 
z mieszkańców, który okazał się 
sprawcą pobicia. Z ustalonego przez 
policjantów przebiegu zdarzenia wy-
nika, że nastoletnia mieszkanka po-
sesji, wyrzucając śmieci, zauważyła 
bezdomnego we wnętrzu wiaty, co 
spowodowało, że bardzo się wystra-
szyła. Kiedy opowiedziała o zdarze-
niu partnerowi swojej matki, ten po-
stanowił przegonić mężczyznę z 
miejsca bytowania. Wspólnie z inną 
osobą skatował 62-letniego bez-
domnego. Brutalnie pobity mężczy-
zna został znaleziony przez miesz-

kańców, którzy wezwali pomoc. So-
snowieccy policjanci ustalili, kto od-
powiada za to przestępstwo, skom-
pletowali materiał dowodowy i już 
kilka dni po zdarzeniu zatrzymali 
pierwszego ze sprawców. Doprowa-
dzony przed oblicze prokuratora 
30-latek usłyszał zarzuty, a Sąd zde-
cydował o jego tymczasowym aresz-
towaniu na 2 miesiące. W postępo-
waniu wskazano, że mężczyzna bru-
talnie skatował swoją ofiarę z błahe-
go powodu, okazując przez to rażą-
ce lekceważenie obowiązującego po-
rządku prawnego. Okoliczności takie 
powodują zaostrzenie kary. Areszto-
wanemu grozi do 3 lat więzienia.

Policjanci z Łodygowic zatrzymali 
21-letniego mieszkańca powiatu ży-
wieckiego. Mężczyzna znęcał się nad 
swoją matką oraz bratem. Podczas 
ostatniej awantury groził bliskim tasa-
kiem. Został obezwładniony i trafił do 
policyjnego aresztu. Jak ustalili mun-
durowi nie były to jedyne jego 
przewinienia. Na wniosek śledczych, 
prokurator objął go policyjnym do-
zorem, wydał zakaz zbliżania się do 
pokrzywdzonych oraz nakazał mu 
opuszczenie wspólnie zajmowanego 
domu. Za popełnione przestępstwa 
grozi mu kara 5 lat więzienia.

Dyżurny komisariatu policji w Łodygowi-
cach otrzymał informację, że w jednym z 
domów doszło do awantury, w czasie któ-
rej sprawca groził bliskim tasakiem. Na 
miejsce natychmiast pojechali policjanci. Z 
zachowaniem środków ostrożności obez-
władnili i zatrzymali agresora. Jak ustalili w 
rozmowie z pokrzywdzonymi, taka sytu-
acja trwała już od 2 lat. 21-latek stosował 
przemoc fizyczną i psychiczną w stosunku 
do swojej matki i młodszego brata. Groził 
im, niszczył sprzęty domowe, zabierał pie-
niądze. Sprawca po nocy spędzonej w poli-
cyjnym areszcie usłyszał zarzuty. Na wnio-
sek śledczych, prokurator objął go policyj-
nym dozorem, wydał zakaz zbliżania się do 
pokrzywdzonych oraz nakazał mu opusz-
czenie wspólnie zajmowanego domu. Za 
popełnione przestępstwa grozi mu kara 5 
lat więzienia.

Groził żonie 
śmiercią. Sam 
wyprodukował 

broń

Próbował zabić sąsiada

Zarzut nielegalnego wyrabiania i posiadania broni palnej 
oraz amunicji, a  także kierowania gróźb pozbawienia 
życia wobec m.in. swojej żony usłyszał 41-letni mieszka-
niec Orzesza. Mężczyzna trafił w  ręce orzeskich 
policjantów, którzy - po złożonym przez kobietę zawiado-
mieniu - dokonali przeszukania pomieszczeń w  miejscu 
zamieszkania pary. Prokurator objął podejrzanego poli-
cyjnym dozorem oraz zakazem zbliżania się do 
pokrzywdzonych. Grozi mu do 10 lat więzienia.

Mieszkanka Orzesza zgłosiła się do dzielnicowego Komisa-
riatu Policji w Orzeszu. W szczegółowej rozmowie z policjan-
tem kobieta opisała sytuację w swoim miejscu zamieszkania. 
Opisała zachowania męża, z jakimi spotkała się już kilkakrot-
nie oraz sytuację, z jaką musi mierzyć się każdego dnia. Oka-
zało się, że 41-latek wielokrotnie groził jej pozbawieniem ży-
cia, a obawy ze strony kobiety były tym większe, że - jak poź-
niej potwierdzili policjanci - mężczyzna posiadał w domu sa-
modzielnie wykonaną broń i amunicję.

W trakcie przeszukania pomieszczeń w miejscu zamiesz-
kania pary, stróże prawa znaleźli 3 sztuki samodzielnie wyko-
nanych pistoletów, amunicję oraz kuszę. Zatrzymany orzesza-
nin tłumaczył, że nie miał zamiaru nikomu zrobić krzywdy, 
a wyrób oraz posiadanie tych przedmiotów są wynikiem za-
miłowania do tematyki broni. Usłyszał zarzuty kierowania 
gróźb karalnych wobec żony oraz mieszkańca Katowic, a tak-
że nielegalnego wyrabiania i posiadania broni palnej i amuni-
cji. Kara jakiej może się spodziewać 41-latek może wynieść 
nawet 10 lat więzienia

Policjanci z komisariatu w Orzeszu 
zatrzymali 34-letniego mężczyznę, 
który podczas kłótni ugodził nożem 
swojego sąsiada. Napastnik usłyszał 
zarzut usiłowania zabójstwa. To nie 
pierwszy raz, kiedy 34-latek, w przy-
pływie złości, użył wobec kogoś siły. 
Sąd zastosował już wobec niego 
3-miesięczny areszt.

Policjanci orzeskiej patrolówki zo-
stali skierowani na interwencję do 
jednego z budynków wielorodzin-
nych na ulicy Gliwickiej. Według zgło-
szenia, jeden z mieszkańców miał 
tam zostać pchnięty nożem. Na miej-
scu w jednym z mieszkań na podło-

dze, leżał 47-letni mężczyzna z wi-
doczną raną w okolicy klatki piersio-
wej. Nieprzytomnemu policjanci 
udzielili pierwszej pomocy, wzywając 
jednocześnie karetkę pogotowia.

Pokrzywdzony błyskawicznie trafił 
do katowickiego szpitala, a munduro-
wi zajęli się ustalaniem okoliczności 
zdarzenia. Zebrany materiał dowo-
dowy pozwolił dokładnie odtworzyć 
wydarzenia sobotniego popołudnia. 
Z ustaleń śledczych wynika, że doszło 
tam do nieporozumienia między są-
siadami. Po krótkiej szarpaninie, któ-
ra miała miejsce na półpiętrze klatki 
schodowej, 34-latek pobiegł do swo-
jego mieszkania, skąd zabrał kuchen-
ny nóż. Następnie wrócił i, awanturu-

jąc się dalej, pchnął ostrym narzę-
dziem 47-latka, zadając mu cios w 
okolicę serca. Ranny mężczyzna zdo-
łał wejść do jednego z mieszkań, 
gdzie stracił przytomność, a sprawca 
wrócił spokojnie do siebie.

Zatrzymany usłyszał zarzut i przy-
znał się do winy. W chwili zatrzyma-
nia był pijany - miał w organizmie bli-
sko 3 promile alkoholu. Zarzucanego 
czynu dopuścił się w warunkach recy-
dywy, gdyż w przeszłości odbywał już 
karę za podobne przestępstwa prze-
ciwko życiu i zdrowiu. Grozi mu kara 
dożywotniego więzienia.
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TOYOTA AURIS  
1.33 benzyna  
rok prod. 2014, kraj.,  
I – wł., serwis, F-VAT

34.900 zł

AUDI A6 
2.0 Diesel 2017,  
automat, krajowy, I-wł., 
serwisowany

137.900 zł

RENAULT CLIO  
- 3 szt.

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

33.900 zł

MERCEDES GLC COUPE  
2.0 benzyna, krajowy, 
serwisowany, I-wł. 
F-VAT

168.900 zł

TOYOTA YARIS 
1,5 benzyna,  
rok prod. 2017  
kraj., I – wł., serwis,  
F-VAT

41.700 zł

VOLVO XC60 2.0 D, 
rok prod. 2016,  
nawigacja, serwisowany, 
F-VAT, 
I-wł.

79.900 zł

VW PASSAT 1,8 benzyna,  
rok prod. 2016  
nawigacja, I-wł., 
serwisowany 

59.900 zł

TOYOTA COROLLA 
1.6 benzyna, 
rok prod. 2017,, kraj.,  
I-wł., na gwarancji 
serwisowany 
 52.900 zł

n	 BMW X6 2.0 D, rok prod. 2009, F. VAT,  
automat, skóra, navi, czujniki  99.000 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	 AUDI A3 1.9 D, rok prod. 2008  22.900 zł

n	 FORD FOCUS 1.6+LPG, kraj., I-wł., serwisowany  37.900 zł

n	 HYUNDAI i301.4 E, rok prod. 2016 
kraj., I-wł., serwis, gwarancja, F-VAT  41.900 zł

n	 RENAULT MEGANE 1.2 E, rok prod. 2016I - wł.  39.900 zł

n	 FORD C-MAX 1.6 D, rok prod. 2009 14.800 zł

n	 FORD FOCUS 1.6 benzyna rok prod. 2006  6.900 zł

n	 VW CRAFTER 2.0 D, rok prod. 2014  36.000 zł netto

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

n	 MAZDA 3 1.6 E, rok prod. 2010  23.900 zł

n	 VW PASSAT 1.9 D, rok prod. 2002  6.900 zł

n	 CITROEN C3 1.1 benzyna, 2004  5.900 zł

n	 SKODA OCTAVIA 1.9 Diesel, rok prod. 2006  14.900 zł

n	 VW PASSAT 2.0 Diesel 2017, krajowy, I-wł., 
serwisowany  58.900 zł

n	 TOYOTA YARIS 1.0 E, kraj., rok prod. 2016 
gwarancja, I-wł., F-VAT  33.900 zł

n	 VW SHARAN 1.8 E+gaz, rok prod. 2001, automat   6.900 zł

n	 VW TOURAN 2.0 TDI, rok prod. 2013, 170 KM  49.900 zł

n	 RENAULT CLIO 1.5 D, zakup 2017, kraj., I-wł., F-VAT  27.900 zł

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

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

n	 FORD MONDEO 2.0 E, rok prod. 2009, kraj.   21.900 zł

n	 FORD FIESTA 1.25 E, rok prod. 2016, kraj.   29.900 zł

n	 VOLVO XC60 2.0 E, rok prod. 2014, kraj.   55.900 zł

n	 MAZDA 6 1.8 benzyna, rok prod. 2002 5.900 zł

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

n	 OPEL INSIGNIA 2.0D, rok prod. 2018, automat, 
nawigacja, kraj., I-wł. 79.900 zł

n	 OPEL ASTRA V 1.4 benz., rok prod. 2017, kraj., I-wł. 
F-VAT, serwisowany 47.900 zł

n	 SEAT TOLEDO 1.2 E, ROK PROD. 2016, serwis 
kraj., I-wł., F-VAT  29.900 zł

n	 OPEL AGILLA 1.2 benzyna, rok prod. 2000 4.900 zł

n	 FIAT 500 1.2 E, rok prod. 2017 36.500 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	 SKODA OCTAVIA 1.4 benzyna+gaz, rok prod. 2006  12.900 zł

n	 OPEL VIVARO 2.5 D, rok prod. 2008  19.900 zł

n	 PEUGEOT 207 1.4 benzyna, rok prod. 2008  11.900 zł

n	 TOYOTA VERSO 2.0 D, rok prod. 2009, 7-os. 24.900 zł

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

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

 16.900 złn	 FORD MONDEO 2.0 D, rok prod. 2007, kraj.

15.900 złn	 MERCEDES A 180 2.0 D, rok prod. 2008

19.900 złn	 DACIA SANDERO 1.0 benzyna., rok prod. 2017, 
kraj., serwisowany, I-wł.

2.700 złn	 FIAT PUNTO 1.2 benzyna, rok prod. 2000

 22.900 złn	CITROEN C-ELYSE 1.6 benzyna, rok prod. 2013, kraj.

 15.900 złn	OPEL ASTRA 1.6 benzyna, rok prod. 2010, kraj.

 6.400 złn	VW POLO 1.2 benzyna, rok prod. 2004, kraj.
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SPRZEDAM
 n ALFA ROMEO 1.9 jtdm 150 km, 2007r. stan 
bardzo dobry, full opcja, cena 17 500 PLN  
tel. 788 635667

 n 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

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

 n Audi A6 III (C6) 3.0 Diesel, 2007 rok, auto-
mat, stan bdb, bezwypadkowy, 25 900 do 
negocjacji Tel. 602 739 463

 n 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

 n 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

 n 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

 n Audi Q5 , 2.0 TFSI 220KM Quattro, 2016, 66 
200 km, 1984 cm3, benzyna - 89 900 PLN, 
tel. 501 847 709

 n 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

 n 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

 n 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

 n BMW 1 2008r. Cabrio, czarny, pełne wypo-
sażenie, cena 38.800 PLN, tel. 603 448 548

 n 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

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

 n CHEVROLET AVEO 1.2 benzyna+ LPG, 2005r., 
sedan czarny, 5-d, tel. 721 049 100

 n CHEVROLET AVEO 0.4l, 05r. 1,4E srebrny, DTK, 
CZ, cena 5 800 PLN, tel. 512744858

 n Chevrolet Kalos 1.4 16v 2005r 146tyś.km 
sprowadzony , opłacony , KLIMATYZACJA, 
WEBASTO 5400 zł, tel. 600 208 039

 n CHRYSLER VOYAGER 1999 r, 2,5 turbo diesel, 
7 osobowy, opłaty na rok, stan bdb., - cena 
1990 PLN. Tel. 503 002 462

 n Dacia Duster I, 2014 rok, benzyna, serwiso-
wany, stan bdb, 28 900 zł do negocjacji  
Tel. 602 739 463

 n Dacia Sandero 2009r 1.4-8v 200 tyś. km 
Niebieski Metalik , Klimatyzacja , sprowa-
dzony opłacony 10 900 zł, tel. 600 208 039

 n DAEWOO LANOS 1999 r, 1,5 gaz, 5- cio 
drzwiowy, - cena 1400 PLN.  Tel. 503 002 462

 n 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

 n Fiat Panda 1,1E, 2003, niebieski  
- cena 3800 PLN - tel. 603 448 548

 n Fiat Punto 2FL 2005r 163tyś.km 1.2 8v 3drzwi 
sprowadzony , opłacony, Klimatyzacja 
4900 zł, tel. 600 208 039

 n 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

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

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

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

 n 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

 n KIA K - 2700 1999 r, wywrotka do poprawek, 
- cena 5000 PLN.  
Tel. 503 002 462

 n Lexus NX , rok prod. 2015, hybryda, automat, 
SUV, bezwypadkowy, I właściciel, 114 999 zł, 
Tel. 602 739 463

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

 n Mazda 5 2006r 2.0-16v 7osobowy srebrny 
metalik , sprowadzony opłacony 168tyś.km 
14 300 zł, tel. 600 208 039

 n 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

 n Nissan Juke 1.6 , 1.6 Turbo 200KM, Nismo 
,4x4, 2013, 55 150 km, 1618 cm3, benzyna  
- 39 900 PLN, tel. 501 847 709

 n 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

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

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

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

 n 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

 n Opel Astra Cabrio 1,8E 2001  
pełne wyposażenie, skóra, srebrny  
- cena 7 600 PLN - tel. 603 448 548

 n 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

 n Opel Meriva FL 2006r 1.6-16v Klimatyzacja Alu 
felgi Czujnik Parkowania sprowadzony opła-
cony 10 400 zł, tel. 600 208 039

 n Opel Omega Kombi 1996r gaz sekwencyjny 
stan BDB zarejestrowany opłacony 3900 zł , 
tel. 600 208 039

 n Peugeot 5008 I, 2.0 HDi 150KM ,Platinum, 
2010, 168 200 km, 1997 cm3, diesel, 27 900 
PLN,  tel. 501 847 709

 n PEUGEOT PARTNER 2004 r, 1,4 gaz,  
5- cio osobowy, kraj, - cena 3000 PLN.  
Tel. 503 002 462

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

 n 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

 n 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

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

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

 n Renault Laguna Mk.3 2009r 1.5 diesle czar-
ny, zarejestrowany opłacony nowy rozrząd 
15 900 zł, tel. 600 208 039

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

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

 n Seat Ibiza 1.0, 1.0 MPI 75KM, 2017, 22500, 999 
cm3, benzyna - 29 900 PLN, tel. 501 847 709

 n 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

 n 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

 n Seat Ibiza 1.4 , 1.4 16V 85KM, 2013, 73 900 km, 1390 
cm3, benzyna-23 900 PLN, tel. 501 847 709

 n Škoda Citigo Style 1.0 MPI 75 KM 5 G Salon 
PL 2017,  9 100 km benzyna 
 - 31 900 PLN - tel. 601 383 710

 n 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

 n Skoda Fiabia 1,4 HDI, 2007, kombi,  
biała, pełne wyposażenie  
- cena 6500 PLN - tel. 603 448 548

 n 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

 n 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

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

 n 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

 n Suzuki Swift IV, 2007 rok, I właściciel, benzy-
na, klimatyzacja, nieuszkodzony, 12 999 zł do 
negocjacji Tel. 602 739 463

 n TOYOTA AYGO 2012/13 r, pojemność silnika 
tysiąc, przebieg 69 tysięcy, klimatyzacja, 
5-cio drzwiowy, stam bdb., - cena 14900 
PLN. Tel. 503 002 462

 n 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

 n 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

 n 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

 n 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

 n 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

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

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

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

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

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

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

 n 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

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

 n 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

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
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NIERUCHOMOŚCI

WYNAJMĘ

 n Częstochowa (dzielnica: Tysiąclecie)  
cena: 1 780,00 pln powierzchnia: 57,00 m², 
parter: tel. 602852712

 n Częstochowa (dzielnica: Tysiąclecie)  
cena: 1 450,00 pln powierzchnia: 50,00 m², 
parter: tel. 602852712

 n Częstochowa (dzielnica: centrum)  
cena: 1 100,00 pln powierzchnia: 20,00 m², 
piętro 9: tel. 602852712

 n Częstochowa (dzielnica: Dźbów)  
cena: 1 300,00 pln powierzchnia: 53,00 m², 
piętro 2; tel. 602852712

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

 n Częstochowa (dzielnica: Północ)  
cena: 1 100,00 pln powierzchnia: 29,00 m², 
piętro 4; tel. 602852712

 n Częstochowa (dzielnica: centrum)  
cena: 1 300,00 pln powierzchnia: 51,00 m², 
piętro 1; tel. 602852712

 n Częstochowa (dzielnica: centrum)  
cena: 1 680,00 pln powierzchnia: 56,00 m², 
piętro 1; tel. 602852712

 n Częstochowa (dzielnica: centrum)  
cena: 1 500,00 pln powierzchnia: 75,00 m², 
piętro 2; tel. 602852712

 n Częstochowa (dzielnica: centrum)  
cena: 1 000,00 pln powierzchnia: 55,00 m², 
piętro 2; tel. 602852712

 n Częstochowa (dzielnica: trzech wiesz-
czów) cena: 1 550,00 pln powierzchnia: 
50,80 m², piętro 2; tel. 602852712

 n Częstochowa (dzielnica: centrum)  
cena: 1 600,00 pln powierzchnia: 75,00 m², 
piętro 1; tel. 602852712

 n Częstochowa (dzielnica: Parkitka)  
cena: 1 800,00 pln powierzchnia: 50,00 m², 
parter; tel. 602852712

 n WYNAJMĘ działkę pod działalność gospo-
darczą, 1 zł za metr kwadratowy, na tere-
nie Częstochowy, mieszkanie trzech 
wieszczy, m - 3, umeblowane, cena 1000 zł 
- tel. 503 002 462

 n Wynajmę działający od 30 lat sklep mo-
nopolowo-spożywczy 24h na ul. Garibal-
diego. Częstochowa, tel. 531 186 403

 n  Wynajmę m3 50m2, i piętro 
umeblowane, gotowe na zamieszkanie,  

najem krótkoterminowy, ul. Dąbrowskiego 
41,  tel. 602 307 570

 n  Wynajmę pawilon piętrowy 85 m2 z użyt-
kową piwnicą. Ul. Kościuszki. 
Tel. 695 654 373, 667 860 288

Sprzedam

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

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

 n Mieszkanie - Częstochowa (dzielnica: Pół-
noc) cena: 312 000,00 pln powierzchnia: 
61,00 m² ; tel. 502583667

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

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

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

 n Pole o pow. 8134 M2, dł. 250 M, szer. 40–45 M 
w Częstochowie, ul. Juranda 40/44. 
Tel. 887 627 682

 n Grunty rolne  0,8911 ha w wysoka lelowska 
/ gmina żarki, cena: 30 000 - do negocja-
cji,  tel. 508 719 237 Lub 506 797 760

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

 n 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

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

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

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

KUPIĘ
 n 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

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

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

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

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

 n Część do chevroleta captive. Czujnik sto-
pu. Nowy. Made in usa. Tel. 501 779 441

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

 n Drzwi harmonijkowe – używaną w b. Do-
brym stanie, o wym. 170 X 75 cm.  
Tel. 501 109 822

 n Futrówka skóra (świnia)  tel. 790 819 855

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

 n Kuchnia gazowo- elektryczna  
tel. 721 390 993

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

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

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

 n Maszyna dziewiarska firmy bosch 
tel. 34 362 94 27

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

 n Meble w dobrym stanie - szafa, regał, 
szafka, regał nad szafkę, stolik, stolik pod 
TV, laptop - Częstochowa Lisiniec,  
tel. 508 747 290

 n Pilarka poprzeczno-wzdłużna dmpa-40 
– mało używana! Tel. 790 819 855

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

 n Prasowalnica elektryczna tel. 34 362 94 27

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

 n Sofa - mało używana,rozkładana. Szara, 
dół czarny.Szerokość 90 cm, po rozłożeniu 
200 cm. Pojemnik na pościel.  
Tel. 792 617 695

 n TV LED 40 cali samsung 3-d full hd dvb-t.  
Tel. 721 390 993

 n TV LCD 32 cale funai. Tel. 721 049 100

 n Toaleta kompaktowa. – Używaną w b. 
Dobrym stanie. Tel. 501 109 822

 n Wanna metalowa – używaną w b. Do-
brym stanie, o wym. 170 X 75 cm.  
Tel. 501 109 822

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

Przyjmę

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

 n Stare bilony - nominał obojętny 
 -tel. 663 626 576

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

Praca

 n Praca w Radomsku – Operator wózka wi-
dłowego z UDT lub Operator produkcji. 
Więcej informacji: 663 330 218

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

 n Podejmę pracę - pracownika gospodarcze-
go - ogrody, posesje, porządki, itp.  
tel. 508 747 290 

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

USŁUGI

 n Flash gsm profesjonalny serwis telefonów 
komórkowych orz nawigacji gps. Często-
chowa, al. Wolności 10 (w bramie).  

Tel. 888 149 969

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

 n Malowanie mieszkań, profesjonalnie, czy-
sto, dokładnie, każdych pomieszczeń we-
wnątrz - Częstochowa i okolice do  
30 km - tel. 663 545 775

 n Malowanie tanio, czysto, dokładnie,  
zlecenia gipsowo-malarskie  
tel. 883 844 555

 n Naprawa pomp wodnych, 
hydroforowych, samochodowych  
i cyrkulacyjnych. Ul. Ikara 133a,  
tel. 669 245 082

 n Polerowanie reflektorów, blacharstwo,  
lakiernictwo, tłumiki. Automat trojanowski. 
Częstochowa, ul. Wazów 62a. 
Tel. 509 876 249

Matrymonialne

 n 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

 n Samotny, po rozwodzie, 53 lata, pozna pa-
nią chętnie puszystą, starszą.  
Tel. 511-224-410

 n  Wolny, lat 53, bezdzietny, wysoki, normalny, 
niezależny finansowo, pozna panią  
(pani może posiadać dzieci).  
Tel. 660 006 217

Kursy

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

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

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

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

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

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

KUPIĘ

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

 n 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

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