
Pod zamkiem w Olsztynie ar-
cheolodzy odkryli  prawdopo-
dobnie największy na Jurze 
Krakowsko-Częstochowskiej 
system jaskiń. - Trwające od 
trzech lat badania towarzyszą 
pracom mającym na celu za-
bezpieczenie ruin finansowa-
nym ze środków unijnych po-
zyskanych przez olsztyńską 
Wspólnotę Gruntową z Urzę-
du Marszałkowskiego Woje-
wództwa Śląskiego - informu-
je Urząd Gminy Olsztyn.

System jaskiń
Najciekawszym i najnowszym odkry-

ciem jest szczelina prowa-
dząca do podziemnych 
korytarzy. Badający to 
miejsce specjaliści 
twierdzą, że może to być 
największy na całej Jurze 
system jaskiń. Po przeci-
śnięciu się przez nowo-
powstałą w obecnym dnie 

jaskini szczelinie widać rozchodzące się 
w dwóch kierunkach korytarze.

Ślady fauny
Odkryto również bardzo stare szczątki 

zwierząt, które mogą pochodzić nawet 
sprzed epoki lodowcowej. Najprawdopo-
dobniej znalazły się tam za sprawą żyją-
cych tutaj niegdyś i polujących ludzi. - Można 
powiedzieć, że jest to paleontologiczne 
złoto - mówi archeolog, dr Mikołaj Urba-
nowski, reprezentujący Fundację Przy-
roda i Człowiek. Niezwykle ciekawym 
odkryciem biologicznym w nowoodkry-
tych korytarzach jaskini jest obecność nie-
znanego dotąd gatunku chrząszcza.

Kuźnica
Podczas prac archeologicznych natra-

fiono także na ślady kuźnicy z piecem do 
wytopu metalu. Prawdopodobnie po-
chodzi ona z pierwszej połowy XV wieku. - 
Jest to absolutnie nietypowe znalezisko, 
ponieważ nie zdarzało się, by kuźnice ist-
niały w jaskiniach czy innych podziemiach, 
skąd trudno odprowadzić dym i gazy tok-
syczne. Pod znajdującym się tam piecem 
znaleziono tak zwaną ofiarę zakładzinową 
– szczątki szczeniaka - którą niegdyś zło-
żono pod piecem, co miało gwarantować 
udany wytop metalu - informują przedsta-
wiciele Urzędu Gminy Olsztyn. - Podczas 
prac wykopaliskowych przy piecu doszło 
do zaskakującej obserwacji. Fragmenty 

urobku spadały gdzieś w głąb i znikały z 
pola widzenia. Pogłębienie i poszerzenie 
otworu doprowadziło do odkrycia niezna-
nego dotąd wyżej opisanego korytarza ja-
skini. Kuźnica funkcjonowała w Zamku 
mniej więcej w XV wieku, natomiast w 
późniejszym okresie w tym samym 
miejscu zlokalizowana była zamkowa spi-
żarnia - zaznaczają.

Baszta studzienna
Intensywne prace trwają także w baszcie 

studziennej. Naukowcom udało się oczy-
ścić studnię do głębokości około 10 me-
trów. - Wykopalisko ukazało niezwykle 
starannie wykutą w skale cylindryczną 
studnię o średnicy około 3 metrów. Na-
ukowcy twierdzą, że jej całkowita głębo-
kość sięga kilkudziesięciu, a może nawet 
około 100 metrów. Wiek studni szacuje 
się na około 600 lat - podsumowują przed-
stawiciele Urzędu Gminy w Olsztynie.

Prace naukowe nad zdobytymi „skar-
bami” prowadzą prof. Krzysztof Stefanik z 
Uniwersytetu Wrocławskiego, dr hab. Ad-
rian Marciszak z Uniwersytetu Wrocław-
skiego, dr Andrzej Tyc z Uniwersytetu 
Śląskiego i reprezentujący Fundację Przy-
roda i Człowiek dr Mikołaj Urbaniak. Nie-
stety obecnie prace musiały zostać 
wstrzymane. Powód? Brak środków finan-
sowych....

 ■ Katarzyna Gwara
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Częstochowa

87-latek utonął  
w zbiorniku 
wodnym 
„Michalina”

37-letni mieszkaniec Warszawy, który 27 lipca na 
skrzyżowaniu al. Wojska Polskiego z ul. Połaniecką 
spowodował wypadek ze skutkiem śmiertelnym i 
uciekł z miejsca zdarzenia, kolejne 3 miesiące 
spędzi w areszcie. Grozi mu do 12 lat więzienia.

Do zdarzenia doszło 27 lipca na drodze krajowej nr 1 w 
Częstochowie. Kierujący oplem, 37-letni  mieszkaniec 
Warszawy, jadąc w kierunku Warszawy prawym pasem 
do skrętu w ul. Połaniecką, najechał na stojące  prawi-
dłowo na skrzyżowaniu audi. W wyniku zderzenia kie-
rujący audi - 43-letni mieszkaniec powiatu 
częstochowskiego - zginął na miejscu.

Po wypadku kierujący i pasażerka opla oddalili się z 
miejsca zdarzenia. Szybko zostali jednak zatrzymani. 
Kierujący był trzeźwy, jednak okazało się, że ma zakaz 
prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.

Decyzją sądu 37-latek najbliższe 3 miesiące spędzi w 
areszcie. Grozi mu do 12 lat więzienia.

 ■ Katarzyna Gwara

Cztery dni trwały poszukiwania 87-letniego czę-
stochowianina. Mężczyzna wypoczywał nad 
zbiornikiem wodnym „Michalina”. Niestety finał 
okazał się tragiczny...

Ze wstępnych ustaleń policjantów z Częstochowy wy-
nika, że we wtorek (28 lipca) 87-letni mieszkaniec Czę-
stochowy wypoczywał nad zbiornikiem wodnym 
„Michalina” w Częstochowie. W środę rano zaniepoko-
jona rodzina zgłosiła zaginięcie mężczyzny. Policjanci w 
rejonie zejścia do wody odnaleźli torbę z rzeczami nale-
żącymi do zaginionego. Natychmiast rozpoczęła się 
akcja poszukiwawcza w rejonie zbiornika i w wodzie.

Działania trwały 4 dni. Niestety, w sobotnie przedpo-
łudnie płetwonurkowie z PSP w Bytomiu wyłowili ciało 
87-letniego mężczyzny. Policjanci pod nadzorem proku-
ratury wyjaśniają teraz okoliczności tego tragicznego 
zdarzenia.

 ■ Katarzyna Gwara

www.zycieczestochowy.pl              www.facebook.com/ZycieCzestochowyiPowiatu

Cena 1,20 zł 
(w tym 8% VAT)

Nr 89 (1198)
Nr ISSN 22 99 4440 PONIEDZIAŁEK-WTOREK, 2-4 SIERPNIA 2020

Częstochowa

Spowodował 
śmiertelny 
wypadek. 
Został 
aresztowany

Olsztyn

Jaskinie  
pod zamkiem



2 PONIEDZIAŁEK-WTOREK 3-4 SIERPNIA 2020AKTUALNOŚCI

 Opracowanie kolumny - Katarzyna Gwara

Częstochowa

Czuwają nad 
bezpieczeństwem 
wypoczywających 
nad wodą

Lubliniec

Przekazali rowery 
stróżom prawa

Częstochowa

Wraca informator 
MZDiT

ROK

Ku pamięci poetki

Kuleje

Wjechała przed 
nadjeżdżający 
pociąg
O krok od tragedii. Na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Ku-
lejach 43-letnia kobieta wjechała przed nadjeżdżający pociąg oso-
bowy relacji Wieluń – Tarnowskie Góry. Na szczęście nikomu nic się 
nie stało.

Do zdarzenia doszło 28 lipca, około godziny 16.00 na niestrzeżonym przejeździe kole-
jowym na ul. Długiej w Kulejach. Mundurowi ustalili wstępnie, że 43-letnia kobieta, prze-
jeżdżając osobówką przez niestrzeżony przejazd kolejowy, nie zastosowała się do znaku 
„stop” i wjechała wprost przed nadjeżdżający z jej prawej strony pociąg osobowy relacji 
Wieluń – Tarnowskie Góry. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Kierująca volkswage-
nem - mieszkanka gminy Wręczyca Wielka - oraz maszynista pociągu byli trzeźwi.

Częstochowska policja prowadzi 
działania profilaktyczno-edukacyjne, 
których celem jest poprawa bezpie-
czeństwa w czasie wakacji. W ich ra-
mach odbyła się akcja „Bezpieczne 
Wakacje”, która została zorganizowa-
na wspólnie z Komendą Miejską 
Państwowej Straży Pożarnej. Działa-
nia skierowane są do wszystkich 
mieszkańców, którzy korzystając z 
pięknej wakacyjnej pogody, wypo-
czywają w parku Lisiniec.

W okresie wakacyjnym wszystkie służby an-
gażują się w działania na rzecz poprawy bez-
pieczeństwa mieszkańców naszego miasta i 
powiatu. Od środy do piątku częstochowska 
policja wspólnie ze strażą pożarną prowadzą 
działania w Parku Lisiniec. Profilaktyk z pre-
wencji - asp. Daniel Zych prowadzi rozmowy z 

rodzicami i dziećmi na temat bezpiecznego 
wypoczynku, przedstawiając główne założe-
nia niedawno rozpoczętej akcji „Misie i dzieci 
toną po cichu” oraz rozdaje materiały promo-
cyjne każdemu, kto prawidłowo odpowie na 
pytanie z zakresu wiedzy o bezpiecznym za-
chowaniu się nad wodą. Sierż. szt. Mariola Ko-
walczyk - Trąbska z częstochowskiej drogówki 
dba o bezpieczeństwo niechronionych uczest-
ników ruchu drogowego rozdając opaski od-
blaskowe oraz przypominając pieszym i rowe-
rzystom o podstawowych zasadach bezpiecz-
nego poruszania się po drodze. Dzielnicowi z 
komisariatu I w ramach obchodu również 
zwracają uwagę, czy wypoczywający na plaży 
przestrzegają przepisów i czy małoletnie dzie-
ci nie są pozostawione bez opieki. Natomiast 
mundurowi ze swoimi czworonożnymi pupila-
mi z zespołu konnego i przewodnicy psów 
służbowych patrolują teren parku sprawdza-
jąc, czy wypoczywający są bezpieczni.

Z kolei nad bezpieczeństwem kąpiących się 
czuwają ratownicy WOPR, natomiast straż po-
żarna prowadzi ćwiczenia z zakresu ratownic-
twa wodnego.

Lublinieccy policjanci otrzymali trzy 
nowe rowery. Zakup jednośladów 
został w całości sfinansowany przez 
Nadleśnictwa Lubliniec, Herby i Ko-
szęcin - to właśnie na terenie tych 
gmin patrole rowerowe można bę-
dzie spotkać aż do jesieni.

Policjanci w trakcie patroli rowerowych peł-
nią służbę w specjalnych, letnich mundurach. 
Będą patrolować ulice, osiedla, skwery i parki, 
natomiast dzielnicowi z Lublińca, Herb i Koszę-
cina podległe im rejony służbowe. Stróże pra-
wa na rowerach pojawią się wszędzie tam, 
gdzie dojazd radiowozem jest utrudniony lub 
wręcz niemożliwy, a dotarcie patrolu pieszego 
zajęłoby więcej czasu.

W czasie patrolowania przydzielonych rejo-
nów służbowych mundurowi na rowerach bę-
dą głównie zwracać uwagę na przestrzeganie 

przepisów ruchu drogowego zarówno przez 
pieszych jak i właścicieli jednośladów, a także 
weryfikować zgłoszenia naniesione przez użyt-
kowników Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpie-
czeństwa. - Stróże prawa będą sprawdzać 
miejsca, gdzie najczęściej dochodzi do aktów 
wandalizmu czy innych naruszeń ładu i po-
rządku publicznego - mówi mł. asp. Michał 
Sklarczyk, oficer prasowy lublinieckich poli-
cjantów. -Rowerowe, policyjne patrole będzie 
można spotkać na ścieżkach rowerowych i dro-
gach biegnących przez tereny leśne, gdzie wraz 
z funkcjonariuszami Straży Leśnej będą dbali o 
bezpieczeństwo oraz egzekwowali przestrze-
ganie przepisów obowiązujących na terenach 
leśnych. Liczymy na to, że widok munduro-
wych na rowerze zachęci mieszkańców powia-
tu lublinieckiego do aktywnego spędzania wol-
nego czasu, a służba pełniona w ten sposób 
wpłynie na wzrost bezpieczeństwa mieszkań-
ców powiatu lublinieckiego - podsumowuje mł. 
asp. Michał Sklarczyk.

Miejski Zarząd Dróg i Transportu 
w Częstochowie wraca z dystry-
bucją informatora dla pasaże-
rów MPK. Broszura przygotowa-
na przez specjalistów od organi-
zacji transportu z założenia ma 
zbierać najważniejsze informa-
cje dotyczące organizacji często-
chowskiej komunikacji miejskiej 
w danym miesiącu.

Informator dostępny jest w bezpłatnej 
wersji papierowej w siedzibie MZDiT, bu-
dynkach Urzędu Miasta i w punktach ob-
sługi klienta MPK na terenie Częstochowy. 
Regularne informowanie w tego typu, 
standardowej formie ma być ułatwieniem 
przede wszystkim dla osób na co dzień nie 
korzystających z mediów elektronicznych. 
Jednocześnie informator można pobrać ze 
strony www.mzd.czest.pl (dostępny rów-
nież w załączniku).

W związku z wydłużeniem (od początku 
sierpnia) kursowania linii nr 13 do Wierz-
chowiska, specjalny numer informatora 
na ten temat trafił także na teren Gminy 
Mykanów.

Regionalny Ośrodek Kultury za-
prasza do udziału w 41. edycji 
Ogólnopolskiego Konkursu Po-
etyckiego im. Haliny Poświatow-
skiej. Zgłoszenia są przyjmowa-
ne do 10 września.

Celem konkursu jest pobudzanie wraż-
liwości i aktywności  twórczej  w dziedzinie 
poezji, konfrontacje twórczości poetyckiej, 
promocja utalentowanych poetów, inte-
gracja środowisk literackich oraz rozbu-
dzanie zainteresowania poezją.

Zadaniem uczestniczek i uczestników 
jest nadesłanie maksymalnie pięciu wier-
szy własnego autorstwa o dowolnej te-
matyce, wcześniej niepublikowanych i 
nienagradzanych w innych konkursach.

Konkurs odbywa się  
w dwóch kategoriach:

 ● ,,po debiucie” - dla autorów po de-
biucie książkowym lub prasowym w 

czasopismach lub prasie ogólno-
polskiej,

 ● ,debiut” - dla autorów, których 
wiersze nie były dotąd publikowane.
Mogą w nim wziąć udział poeci z kraju 

i z zagranicy, piszący w języku polskim, 
niezrzeszeni  lub będący członkami związ-
ków twórczych oraz debiutanci. Warun-
kiem koniecznym jest ukończenie 16 lat.

Prace konkursowe (w formacie doc, 
docx lub odt) wraz z wypełnioną kartą 

zgłoszeniową należy przesłać drogą 
elektroniczną do 10 września,  

do godz. 14.00 na adres:  
poezja@rok.czestochowa.pl.

W tytule wiadomości należy wpisać: 
,,konkurs poetycki” oraz nazwę  

kategorii.
Regulamin oraz karta zgłoszeniowa 

znajdują się na stronie: 
https://rok.czestochowa.pl/events.

php?GroupId=1&ItemId=839

https://rok.czestochowa.pl/events.php?GroupId=1&ItemId=839
https://rok.czestochowa.pl/events.php?GroupId=1&ItemId=839
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Zabili 
miesięcznego 
chłopca

Aresztowani za 
ściąganie haraczy

Zatrzymani po fałszywym 
zgłoszeniu kradzieży

Sąd wydał decyzję o tymczasowym 
aresztowaniu rodziców zmarłego mie-
sięcznego chłopca. Po przesłuchaniu ro-
dziców prokuratorzy z gliwickiej Proku-
ratury Okręgowej przedstawili im naj-
cięższe zarzuty. Ojciec usłyszał zarzut 
znęcania się ze szczególnym okrucień-
stwem i spowodowania śmierci dziecka, 
czyli odpowie za zabójstwo syna, a mat-
ka za znęcanie się i pomoc w zabój-
stwie. Grozi im nawet dożywocie.

Rudzcy policjanci zostali powiadomieni przez lekarzy 
z Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowi-
cach, że trafiło do nich miesięczne niemowlę w bardzo 
ciężkim stanie. W opinii lekarzy chłopiec miał ślady znę-
cania się nad nim. Mimo udzielonej natychmiast pomo-
cy medycznej dziecka niestety nie udało się uratować. 
Policjanci natychmiast zajęli się tą sprawą i zatrzymali 

oboje rodziców. 30-letni mężczyzna i jego 29- letnia 
partnerka byli trzeźwi. Obecnie śledczy z wydziału kry-
minalnego Komendy Miejskiej Policji w Rudzie Śląskiej 
przesłuchują świadków i ustalają przyczyny oraz prze-
bieg tego zdarzenia. Prokurator zdecydował o sekcji 
zwłok, jej wyniki dadzą odpowiedź na pytanie, co było 
przyczyną śmierci chłopca. Pod opieką rodziców była 
jeszcze ich 14-miesięczna córka, która po przebadaniu 
przez lekarza została przekazana tymczasowym opie-
kunom. Policjanci z Rudy Śląskiej zebrali materiały do-
wodowe i doprowadzili rodziców zabitego chłopca do 
Prokuratury Okręgowej w Gliwicach. Po kilkugodzin-
nych przesłuchaniach rodzice usłyszeli zarzuty. 30-letni 
ojciec będzie odpowiadał za znęcanie ze szczególnym 
okrucieństwem i spowodowaniem śmierci dziecka oraz 
spowodowanie obrażeń ciała u swojej córki, do jakich 
doszło w ubiegłym roku. 29-letnia matka odpowie za 
znęcanie się nad synem i pomoc w zabójstwie dziecka 
poprzez zaniechanie i brak reakcji na znęcanie się mę-
ża nad dzieckiem. Obojgu rodzicom grozi dożywocie. 
Jeszcze w piątkowy wieczór gliwicki sąd zadecydował o 
tymczasowym aresztowaniu wyrodnych rodziców na 
najbliższe trzy miesiące.

Podejrzani o wymuszenia pie-
niędzy, groźby i podpalenie 
samochodu, wpadli w ręce poli-
cjantów, gdy przyszli na 
przekazanie pieniędzy przez po-
krzywdzoną. Na wniosek 
śledczych, sąd zastosował tym-
czasowy areszt w sumie wobec 
czterech osób zatrzymanych 
przez jastrzębskich kryminal-
nych. Za wymuszenie rozbójnicze 
grozi im do 10 lat więzienia.

Policjanci z Jastrzębia-Zdroju uzy-
skali informację, że od 2018 roku 
czterech młodych mężczyzn wymu-
sza haracze.

W pierwszym z przypadków mun-
durowi ustalili, że jedną z osób mo-
gących mieć związek z tym procede-
rem jest 29-letni partner biznesowy 
55-letniej kobiety. Jak się okazało, 
29-latek, wspólnie ze znajomym, od 
grudnia 2018 roku wymuszał od 

zgłaszającej pieniądze w kwotach od 
1,5 do 2 tys. zł. Zatrzymani mężczyź-
ni śledzili i fotografowali swoją ofia-
rę, a ze ściągania haraczy uczynili so-
bie stałe źródło utrzymania. Wielo-
krotnie grozili kobiecie i jej rodzicom 
pobiciem, a nawet pozbawieniem 
życia, czy wysadzeniem w powietrze 
domu. Używali też wobec pokrzyw-
dzonej przemocy, szarpiąc ją, czy 
ciągnąc za włosy.

W drugim przypadku policjanci 
zatrzymali mężczyzn, którzy chcąc 
wymusić haracz od pewnego ja-
strzębianina, podpalili mu samo-
chód oraz grozili pozbawieniem ży-
cia również jego będącej w ciąży 
partnerce.

Na wniosek śledczych i prokura-
tora, sąd zastosował wobec czterech 
zatrzymanych mężczyzn w wieku od 
29 do 49 lat tymczasowy areszt. Gro-
zi im nawet 10 lat więzienia. Sprawa 
ma charakter rozwojowy.

Wnikliwa praca świętochłowic-
kich stróżów prawa doprowadziła 
do ustalenia danych, a następnie 
zatrzymania złodziei elektrona-
rzędzi. Zebrany w sprawie 
materiał dowodowy, pozwolił na 
przedstawienie 19-letniemu 
mieszkańcowi Chorzowa oraz 
25-letniemu świętochłowiczani-
nowi zarzutów. O ich dalszym 
losie zadecyduje sąd.

Funkcjonariusze świętochłowic-
kiej komendy patrolowali ulice mia-
sta, około godziny 2:00 nad ranem 
podczas przejazdu ulicą Katowicką, 
zauważyli zaparkowany na jezdni 
pojazd marki Opel, a w nim dwóch 
mężczyzn. Na widok radiowozu po-
jazd ten gwałtownie ruszył w kie-
runku sąsiadującego miasta. Mun-
durowi natychmiast podjęli pościg 
za uciekającymi mężczyznami przy 
użyciu sygnałów świetlnych i dźwię-
kowych. Ci jednak za nic mieli sy-
gnały i gnali przed siebie, łamiąc 
tym samym przepisy ruchu drogo-
wego, dotyczące między innymi sy-
gnalizatora, który na skrzyżowaniu 
ulic Chorzowskiej z Bytomską nada-
wał sygnał czerwony. Uciekający 
pojazdem pokonując kolejne świę-
tochłowickie oraz bytomskie ulice 
znalazł się w rejonie Rudy Śląskiej. 

Tam kierujący stracił panowanie 
nad pojazdem i wypadł z drogi na 
pobocze. Mężczyźni porzucili po-
jazd i uciekli pieszo.

W samochodzie policjanci zna-
leźli skradzione już wcześniej tabli-
ce rejestracyjne, których kradzież 
została zgłoszona. Natomiast ta-
blice rejestracyjne, które umiesz-
czone były na Oplu należały do in-
nego pojazdu, jak się później oka-
zało, zostały one również skra-
dzione. Właściciel tablic jeszcze 
nie zdążył zgłosić tego faktu poli-
cji. Ponadto w samochodzie znale-
ziono pięć walizek z elektronarzę-
dziami oraz piłę łańcuchową.

Kilka godzin po zdarzeniu do 
świętochłowickiej komendy przy-
szło dwóch mężczyzn, jak się oka-
zało właściciel pojazdu marki Opel 
wraz z kolegą. Wymieniony zgłosił 
kradzież pojazdu przez niezna-
nych mu sprawców.

Wnikliwa praca policjantów z 
wydziału kryminalnego doprowa-
dziła do ustalenia faktycznego 
przebiegu zdarzenia.

Ustalono, iż kierującym pojaz-
dem marki Opel Astra, który w mi-
nioną sobotę nie zatrzymał się do 
kontroli, był jeden z mężczyzn, 
który poinformował świętochło-
wicką policję o kradzieży pojazdu, 
a jego kompanem uczestniczącym 

w całym zdarzeniu był kolega, któ-
ry przyszedł wraz z nim na komen-
dę. Ustalono również, iż znalezio-
ne w pojeździe elektronarzędzia 
pochodzą z kradzieży z jednego z 
pojazdów dostawczych, która 
miała miejsce na terenie Szczyrku.

Zebrany w sprawie materiał do-
wodowy, pozwolił na przedstawie-
nie dwóm młodym mężczyznom 
zarzutów.

Teraz oboje za składanie fałszy-
wych zeznań odpowiedzą przed 
sądem. Grozi im nawet do 8 lat za 
kratami, dodatkowo 25-latek usły-
szał zarzut za fałszywe zawiado-
mienie o popełnionym przestęp-
stwie oraz za niezatrzymanie się 
do kontroli drogowej. Natomiast 
za kradzież elektronarzędzi cho-
rzowianin i świętochłowiczanin 
mogą spędzić w więzieniu nawet 
do 5 lat, gdzie w przypadku dru-
giego z nich za popełnienie kra-
dzieży w wyniku recydywy, kara 
zwiększa się o połowę. Prokurator 
zastosował wobec dwóch mło-
dych mężczyzn środek zapobie-
gawczy w postaci dozoru Policji. 
Ponadto wyciągnięte zostaną rów-
nież konsekwencje za łamanie 
przepisów drogowych oraz za kra-
dzież tablic rejestracyjnych. O dal-
szym losie mężczyzn zadecyduje 
sąd.

Na szczęście nikt nie ucierpiał w 
zdarzeniu, do którego doszło w 
rejonie ulic Mikołowskiej i Ro-
botniczej w Rybniku. Spod maski 
samochodu, którym podróżował 
20-latek, zaczął wydobywać się 
dym, a po chwili pojawił się rów-
nież ogień. Z pomocą ruszyli 
przypadkowi kierowcy, którzy 
przejeżdżali obok tego niebez-
piecznego zdarzenia i zaczęli 
gaśnicami gasić pożar. We wła-
ściwym miejscu i czasie pojawili 
się również policjanci z rybnic-
kiej drogówki...

Do bardzo niebezpiecznego zda-
rzenia doszło w rejonie skrzyżowa-
nia ulic Mikołowskiej i Robotniczej 
w Rybniku. Spod maski samochodu 

osobowego marki BMW, którym 
podróżował 20-letni mieszkaniec 
Rybnika, zaczął wydobywać się 
dym. Szybko pojawił się też ogień. Z 
pomocą ruszyli przypadkowi kie-
rowcy, którzy przejeżdżali obok te-
go zdarzenia. We właściwym miej-
scu i czasie pojawili się również po-
licjanci z rybnickiej drogówki, którzy 
przejeżdżali ulicą Mikołowską. Mun-
durowi przy użyciu  gaśnicy  zaczęli 
gasić pożar. Na miejsce szybko 
przyjechali również strażacy, którzy 
ostatecznie ugasili pożar. Najpraw-
dopodobniej jego przyczyną był sa-
mozapłon pojazdu spowodowany 
awarią  instalacji elektrycznej. Na 
szczęście, dzięki szybkiej reakcji 
świadków zdarzenia i policjantów, 
cała sytuacja skończyła się dla ryb-
niczanina szczęśliwie.

Mundurowi z chorzowskiej 
dwójki zatrzymali 46-letnią ko-
bietę, która napadła na 9-latka. 
Kobieta usłyszała już zarzuty, 
decyzją prokuratora została ob-
jęta policyjnym dozorem. Za to 
przestępstwo grozi jej nawet 12 
lat więzienia.

Do Komisariatu Policji II w Cho-
rzowie zgłosiła się mieszkanka mia-
sta i poinformowała, że w niedzielę 
około godz. 18 na Ligonia, 
na  jej  9-letniego syna napadła ko-

bieta, która zabrała mu 5 zł. Sprawą 
zajęli się kryminalni z chorzowskiej 
komendy i komisariatów. Stróże 
prawa szybko ustalili kim była 
sprawczyni tego rozboju. Informa-
cja o niej trafiła do wszystkich poli-
cjantów pełniących służbę na tere-
nie Chorzowa. Dzięki współpracy 
mundurowych, kobieta została za-
trzymana jeszcze tego samego 
dnia. 46-latka usłyszała już zarzuty, 
decyzją prokuratora została objęta 
policyjnym dozorem. Grozi jej 12 lat 
więzienia.

Pożar 
osobówki

Napadła na 9-latka
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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, automat, stan bdb, bezwy-
padkowy, 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 Tronic Salon PL 2017 , 48 521 
km , 1 498 cm3,  benzyna  
- 79 900 PLN - tel. 601 383 710

 Q Audi Q5 2.0 quattro 2.0 TFSI 180 
KM S Tronic Salon PL 2016, 60 869 km,  
1 984 cm3, benzyna - 99 900 PLN

 Q Audi Q5 , 2.0 TFSI 220KM Quattro, 
2016, 66 200 km, 1984 cm3, benzy-
na - 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, peł-
ne wyposażenie, cena 38.800 PLN, 

tel. 603 448 548

 Q Citroën C4 Picasso 1.6 , 1.6 HDi 
110KM, SX Pack, 2010, 120 105 km,  
1560 cm3,  diesel -  
19 900 PLN, tel. 501 847 709

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

 Q CHEVROLET AVEO 1.2 benzyna+ 
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 , opłaco-
ny , KLIMATYZACJA, WEBASTO 5400 
zł, tel. 600 208 039

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

 Q Dacia Duster I, 2014 rok, benzyna, 
serwisowany, stan bdb, 28 900 zł 
do negocjacji  
Tel. 602 739 463

 Q Dacia Sandero 2009r 1.4-8v 200 
tyś. km Niebieski Metalik , Klimaty-
zacja , sprowadzony 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 Salon 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 , opłaco-
ny, Klimatyzacja 4900 zł,  
tel. 600 208 039

 Q Ford Galaxy Titanium 2.0 TDCi 

180 KM Powerhift 7 osobowy, Sa-
lon PL 2018,  36 931 km, 1997 cm3, 
diesel - 104 900 PLN - tel. 601 383 710

 QFORD FOKUS 2009/10 r, 1,8 combi, 
pełne wyposażenie, srebrny, - 
cena 15900 PLN. Tel. 503 002 462

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

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

 QHyundai Tucson 2.0 STYLE 2.0 CRDi 
185 KM AUTOMAT 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 automat, 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, Essen-
tia, 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 Klima-
tyzacja Alu felgi Czujnik Parkowania 
sprowadzony opłacony 10 400 zł, 
tel. 600 208 039

 Q Opel Omega Kombi 1996r gaz se-
kwencyjny stan BDB zarejestro-
wany 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 ,Ener-
gy Life, z polskiego 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 , Bu-
siness 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 czarny, zarejestrowany 
opłacony nowy rozrząd 15 900 zł, 
tel. 600 208 039

 Q Renault Twingo mk.2 2009r super 
stan klimatyzacja 1.2-8v sprowa-
dzony 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 Li-
fe, z polskiego salonu Vat 23%, 
2015, 30 250 km, 1422 cm3, diesel - 
31 900 PLN, tel. 501 847 709

 Q Seat Ibiza 1.2 , 1.2 TSI 90KM LPG, z 
polskiego salonu, 2016, 167 550, 
1197 cm3, benzyna 
+LPG; 23 000 PLN, tel. 501 847 709

 Q Seat Ibiza 1.4 , 1.4 16V 85KM, 2013, 73 
900 km, 1390 cm3, 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 Am-
bition 1.0 TSI 95 KM 5 G Salon PL 
2018,  45 048 km, 999 cm3, benzy-
na - 43 900 PLN  
- tel. 601 383 710

 Q Škoda RAPID 1.0 Spaceback Am-
bition 1.0 TSI 95 KM 5 G Salon PL 
2018, 36 332 km, 999 cm3, benzy-
na - 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 właści-
ciel, benzyna, klimatyzacja, nie-
uszkodzony, 12 999 zł do negocja-
cji Tel. 602 739 463

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

 Q Volkswagen Arteon Elegance 2.0 
TDI 190 KM DSG Salon Pl.2017,  96 
296 km, 1 968 cm3 - 117 900 PLN  
- tel. 601 383 710

 Q Volkswagen Caddy 2.0 Alltrack 
2.0 TDI 150 KM DSG Salon PL 2019, 
12 718 km, 1 968 cm3, Diesel 
 - 118 900 PLN - tel. 601 383 710

 Q Volkswagen Golf Comfortline 1.4 
TSI 125 KM 6 G Salon PL 2016,  43 
276 km, 1 395 cm3, benzyna -  
51 900 PLN - tel. 601 383 710

 Q Volkswagen Golf VII Comfortline 
1.4 TSI 125 KM 6 G Salon Pl.2018 , 29 
604 km, 1 395 cm3, benzyna  
- 69 900 PLN - tel. 601 383 710

 Q Volkswagen Golf VII Highline 1.4 
TSI 122 KM 6 G Salon PL 2014,  90 
019 km, 1 395 cm3, benzyna - 45 
900 PLN - tel. 601 383 710

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

OGŁOSZENIA MOTORYZACYJNE

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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MOTORYZACYJNE

KUPIĘ
 Q KUPIĘ motocykl , samochód z PRL - zadba-
ny z dokumentami np. Fiat 125p, 126p , syre-
na , mikrus , moskwicz , wołga WSK , WFM , 
JUNAK , OSA i inne ciekawe  tel. 608 097 274

 Q KUPIĘ motocykl , motorower z PRL-u kom-
pletny np. WSK , WFM , JUNAK , SHL , IŻ , OSA , 
motorynka , wierchowina , Jawa i inne  
tel. 608 097 274

 Q KUPIĘ samochód , motocykl , motorower  
z lat 50-tych , 60-tych , 70-tych zapomnia-
ny , zastały w garażu nr tel. 608 097 274

NIERUCHOMOŚCI

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

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

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

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

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

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

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

 Q Futrówka skóra (świnia)  tel. 790 819 855

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

 Q Kawiarkę ciśnieniową DeLonghi  
- tel. 697 272 102

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

 Q Kopierkę laserową HP 1010 - tel. 697 272 102

 Q Kuchnia gazowo- elektryczna  
tel. 721 390 993

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

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

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

 Q Prasowalnica elektryczna tel. 34 362 94 27

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

 Q Radio+cd+magnetofon, mp3, RDS, AUX, 
MICTRO COMPONENT SYSTEM typ UX-G3, 
2x25W  tel. 697 272 102

 Q Rower Cobran Shimano - tel. 697 272 102

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

 Q Skóra futrówka świńska, tel. 790 819 855

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

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

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

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

 Q Wanna metalowa – używaną w b. 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 Praca w Radomsku – Operator wózka wi-
dłowego z UDT lub Operator produkcji. 
Więcej informacji: 663 330 218

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

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

 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 Hydrauliczne, gazowe usługi 
- tel. 577 341 526

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

 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,  
lakiernictwo, 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

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

 Q Zatrudnię wykwalifikowaną kucharkę  
z wieloletnim doświadczeniem i z umiejętnością 
gotowania różnorodnych diet. Mile widziane re-
ferencje. Kontakt w godz. 10.00-16.00.  
Tel. 783 783 387 
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Pieski szukają kochającego domu!

Żelka pies, którego nie da się nie kochać. Piękna, skromna, delikat-
na, 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.. Po-
wiedzieć 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 sercem, niestety do kochania 
ma tylko wolontariuszy, a od 10 lat marzy mieć w tym sercu swój 
dom! Czy jest ktoś, kto odmieni jego życie na lepsze?

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

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 wo-
lontariuszy 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 zastanawiać jak ten 
psiak może dawać tyle pozytywnej energii będąc od 2014 roku w schroni-
sku!
Uwielbia zabawy na wybiegu ze swoją koleżanką z boksu, nie odmówi też 
zabawy z piłeczką. Jest delikatny w stosunku do ludzi, a z innymi psami nie 
szuka konfliktu. Na smyczy stara się nie szarpać. Naszym zdaniem Pogo to 
idealny psiak dla aktywnej osoby, gdzie nudów i braku miłości nie zazna.

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

Tik-Tak to psiak zabrany z łańcucha na początku bardzo bał się wszyst-
kiego.Teraz Tik-Tak bardzo się zmienił jest bardziej otwarty na ludzi, za-
czyna już chodzić w obroży i na smyczy na spacerki. Nie jest konfliktowy 
do innych psów. Ten cudowny psiak zasługuję po tylu latach na odrobi-
nę 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 te-
raz. ;) Psiak nie jest konfliktowy w stosunku do innych psów i bardzo do-
brze dogaduje się z kolegą z boksu. Maki czeka teraz tylko na swoich je-
dynych 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


