
Policjanci z Częstochowy zatrzymali 
36-latka podejrzanego o przemyt 
narkotyków. Mieszkaniec powiatu 
kłobuckiego przywiózł z Holandii 
prawie 8 tys. działek dilerskich am-
fetaminy, ponad 200 tabletek ecsta-
sy i kilkadziesiąt porcji marihuany. 
Mężczyzna był też poszukiwany od 
5 lat dwoma listami gończymi. De-
cyzją sądu 3 najbliższe miesiące 
spędzi w areszcie. Grozi mu do 10 
lat więzienia.

Mieszkaniec powiatu kłobuckiego został za-
trzymany pod koniec lipca w wyniku ustaleń 
operacyjnych z częstochowskiej komendy. 
Podczas przeszukania posesji, na której prze-
bywał, śledczy znaleźli prawie 8 tys. działek di-
lerskich amfetaminy, ponad 200 tabletek 
ecstasy i kilkadziesiąt porcji zielonego suszu. 
36-letni mężczyzna przywiózł narkotyki z Ho-
landii. Jak się okazało, od 5 lat ukrywał się 
przed organami ścigania. Był poszukiwany 
dwoma listami gończymi w celu odbycia kary 
więzienia.

Sąd zastosował wobec mężczyzny środek 
zapobiegawczy w postaci tymczasowego 
aresztowania na 3 miesiące. Za popełnione 
przestępstwa narkotykowe grozi mu do 10 lat 
więzienia.
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Krzysztof Matyjaszczyk wysłał do Pre-
miera Rządu RP kolejny list w sprawie 
powołania województwa częstochow-
skiego. W sytuacji, w której rządzący 
przymierzają się do podziału woje-
wództwa mazowieckiego, prezydent 
Częstochowy domaga się spełnienia 
obietnic i deklaracji polityków z obec-
nego obozu władzy, dotyczących 
powstania regionu ze stolicą w Często-
chowie. - Jeżeli takiej woli nie ma, oznacza 
to, że w trakcie kolejnych kampanii wy-
borczych mieliśmy do czynienia ze 
zwykłym oszukiwaniem społeczności 
Częstochowy i subregionu w imię osią-
gnięcia doraźnych politycznych korzyści 
- twierdzi prezydent.

W liście wysłanym 31 lipca do premiera 
Mateusza Morawieckiego czytamy:

W ślad za pochodzącymi z kręgów rządo-
wych doniesieniami dotyczącymi zaawanso-
wanych prac związanych z podziałem woje-
wództwa mazowieckiego, jako prezydent Czę-
stochowy, największego miasta w Polsce po-
zbawionego statusu wojewódzkiego,  po raz 
kolejny stanowczo domagam się od Rządu RP 
podjęcia decyzji dotyczącej przywrócenia na 

mapę administracyjną Polski województwa 
częstochowskiego.

Wnioskuję jednocześnie o informację co w 
tej sprawie do tej pory zrobiono oraz czy 
obecnie lub w najbliższym czasie będą podej-
mowane działania stwarzające podstawy do 
oczekiwanych przez nas zmian.

Przypomnę po raz kolejny, że deklaracje 
dotyczące odtworzenia województwa często-
chowskiego były mieszkankom i mieszkań-
com naszego miasta oraz subregionu wielo-
krotnie składane przez czołowych polityków 
oraz przedstawicieli obecnej koalicji rządzą-
cej, zwłaszcza w czasie kampanii wyborczych 
przed kolejnymi wyborami.

W związku z tym jest dla mnie niezrozumia-
łe, że do dziś nie mieliśmy informacji o żad-
nych pracach związanych choćby z oficjalnymi 
konsultacjami społecznymi, dotyczącymi po-
wrotu na mapę województwa częstochow-
skiego. Jak wiadomo proces reaktywacji woje-
wództwa powinien czasowo poprzedzać de-
cyzje europejskich instytucji związane z po-
działem środków europejskich w nowej per-
spektywie finansowej po 2020 r., by nowy re-
gion mógł być brany pod uwagę przy rozdzia-
le unijnych funduszy.

Sprawa województwa w kontekście po-
myślnej przyszłości miasta i regionu ma dla 

częstochowianek i częstochowian bardzo 
istotne znaczenie. Dlatego jako prezydent 
miasta wielokrotnie kierowałem stosowną 
korespondencję m.in. do Prezydenta RP An-
drzeja Dudy, Premier Beaty Szydło i Prezesa 
PiS Jarosława Kaczyńskiego. Obszerny list z 
przypomnieniem naszych argumentów wy-
słałem także do Pana Premiera. Niestety nie 
otrzymałem żadnej odpowiedzi, która odnosi-
łaby się do składanych wielokrotnie przez po-
lityków PiS (w tym członków Pana obecnego 
Rządu) obietnic i wskazywała realną perspek-
tywę realizacji projektu odrodzenia woje-
wództwa częstochowskiego.

Dlatego – w kontekście doniesień o pla-
nach realizacji zmian administracyjnych w za-
kresie podziału województwa mazowieckiego 
– upominam się ponownie o podniesienie 
statusu administracyjnego Częstochowy oraz 
regionu i wnioskuję do Pana Premiera o pod-
jęcie realnych działań w tym zakresie, zgodnie 
ze składanymi przez polityków PiS deklaracja-
mi. Jeżeli takiej woli nie ma, oznacza to, że w 
trakcie kolejnych kampanii wyborczych mieli-
śmy do czynienia ze zwykłym oszukiwaniem 
społeczności Częstochowy i subregionu w 
imię osiągnięcia doraźnych politycznych ko-
rzyści.

Odnalazł zaginionego  
i zapobiegł tragedii

„Pamiątki”  
z Holandii: 8 tys. 
działek dilerskich 
amfetaminy, 
ponad 200 
tabletek ecstasy  
i kilkadziesiąt 
porcji marihuany

Policjanci z „jedynki” otrzymali zgłoszenie o zagi-
nięciu mieszkańca Częstochowy. Ze wstępnych 
ustaleń wynikało, że 24-latek miał zamiar tar-
gnąć się na swoje życie. Do pomocy wezwano 
policyjnego przewodnika z psem tropiącym. 
Dzięki temu mężczyzna został w porę odnalezio-
ny i przekazany pod opiekę lekarza.

Mieszkaniec Częstochowy wyszedł z domu w piątek późnym 
wieczorem. Ze wstępnych ustaleń wynikało, że chce popełnić 
samobójstwo. Nie było chwili do stracenia, gdyż w grę wchodzi-
ło ludzkie życie. Policjanci z komisariatu I natychmiast podjęli 
działania, by odnaleźć 24-latka.

Na miejsce skierowano asp. sztab. Pawła Kowalczyka z poli-
cyjnym psem służbowym. „Kair” podjął trop za zaginionym i 
bezbłędnie doprowadził mundurowych do 24-latka. Na miejsce 
policjanci wezwali karetkę pogotowia, która zabrała mężczyznę 
do szpitala.

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

Cena 1,20 zł 
(w tym 8% VAT)

Nr 90 (1199)
Nr ISSN 22 99 4440 ŚRODA-CZWARTEK, 5-6 SIERPNIA 2020

Prezydent upomina się  
o województwo



2 ŚRODA-CZWARTEK 5-6 SIERPNIA 2020AKTUALNOŚCI

 Opracowanie kolumny - Katarzyna Gwara

Andrusiewicz: 

Możliwe jest zmniejszenie  
liczby gości w restauracjach i na weselach

Gmina Olsztyn

Przy torowisku 
uprawiał... 
konopie

Straż miejska

Ujęli wandala, który 
zdewastował elewację bloku

Ukrywał się od sześciu lat

Był poszukiwany 
trzema listami 
gończymi

Powinno powstać prawo pozwalające na 
niewpuszczenie do sklepu klienta bez ma-
ski oraz na odmówienie obsługi takiej oso-
by - uważa Polska Organizacja Handlu i 
Dystrybucji. Jak dodano, sklepy nie są w 
stanie samodzielnie wyegzekwować od 
kupujących noszenia masek.

„Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji 
popiera zapowiadane przez Ministerstwo 
Zdrowia wprowadzenie normy prawnej, któ-
ra pozwoli nie obsłużyć klientów nienoszą-
cych masek ochronnych na terenie sklepów” 
- przekazała we wtorkowym stanowisku PO-
HiD jej prezes Renata Juszkiewicz.

Minister zdrowia Łukasz Szumowski we 
wtorkowym „Dzienniku Gazecie Prawnej” 
zapowiedział, że rząd chce wyposażyć w 
dodatkowe uprawnienia podmioty prowa-
dzące sklepy, by miały prawo nie obsługi-
wać osób bez maseczek. - Będzie to wpro-
wadzone jako norma prawna, co najmniej 
w rozporządzeniu. Nastąpi to jeszcze w 
tym miesiącu - poinformował szef MZ.

Zdaniem POHiD powinno powstać pra-
wo do odmowy obsługi klienta bez maski, 
jak również prawo do niewpuszczania ta-
kich osób do sklepu.

- Zwracamy uwagę, że w żadnym wypadku 
nie może to być obowiązek nałożony na 
sklepy. Sklepy nie są w stanie samodziel-
nie wyegzekwować od klientów noszenia 

masek i oczekują pomocy właściwych or-
ganów w przypadkach, gdy dojdzie do 
agresywnej reakcji ze strony klienta - pod-
kreśliła w stanowisku Juszkiewicz.

POHiD postuluje usunięcie zapisu mó-
wiącego, że nie jest konieczne okazanie za-
świadczenia o stanie zdrowia klienta. Zda-
niem organizacji, w takim przypadku pra-
wo powinno nakazać osobom z problema-
mi zdrowotnymi noszenie przyłbic.

Ponadto, POHiD apeluje do rządu o 
wsparcie dla handlowców poprzez ogólno-
polską kampanię komunikacyjną, podkre-
ślającą społeczną odpowiedzialność oby-
wateli za zdrowie i bezpieczeństwo oraz 
wyrozumiałość dla pracowników handlu. 
Organizacja wskazuje, że wsparciem dla 
sklepów byłyby plakaty rządowe, czy infor-
mujące o podstawie prawnej.

- Branża handlowa dołożyła wszelkich sta-
rań, aby uchronić swoich pracowników i kon-
sumentów przed zakażeniem COVID-19. Po-
niesione zostały nakłady finansowe na pozio-
mie 350 mln zł. We wszystkich placówkach 
wdrożone zostały rygorystyczne procedury 
bezpieczeństwa - podkreśla Juszkiewicz.

W stanowisku przypomniano, że fir-
my zrzeszone w POHiD apelowały do 
klientów o noszenie masek ochronnych 
na terenie sklepów.

Rozpoczęcie w tym tygodniu kontroli zasła-

niania ust i nosa przez klientów i przez perso-
nel w sklepach zapowiedział Szumowski w 
poniedziałek w Programie Pierwszym Polskie-
go Radia. Jak mówił, „rozpoczynamy, w związ-
ku z tym, w tym tygodniu kontrolę w skle-
pach, kontrolę wykonywaną zarówno przez 
policję jak i przez służby sanitarne, czy klienci 
noszą maseczki, czy personel nosi maseczki”.

Aktualnie obowiązek noszenia maseczek 
lub innego rodzaju zasłaniania ust i nosa do-
tyczy sytuacji, gdy na zewnątrz nie można za-
chować 1,5-metrowej odległości od in-
nych. Maseczki lub np. przyłbice należy no-
sić też m.in. w sklepach, w galeriach, w 
bankach, w środkach komunikacji zbioro-
wej, na targach, w kinach, w teatrach, w sa-
lonach masażu i tatuażu, w przychodniach, 
w szpitalach, w kościołach, w urzędach i in-
nych w budynkach użyteczności publicz-
nej. Ust i nosa nie trzeba zakrywać np. w 
lasach lub po zajęciu miejsca przy stole i je-
dzeniu i piciu w restauracji czy barze.

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji 
zrzesza 16 międzynarodowych sieci han-
dlowych: Auchan, Carrefour, Castorama, 
Decathlon, E.Leclerc, IKEA, Biedronka, 
JYSK, Kaufland, Lidl, MediaMarktSaturn, 
Pepco, Schiever, Transgourmet, TESCO, 
Żabka. Firmy członkowskie POHiD zainwe-
stowały w Polsce 50 mld euro i stworzyły 
blisko 200 tys. miejsc pracy.

Kryminalni z częstochowskiej komendy zatrzymali 37-latka, który w 
gminie Olsztyn uprawiał marihuanę. Mężczyzna „wpadł”, gdy plewił 
chwasty rosnące przy doniczkach. Policjanci przechwycili prawie 40 
krzaków tej rośliny. Można z niej uzyskać blisko kilogram narkotyku. 
Mężczyźnie grozi do 3 lat więzienia.

Kryminalni z częstochowskiej komendy wpadli na trop mężczyzny, który 
w gminie Olsztyn hodował 39 krzewów konopi. Rośliny były wkopane ra-
zem z doniczkami w ziemię przy torach kolejowych. - Krótkotrwała obser-
wacja tej uprawy pozwoliła policjantom zatrzymać 37-letniego mieszkańca 
powiatu częstochowskiego podczas pielęgnacji krzaków, gdy plewił chwa-
sty rosnące przy doniczkach. Za uprawę zabronionej rośliny mężczyzna od-
powie przed sądem. Grozi mu do 3 lat więzienia.

Częstochowscy strażnicy miejscy po pościgu ujęli 17-letniego wan-
dala, który zdewastował elewację bloku przy ul. Gaczkowskiego.

Do zdarzenia doszło w nocy z poniedziałku na wtorek ok. godz. 2:40. 
Pracownicy Straży Miejskiej z referatu ds. miejskiego monitoringu wizyjne-
go zauważyli mężczyznę, który malował po elewacji bloku znajdującego się 
w rejonie ul. Gaczkowskiego i Limanowskiego. Na widok nadjeżdżającego 
radiowozu straży miejskiej sprawca zaczął uciekać. Po krótkim pościgu 
strażnicy miejscy ujęli wandala. Okazał się nim być 17-letni mężczyzna. 
Sprawca został przekazany policjantom z VI Komisariatu.Musi liczyć się z 
odpowiedzialnością za swój czyn, a także z pokryciem strat.

Kryminalni z częstochowskiej komendy zatrzy-
mali 56-latka, który od 6 lat ukrywał się przed 
organami ścigania. Do zatrzymania doszło na te-
renie województwa łódzkiego. Mężczyzna 
poszukiwany był trzema listami gończymi przez 
katowicki sąd i prokuraturę w Zabrzu. 55-latek 
trafił już do zakładu karnego, gdzie spędzi prawie 
7 lat.

Mężczyzna poszukiwany był od 2014 roku za liczne 
oszustwa. Na podstawie analizy zgromadzonych w tej 
sprawie informacji, operacyjni z częstochowskiej ko-
mendy wpadli na trop 56-latka i ustalili, gdzie miesz-
ka. Do zatrzymania poszukiwanego trzema listami 
gończymi mężczyzny doszło w jednym z mieszkań w 
Łodzi. Wiedząc, że może trafić do więzienia, przestęp-
ca podawał fałszywe dane osobowe i posługiwał się 
podrobionymi dokumentami. To jednak nie pomogło 
i 56-latek trafił już do zakładu karnego, gdzie będzie 
musiał odbyć karę prawie 7 lat pozbawienia wolności.

Częstochowianki i częstochowianie uczcili 1 
sierpnia kolejną rocznicę wybuchu Powstania War-
szawskiego.

Pandemia uniemożliwiła organizację obchodów, w 
taki sposób jak działo się to w latach poprzednich.

Krótka uroczystość rozpoczęła się w sobotę o 17.00 
(godzina „W”) w alei Sienkiewicza, gdzie przedstawicie-
le władz miasta, z prezydentem Krzysztofem Matyjasz-
czykiem na czele, złożyli kwiaty i zapalili znicze na Gro-
bie Nieznanego Żołnierza.

W uroczystości uczestniczyli też przedstawiciele czę-
stochowskiego oddziału Światowego Związku Żołnierzy 

Armii Krajowej, Wojskowej Komendy Uzupełnień, na-
uczyciele częstochowskich szkół oraz harcerze z Hufca 
Częstochowa.

Przy okazji upamiętnienia momentu wybuchu Po-
wstania, 1 sierpnia o godz. 17.00 przeprowadzono kra-
jowy test sprawności syren alarmowych wykorzystywa-
nych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności.

- Możliwe jest zmniejszenie liczby gości w restau-
racjach i na weselach i rejestrowanie ich przez 
stacje sanitarno-epidemiologiczne. Oznacza to, że 
organizator przyjęcia będzie musiał się spo-
dziewać niezapowiedzianej wizyty policji czy stacji 
sanitarno-epidemiologicznej – powiedział we 
wtorek rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech 
Andrusiewicz.

We wtorek MZ poinformowało o najwyższej do tej po-
ry liczbie potwierdzonych w ciągu doby przypadków koro-
nawirusa, która wyniosła 680 chorych.

- Na dzisiejszy wynik złożyły się zakażenia w trzech wo-
jewództwach: śląskim, wielkopolskim i małopolskim, 
gdzie zanotowano ponad 400 zakażeń” – powiedział 
rzecznik MZ. Zwrócił jednocześnie uwagę, że „połowa kra-
ju to są przypadki w skali od dziesięciu, kilkunastu do 
dwudziestu przypadków i raczej te województwa nie wy-
chodzą i nie aspirują do wysokich liczb”.

Zaznaczył, że „czymś oczywistym jest fakt, że w związku 
z przemieszczaniem się ludzi będą notowane nowe przy-
padki zakażeń w nowych miejscach w skali całego kraju”.

W związku z rosnącą tendencją potwierdzanych dzien-
nie przypadków rzecznik MZ został zapytany, czy możliwy 
jest powrót do obostrzeń.

Andrusiewicz zapowiedział, że jeśli zostaną pewne 
obostrzenia wprowadzone, to nie dla całych województw, 
ale jedynie dla poszczególnych powiatów, w których będą 
duże ogniska zakażeń.

- Skala wzrostów, która mogłaby nas niepokoić, to są 
23-24 powiaty. Tutaj podliczamy dane z ostatnich 14 dni i 
obserwujemy, jaka była w tym czasie skala wzrostów i na 

tej postawie będą planowane pewne obostrzenia, pewne 
wyłączenia w poszczególnych powiatach. Dotyczy to nie 
tylko Śląska – poinformował rzecznik MZ.

Zaznaczył, że „możliwe jest zmniejszenie liczby gości w 
restauracjach, osób odwiedzających sklepy, możliwe są 
mniejsze wesela i będą one rejestrowane przez stacje sa-
nitarno-epidemiologiczne, co oznacza, że taki organizator 
będzie musiał się spodziewać niezapowiedzianej wizyty 
policji czy stacji sanitarno-epidemiologicznej” – zapowie-
dział Andrusiewicz.

Podkreślił, że kontrole – co do zasady przestrzegania 
przepisów prawa – powinny być wszędzie. - Tak jak teraz 
nasilamy kontrole w placówka sklepowych i tutaj policja 
wraz ze służbami sanitarno-epidemiologicznymi będzie 
takie patrole odbywała.

Andrusiewicz zapowiedział, że na weselach, również 
tych nierejestrowanych, mogą się także pojawić kontrole. - 
W przypadku wesel rejestrowanych organizatorzy muszą 
zdawać sobie sprawę, że ryzyko pojawienia się kontroli na 
takim przyjęciu jest spore – oświadczył rzecznik MZ.

Pytany o nowe narzędzia dla właścicieli sklepów czy 
osób obsługujących klientów, pozwalające egzekwować 
od nich przestrzegania zaleceń sanitarnych, rzecznik Mini-
sterstwa Zdrowia powiedział, że „potrzebna jest zmiana 
prawa”.

- Potrzeba wprowadzenia przepisów do ustawy, które 
dadzą narzędzie sklepikarzom do egzekwowania przepi-
sów prawa. Musimy jednak poczekać, aż będzie posiedze-
nie Sejmu i Senatu. My ze swojej strony deklarujemy jak 
najszybsze przygotowanie takich zapisów, które mogłyby 
wejść w życie – oświadczył. Zwrócił uwagę, że „w ślad za 
takim przepisem pójdzie przepis o większych karach dla 
podmiotów gospodarczych”.

POHiD: sklepy nie są w stanie samodzielnie 
wyegzekwować od klientów noszenia masek

Częstochowa

Pamiętali o powstańcach
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7-latek wjechał pod 
samochód

Aresztowani  
za ściąganie haraczy

Po trzech latach odpowie za 
zabójstwo męża

Mysłowiccy policjanci wyjaśniają okolicz-
ności zdarzenia drogowego z udziałem 
7-letniego chłopca. Wstępne ustalenia 
wskazują, że rozpędzone na rowerze 
dziecko wjechało na przejście dla pie-
szych wprost pod osobowego hyundaia. 
Na szczęście poza drobnymi otarciami 
chłopcu nie stało się nic poważnego. 

Do zdarzenia doszło na ul. Brzezińskiej. Ze 
wstępnych ustaleń policjantów i opisu świad-

ków zdarzenia wynika, że chłopiec wjechał na 
przejście dla pieszych wprost pod osobowe-
go hyundaia. Siła uderzenia nie była duża, po-
nieważ kierujący chwilę wcześniej zatrzymał 
się przed przejściem w celu udzielenia pierw-
szeństwa. Mimo tego 7-latek został przewie-
ziony do szpitala na badania. Na szczęście 
poza otarciami naskórka nie stało się mu nic 
poważnego. Dokładnym wyjaśnianiem oko-
liczności tego zdarzenia zajmują się mysło-
wiccy policjanci.

Tarnogórscy policjanci zatrzymali trzech 
mężczyzn, którzy usłyszeli zarzuty roz-
boju na 56-latku z Kalet. Pokrzywdzony 
został zaatakowany tylko dlatego, że miał 
na sobie szalik z oznaczeniami klubu, z 
którym sprawcy nie sympatyzują. Napast-
nicy pobili go i zerwali mu z szyi szalik, 
traktując go jako trofeum. Jeszcze w tym 
samym dniu wszyscy trzej znaleźli się w 
rękach mundurowych. Zatrzymanym grozi 
do 12 lat więzienia.

Dyżurny tarnogórskiej policji otrzymał 
zgłoszenie o pobiciu mężczyzny przed skle-
pem w Kaletach. Patrol na miejscu ustalił, że 
pokrzywdzony w żaden sposób nie prowoko-
wał agresorów, a trzech mężczyzn pobiło go 
tylko dlatego, aby zabrać mu szalik i smycz z 
logo klubu sportowego, które potraktowali 
jako „trofeum”. Gdy 56-latek nie chciał oddać 
swojej własności, został zaatakowany przez 
jednego z napastników. Mając jednak pro-
blem z odebraniem rzeczy, pomogli mu jego 
koledzy, którzy czekali w samochodzie z włą-
czonym silnikiem. Agresorzy nie zwracali 

uwagi, że biją mężczyznę na parkingu przed 
sklepem, do którego wchodzą klienci. Gdy 
udało im się zerwać szalik, wskoczyli do sa-
mochodu i odjechali z piskiem opon. Policjan-
ci wykonali szereg czynności, aby jak najszyb-
ciej zatrzymać sprawców. Numery rejestra-
cyjne wskazywały, że poszukiwani nie są 
mieszkańcami powiatu tarnogórskiego i mo-
gli tylko przyjechać do kogoś w odwiedziny. 
Policjanci przejrzeli monitoring i zauważyli 
gdzie poszukiwany samochód po zdarzeniu 
odjechał. O 22.00 mundurowi wiedzieli już 
dokładnie, na jakiej posesji jest zapakowany 
samochód przestępców. Po wejściu na teren 
posesji stróże prawa zatrzymali trzech męż-
czyzn. W samochodzie znaleźli skradziony 
szalik i smycz. Najmłodszy ze sprawców ma 
21, a najstarszy 24 lata. Cała trójka mieszka w 
tej samej miejscowości w powiecie bieruń-
sko-lędzińskim. Sprawcy odpowiedzą za roz-
bój o charakterze chuligańskim, za który gro-
zi kara do 12 lat więzienia. Prokurator zasto-
sował wobec nich, poręczenie majątkowe 
oraz zakaz zbliżania się do pokrzywdzonego.

Podejrzani o wymuszenia pieniędzy, 
groźby i podpalenie samochodu, wpadli 
w ręce policjantów, gdy przyszli na prze-
kazanie pieniędzy przez pokrzywdzoną. 
Na wniosek śledczych, sąd zastosował 
tymczasowy areszt w sumie wobec czte-
rech osób zatrzymanych przez 
jastrzębskich kryminalnych. Za wymu-
szenie rozbójnicze grozi im teraz do 10 lat 
więzienia.

Policjanci z Jastrzębia-Zdroju uzyskali infor-
mację, że od 2018 roku czterech młodych 
mężczyzn wymusza haracze.

W pierwszym z przypadków mundurowi 
ustalili, że jedną z osób mogących mieć zwią-
zek z tym procederem jest 29-letni partner 
biznesowy 55-letniej kobiety. Jak się okazało, 
29-latek, wspólnie ze znajomym, od grudnia 
2018 roku wymuszał od zgłaszającej pienią-
dze w kwotach od 1,5 do 2 tys. zł. Zatrzymani 
mężczyźni śledzili i fotografowali swoją ofia-

rę, a ze ściągania haraczy uczynili sobie stałe 
źródło utrzymania. Wielokrotnie grozili kobie-
cie i jej rodzicom pobiciem, a nawet pozba-
wieniem życia, czy wysadzeniem w powietrze 
domu. Używali też wobec pokrzywdzonej 
przemocy, szarpiąc ją, czy ciągnąc za włosy.

W drugim przypadku policjanci zatrzymali 
mężczyzn, którzy chcąc wymusić haracz od 
pewnego jastrzębianina, podpalili mu samo-
chód oraz grozili pozbawieniem życia rów-
nież jego będącej w ciąży partnerce.

Na wniosek śledczych i prokuratora, sąd 
zastosował wobec czterech zatrzymanych 
mężczyzn w wieku od 29 do 49 lat tymczaso-
wy areszt. Grozi im nawet 10 lat więzienia. 
Sprawa ma charakter rozwojowy.

Pokrzywdzonych może być więcej, dlatego 
też prosimy wszystkie osoby, mające jakiekol-
wiek informacje w tej sprawie, o kontakt z Ko-
mendą Miejską Policji w Jastrzębiu-Zdroju 
pod numerem telefonu: 47 85 542 00.

Praca śledczych z Wydziału Kryminalnego 
Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowi-
cach oraz prokuratora z Prokuratury 
Okręgowej w Katowicach pozwoliła na 
postawienie zarzutu zabójstwa w 2017 
roku 56-letniego mieszkańca Sławkowa. 
Wnikliwa i żmudna analiza zebranego w 
sprawie materiału dowodowego, w tym 
opinia policyjnego profilera, pozwoliła na 
przedstawienie żonie zamordowanego 
mężczyzny prokuratorskich zarzutów za-
bójstwa, składania fałszywych zeznań 
oraz nakłaniania do takich zeznań. De-
cyzją sądu kobieta trafiła do aresztu. Za 
zabójstwo może jej grozić dożywotni 
pobyt w więzieniu.

Sprawa zabójstwa 56-letniego miesz-
kańca Sławkowa, właściciel dużej firmy 
produkcyjnej, miała swój początek w maju 
2017 roku. Wtedy do komendy Powiatowej 
Policji w Będzinie zgłosiła się żona mężczy-
zny i poinformowała o jego zaginięciu. Z 
relacji kobiety wynikało, że dwa dni wcze-
śniej zaginiony miał opuścić miejsce za-
mieszkania i pojechać na umówione spo-
tkanie biznesowe. Od tego czasu nie ma z 
nim kontaktu. Policjanci wszczęli czynno-
ści poszukiwawcze za zaginionym.

W lipcu 2017 r. w lesie na terenie woj. ku-
jawsko-pomorskiego kilka kilometrów od 
Włocławka myśliwy natknął się na zawinięte 
w folię zwłoki człowieka. Po przeprowadzeniu 
oględzin policjanci ustalili, że najprawdopo-
dobniej jest to zaginiony w maju mieszkaniec 
Sławkowa. Jego tożsamość ostatecznie po-
twierdziło badanie porównawcze DNA. Sek-
cja zwłok wykazała poważne obrażenia ciała, 
które mogły skutkować śmiercią. Wiadome 
już było, że policjanci prowadzą sprawę za-
bójstwa.

Postępowanie w sprawie odnalezienia 
zwłok mężczyzny zostało przejęte z bydgo-
skiej prokuratury przez Prokuraturę Okręgo-
wą w Katowicach. Sprawą zajęli się śledczy z 
Wydziału Kryminalnego katowickiej komendy 

wojewódzkiej. Kryminalni szybko podali w 
wątpliwość przedstawioną przez żonę męż-
czyzny wersję wydarzeń mówiącą o jego ta-
jemniczym zaginięciu i rozpoczęli żmudne 
kompletowanie materiału dowodowego oraz 
jego wnikliwą analizę. Policjanci między inny-
mi przesłuchali dziesiątki osób mogących 
mieć wiedzę przydatną do ustalenia faktycz-
nego przebiegu wydarzeń. Stróże prawa ze-
brali i poddali sprawdzeniu zapisy pochodzą-
ce z kamer monitoringów oraz komputery z 
firmy należącej do mężczyzny. Kolejne prze-
słuchane osoby i kolejne poczynione w spra-
wie ustalenia śledczych coraz bardziej przy-
bliżały ich do żony zamordowanego mężczy-
zny, jednocześnie osłabiając wiarygodność 
złożonych przez nią zeznań. Jednym z istot-
nych dowodów okazał się sporządzona 2 
miesiące temu przez policyjnego profilera 
identyfikacja psychologiczna – profil psycho-
logiczny osoby podejrzanej o zbrodnię. 

Choć do zabójstwa mężczyzny doszło w 
2017 roku, długotrwała praca śląskich śled-
czych pokazała, że sprawca  niewykrytego 
przestępstwa właściwie nigdy nie może do 
końca czuć się bezpieczny i bezkarny. W dniu 
20.07.2020 r. 59-letnia żona zamordowanego 
mężczyzny została zatrzymana przez poli-
cjantów z wydziału kryminalnego, a następ-
nego dnia doprowadzona do Prokuratury 
Okręgowej w Katowicach. Zgromadzony w 
sprawie obszerny materiał dowodowy po-
zwolił na przedstawienie kobiecie prokura-
torskich zarzutów zabójstwa, składania fał-
szywych zeznań oraz nakłaniania innych 
osób do składania fałszywych zeznań. Sąd 
przychylił się do wniosku śledczych oraz pro-
kuratora i zastosował wobec podejrzanej śro-
dek zapobiegawczy w postaci tymczasowego 
3-miesięcznego aresztu. Kobieta nie przyzna-
je się do winy. Za zabójstwo może jej grozić 
dożywotnie pozbawienie wolności. Wiele 
wskazuje na to, że w zbrodni mogły uczestni-
czyć także inne osoby. Śledczy nie wykluczają 
dalszych zatrzymań w sprawie.

Za „trofeum” grozi im 
12 lat więzienia
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SPRZEDAM

 Q ALFA ROMEO 1.9 jtdm 150 km, 
2007r. stan bardzo dobry, full 
opcja, cena 17 500 PLN  
tel. 788 635667

 Q Audi Q2  1.4 TFSI 150 KM S Tronic 
Salon PL 2016,  89 744 km, 1 395 
cm3, benzyna - 81 900 PLN -  
tel. 601 383 710

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

 Q Audi A6 III (C6) 3.0 Diesel, 2007 
rok, 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 
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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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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  
1.2 E+LPG,  rok prod. 2017, 
kraj., I - wł. 
F-VAT, serwis

34.900 zł

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

158.900 zł

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

41.700 zł

JEEP RENEGADE 2.0 D, 
rok prod. 2015,  
napęd 4x4, krajowy, I-wł., 
serwisowany, faktura VAT

49.900 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

Q	 BMW X6 2.0 D, rok prod. 2009-2011, F. VAT,  
automat, skóra, navi, czujniki  76.000 zł - 99.000 zł

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

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

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

Q	 MERCEDES GLC 250 2.0E, rok prod. 2018, 
kraj., I-wł., serwis, F-VAT 139.900 zł

Q	 SEAT LEON 1.2 E, rok prod. 2017, kraj., I-wł., serwisowany, 
faktura VAT 37.900 zł

Q	 VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2018, kraj., I-wł., serwisowany, 
faktura VAT 63.900 zł

Q	 VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2016, kraj., I-wł., serwisowany, 
faktura VAT 58.900 zł

Q	 JEEP RENEGADE 2.0 D, rok prod. 2015, 
kraj., I-wł., - 3 szt. 47.900 zł -52.900 zł

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

Q	 MERCEDES A140 1.4 E, rok prod. 2004  7.400 zł

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

Q	 PEUGEOT 308 1.6 E, automat, rok prod. 2009  14.900 zł

Q	 HYUNDAI I10 1.1 benzyna, rok prod. 2010, kraj., I-wł. 11.900 zł

Q	 MAZDA 3 1.6 E, rok prod. 2010  23.900 zł
Q	 VW PASSAT 1.9 D, rok prod. 2002  6.900 zł

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

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

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

Q	 VW SHARAN 1.8 E+gaz, rok prod. 2001, automat   6.900 zł
Q	 VW TOURAN 2.0 TDI, rok prod. 2013, 170 KM  46.900 zł

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

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

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

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

Q	 FORD FIESTA 1.25 E, rok prod. 2016   29.900 zł

Q	 VOLVO XC60 2.0 D, rok prod. 2014, nawigacja   59.900 zł

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

Q	 KIA SPORTAGE 1.6 benz., rok prod. 2011, kraj., I-wł. 
F-VAT, serwisowany 34.900 zł

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

Q	 PEUGEOT 308 1.6 diesel, rok prod. 2012, krajowy 16.900 zł

Q	 TOYOTA AVENSIS 2.2 D, rok prod. 2010 20.900 zł

Q	 FIAT 500 1.2 E, rok prod. 2017 36.500 zł

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

Q	 VW POLO 1.2 benzyna+gaz, zakup w 2010  17.900 zł

Q	 VOLVO S80 2.9 E, zakup 2002, kraj.  7.900 zł

Q	 OPEL VIVARO 2.5 D, rok prod. 2008  19.900 zł
Q	 PEUGEOT 207 1.4 benzyna, rok prod. 2008  11.900 zł

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

 44.900 złQ	 AUDI Q5 3.0 D, rok prod. 2008, kraj

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

 37.900 złQ	 FORD FOCUS 1.6 E + LPG, kraj., I wł.,  
serwisowany, f-vat

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

2.700 złQ	 FIAT PUNTO 1.2 benzyna, rok prod. 2000

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

 15.900 złQ	OPEL ASTRA 1.6 benzyna, rok prod. 2010
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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


