
75-letni rowerzysta, który ucierpiał w wypadku na 
ulicy św. Rocha, nie żyje. Ze wstępnych ustaleń wynika, 
że mężczyzna nie zachował szczególnych środków 
ostrożności przy zmianie pasa ruchu i wjechał wprost 
pod nadjeżdżający motocykl. Jak się okazało 26-letni 
motocyklista kierował pojazdem pomimo orzeczo-
nego zakazu sądowego. Znajdował się też w stanie po 
spożyciu alkoholu i po użyciu środków odurzających.

Do zdarzenia doszło w czwartek (6.08.) około godziny 
13.00 na ul. św. Rocha w Częstochowie. Ze wstępnych usta-
leń policji wynika, że kierujący rowerem nie zachował 
szczególnych środków ostrożności przy zmianie pasa ru-
chu i wjechał wprost pod nadjeżdżający motocykl. W wyni-
ku odniesionych obrażeń 75-letni rowerzysta zmarł po 
przewiezieniu do szpitala.

Jak się okazało, 26-letni motocyklista kierował pojazdem 
pomimo orzeczonego zakazu sądowego, a wstępne bada-
nie wykazało, że znajdował się w stanie po spożyciu alkoho-
lu i po użyciu środków odurzających. Wyniki pobranej do 
badań krwi mają zweryfikować wstępne ustalenia policji. 
26-latek trafił do policyjnego aresztu.

Na miejscu pod nadzorem prokuratora policjanci prze-
prowadzili oględziny miejsca zdarzenia z udziałem techni-
ka kryminalistyki. Droga była zablokow ana w obu kierun-
kach. Przyczyny tego tragicznego zdarzenia wyjaśniają 
śledczy i prokurator.
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Władze samorządowe Częstochowy 
w trosce o mieszkańców i przybywa-
jących do miasta gości, wnioskują do 
ministra Łukasza Szumowskiego o 
regulacje dotyczące pielgrzymo-
wania z obszarów szczególnie 
zagrożonych koronawirusem.

-  Nasze obawy budzi fakt, że osoby 
przybywające do Częstochowy z rejo-
nów o najwyższym wzroście zakażeń ko-
ronawirusem mogą stać się źródłem po-
wstania ognisk w naszym mieście – napi-
sał w liście do Ministra Zdrowia zastępca 
prezydenta Ryszard Stefaniak. - Zapew-
nienie bezpieczeństwa innym pątnikom, 

a także mieszkańcom Częstochowy wy-
daje się w tej sytuacji trudne.

Przypomnijmy, że już w na początku 
lipca Prezydent Miasta Częstochowy - w 
trosce o zdrowie przybywających – ape-
lował o ostrożność i rozsądek. Prosił też 
o powstrzymanie się w tym roku od ma-
sowego pieszego pielgrzymowania, któ-
re może stać się ogniskiem nowych za-
chorowań. W apelu do mieszkańców 
miasta zwracał się o zachowanie środ-
ków bezpieczeństwa i unikanie dużych 
skupisk ludzi.

Częstochowa, dzięki dotychczasowe-
mu stosowaniu się do zaleceń sanitar-
nych przez mieszkanki i mieszkańców 
oraz zaangażowaniu osób odpowie-

dzialnych za walkę z epidemią, ma sto-
sunkowo niski wskaźnik zakażeń i na ra-
zie nie obserwuje się jego znaczącego 
wzrostu. Ruch pielgrzymkowy z rejonów 
o najwyższym wzroście zachorowań na 
Covid-19 może jednak stanowić zagro-
żenie zarówno dla innych przybywają-
cych do miasta, jak mieszkanek i miesz-
kańców Częstochowy.

Dlatego zastępca prezydenta, nadzo-
rujący sprawy związane m.in. z profilak-
tyką zdrowotną, w liście przesłanym 7 
sierpnia do Ministra Zdrowia oraz Głów-
nego Inspektora Sanitarnego prosi o 
uregulowanie kwestii pielgrzymowania z 
obszarów szczególnie zagrożonych ko-
ronawirusem.

Tragiczny finał wypadku

Nie żyje 
rowerzysta

Biała

20-latek z Ukrainy 
uderzył w drzewo
20-letni kierowca z poważnymi obrażeniami ciała 
trafił do częstochowskiego szpitala - to efekt wy-
padku, do którego doszło na ul. Częstochowskiej w 
Białej. Ze wstępnych ustaleń policjantów z drogówki 
wynika, że młody kierowca bmw jechał w kierunku Ka-
myka. Na prostym odcinku drogi - z nieustalonych 
przyczyn - zjechał na pobocze, po czym uderzył w 
przydrożne drzewo.

Do zdarzenia doszło w nocy z środy na czwartek. Kilka 
minut po godzinie 1.00, oficer dyżurny kłobuckiej komendy 
otrzymał zgłoszenie dotyczące wypadku drogowego, do 
którego doszło na ul. Częstochowskiej w Białej.

Na miejsce skierowani zostali policjanci z kłobuckiej ko-
mendy, w tym mundurowi z drogówki. Ze wstępnych usta-
leń wynika, że jadący w kierunku Kamyka 20-letni kierujący 
bmw, na prostym odcinku drogi, z nieustalonych przyczyn 
zjechał na pobocze, po czym uderzył w przydrożne drzewo.

Młody mężczyzna, obywatel Ukrainy, przeżył jednak z 
poważnymi obrażeniami ciała został przewieziony do czę-
stochowskiego szpitala. W chwili zdarzenia był trzeźwy. Do-
datkowo od kierowcy zlecono pobranie krwi, w celu wyko-
nania analizy pod kątem innych zabronionych środków 
psychoaktywnych.

Aktualnie dokładne przyczyny i okoliczności wypadku 
ustalają kłobuccy śledczy pod nadzorem częstochowskiego 
prokuratora.

Wszystkie osoby będące świadkami tego zdarzenia pro-
szone są o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Kłobuc-
ku pod nr telefonu (34) 3109200, 997, 112 lub z najbliższą 
jednostką policji. 

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

Walczą  
z narkobiznesem

Wysokie temperatury

Polewaczki ruszyły  
w drogę

Szumowski: 

Będzie więcej czerwonych stref, jeśli 
będą lekceważone zasady sanitarne

MPK

Autobusy pojadą 
inaczej

Jasna Góra

Koncert 
dla pielgrzymów

Kryminalni z częstochowskiej 
komendy zatrzymali 32-latka, 
który w mieszkaniu w cen-
trum miasta uprawiał konopie 
indyjskie. Policjanci zabez-
pieczyli 10 krzaków tej rośliny 
i prawie kilogram gotowej 
marihuany. Dzięki temu nar-
kotyk, o czarnorynkowej 
wartości blisko 40 tys. zł, nie 
trafi na rynek. Decyzją sądu 
zatrzymany najbliższe 3 mie-
siące spędzi w areszcie. Grozi 
mu do 10 lat więzienia.

Policjanci z wydziału krymi-

nalnego częstochowskiej ko-
mendy zatrzymali 32-letniego 
mieszkańca miasta, który posia-
dał znaczne ilości narkotyków. 
W mieszkaniu, w którym przeby-
wał, stróże prawa odnaleźli pra-
wie kilogram suszu marihuany i 
10 krzewów konopi indyjskich. 
Policjanci znaleźli też specjali-
styczne urządzenia służące do 
produkcji marihuany. Sąd zasto-
sował wobec 32-latka środek za-
pobiegawczy w postaci tymcza-
sowego aresztu na 3 miesiące. 
Grozi mu kara do 10 lat więzie-
nia.

W związku z wysokimi 
temperaturami, Miejski 
Zarząd Dróg i Transportu 
zlecił wyjazd polewaczki, 
która schładzała wodą 
nawierzchnię często-
chowskich ulic.

Polewanie ulic zimną wodą 
ma nie tylko obniżyć temperatu-
rę nawierzchni, ale też poprawić 

komfort poruszania się w obrę-
bie ulic, oczyszczając je z kurzu i 
pyłu utrzymującego się w po-
wietrzu. Polewaczka pojawiła się 
na ulicach miasta w piątek i so-
botę. MZDiT zapowiada, że jeśli 
upalna pogoda i brak deszczu 
będą się utrzymywać, zlecenie 
to będzie powtarzane. - W Czę-
stochowie tego typu działanie 
jest podejmowane od kilku lat, 
kiedy występują uciążliwe wa-
runki pogodowe - podkreśla Ma-
ciej Hasik, rzecznik prasowy MZ-
DiT.

- Im bardziej ludzie będą lekce-
ważyć zasady sanitarne, tym 
bardziej te strefy czerwone rozleją 
się na mapie, aż w końcu na cały 
kraj i będziemy mieli istotne obo-
strzenia w całej Polsce - powiedział 
w poniedziałek minister zdrowia 
Łukasz Szumowski. Szumowski 
powiedział w programie pierw-
szym Polskiego Radia, że w 
ostatnim czasie zwiększyła się w 
Polsce transmisja pozioma. - To 
zarażanie się człowieka od czło-
wieka zwiększyło się, jeszcze nie w 
sposób dramatyczny, ale jednak - 
wskazał. Jego zdaniem, wpływ na 
to ma „pewna beztroska - zmniej-
szone dystansowanie się, brak 
maseczek oraz wesela, imprezy ro-
dzinne i kluby, które nie powinny 
działać, a działają.

Nawiązując do regionalnie wpro-
wadzanych ograniczeń, Szumowski 
zaznaczył, że obecnie problem koro-
nawirusa jest „punktowy, ale to, czy 
rozniesie się na całą Polskę, to pyta-
nie zasadnicze”. Podkreślił, że „im 
bardziej ludzie będą lekceważyć za-
sady sanitarne, tym bardziej te stre-
fy czerwone rozleją się na mapie, aż 
w końcu na cały kraj i będziemy mie-
li istotne obostrzenia w całej Pol-
sce”.

Dopytywany, co może się wyda-
rzyć w ciągu najbliższych dni, szef 
MZ podkreślił, że to zależy od tego, 
czy rygory będą przestrzegane. Do-

dał, że przy stosowaniu reguł sani-
tarnych „jest szansa, że utrzymamy 
mniejsze wzrosty zachorowań”.

Pytany o obostrzenia związane z 
wakacjami, Szumowski odparł, że w 
tej chwili nie ma danych, aby istotne 
przyrosty pochodziły z wyjazdów 
wakacyjnych. - To raczej są imprezy 
i duże spotkania - powiedział. Ale - 
dodał - zależy też, jak te wyjazdy bę-
dą wyglądały i czy będziemy pod-
czas nich przestrzegać obostrzeń.

Od soboty w 19 powiatach w kra-
ju obowiązują dodatkowe obostrze-
nia dot. zasad bezpieczeństwa, hi-
gieny i zachowania dystansu spo-
łecznego w przestrzeni publicznej.

W „czerwonych” powiatach jest 
obowiązek noszenia maseczek lub 
przyłbic wszędzie w przestrzeni pu-
blicznej. Wesela i inne imprezy ro-
dzinne mogą się odbywać w grupie 
do 50 osób. Restauracje i gastrono-
mia obowiązuje zasada zakrywania 
ust i nosa oraz maksymalnie 1 oso-
ba na 4mkw. Kościoły i miejsca kultu 
religijnego mają limity maksymalnie 
1 osoba na 4 mkw., do 150 osób na 
zewnątrz. W powiatach w czerwonej 
strefie w kinach zajęte może być 25 
proc. miejsc. Parki rozrywki i wesołe 
miasteczka są nieczynne. Targi i 
konferencji nie odbywają się. Siłow-
nie, kluby i centra fitness mają ogra-
niczenie - 1 osoba na 10 mkw. Wy-
darzenia sportowe mogą się odby-
wać ale bez publiczności.

W „żółtych” powiatach w prze-
strzeni publicznej nie trzeba nosić 

maseczek lub przyłbic. Należy nato-
miast zachowywać 1,5 metrowy dy-
stans społeczny. Wesela i inne im-
prezy rodzinne mogą odbywać się 
do 100 osób. W restauracjach i ga-
stronomii należy zakrywać usta i 
nos, jest tez limit max. 1 osoba na 
4mkw. W kinach także jest limit 25 
proc. zajętych miejsc. W strefie żół-
tej przy organizacji targów i kongre-
sów obowiązuje m.in. limit 1 osoba 
na 4 mkw. W parkach rozrywki i we-
sołych miasteczkach może przeby-
wać 1 osoba na 5 mkw. Limity w si-
łowniach i centrach fitness to 1 oso-
ba na 7 mkw. Wydarzenia sportowe 
mogą odbywać się przy 25 proc. wi-
downi.

Strefa czerwona obejmuje w woj. 
śląskim powiaty i miasta na pra-
wach powiatu: pszczyński, rybnicki, 
wodzisławski oraz Rudę Śląską i 
Rybnik, w woj. wielkopolskim – 
ostrzeszowski, w woj. małopolskim 
– nowosądecki i Nowy Sącz oraz w 
woj. łódzkim powiat wieluński. Stre-
fa żółta obejmuje w woj. śląskim po-
wiaty i miasta na prawach powiatu: 
cieszyński oraz Jastrzębie-Zdrój i 
Żory, w woj. podkarpackim – jaro-
sławski, przemyski i Przemyśl, w 
woj. wielkopolskim – powiat kępiń-
ski, w woj. małopolskim – oświę-
cimski, w woj. świętokrzyskim – piń-
czowski, a w woj. łódzkim powiat 
wieruszowski.

W związku z remontem ulicy Korczaka, od poniedziałku 10 
sierpnia autobusy linii 19, 25, 33 i 37 w kierunku Stradomia po-
jadą inaczej.

Od poniedziałku autobusy linii:
- 19 w kierunku Walcowni i Kucelina,
- 25 w kierunku Brzezin i Malowniczej,
- 33 w kierunku Wąsosza i Przyjemnej,
- 37 w kierunku Kawodrzy Górnej,
będą zatrzymywały się na przystanku KORCZAKA 02 przy ulicy So-

bieskiego (zamiast „Korczaka 03”) naprzeciwko budynku Starostwa 
Powiatowego, następnie na przystanku SKWER SOKOŁÓW, po czym 
przejadą ulicą Słowackiego do przystanku SŁOWACKIEGO i dalej po-
jadą swoją właściwą trasą przez al. Bohaterów Monte Cassino.

Ze względu na wydłużoną drogę przejazdu, od przystanku SŁO-
WACKIEGO w dalszej części trasy na południe miasta, autobusy mo-
gą być opóźnione o około 2-3 minuty.

Wyjątkowy koncert zatytułowany „Abba Oj-
cze – Pielgrzymi śpiewają ulubione piosenki 
Jana Pawła II” odbędzie się wigilię uroczy-
stości Wniebowzięcia NMP w piątek, 14 
sierpnia o godz. 21.00 na błoniach jasnogór-
skich. W przygotowanym przez Telewizję 
Polską widowisku muzycznym, pod batutą 
Piotra Rubika, wystąpi plejada polskich 
gwiazd m.in.: zespół Pectus, Katarzyna Cere-
kwicka i Halina Mlynkova. Koncert poprowa-
dzą Rafał Brzozowski i Piotr Rubik.

Koncert będzie dziękczynieniem za życie papieża św. Ja-
na Pawła II w 100-lecie Jego urodzin, oraz za zwycięstwo w 
100. rocznicę „Cudu nad Wisłą” - decydującej bitwie wojny 
polsko-bolszewickiej.

Na scenie zobaczymy m.in.: Rafała Brzozowskiego, An-
nę Wyszkoni, zespół Pectus, Halinę Mlynkovą, Katarzynę 
Cerekwicką, Łukasza Zagrobelnego, Sargisa Davtyana, 
Darka Malejonka oraz zwyciężczynię „Szansy na sukces” 
Aleksandrę Nykiel i znanego z programu „The Voice of Po-
land” Filipa Lato. Artystom towarzyszyć będą dzieci z Ja-
snogórskiej Szkoły Muzycznej. Kierownictwo muzyczne 
objął Piotr Rubik.

Widowisko ma być ukoronowaniem wysiłku i nagrodą 
dla pielgrzymów, którzy pieszo, lub w innej formie, przez 
kilka, lub kilkanaście dni, będą pielgrzymować na Jasną 
Górę, na uroczystość Wniebowzięcia NMP. Razem z arty-

stami, wspaniałą orkiestrą i znakomitym dyrygentem 
wspólnie będą mogli zaśpiewać, przygotowane na kon-
cert, pieśni i piosenki.

Na jasnogórskich błoniach usłyszymy „Barkę”, „Abba 
Ojcze”, ale też piosenki, które powstały na kanwie pol-
skich i zagranicznych przebojów np. „Pielgrzymkowe 
Despacito - Nie tak szybko”. Nie zabraknie przebojów z 
repertuaru Piotra Rubika np. „Niech mówią że…”.

Koncert z Jasnej Góry transmitowany będzie na żywo 
w TVP1. Wstęp jest wolny.

Organizator: TVP, Klasztor Jasnogórski, „Fundacja 
NIEDZIELA. Instytut Mediów” Patronat honorowy: abp 
Wacław Depo, metropolita częstochowski Patronat me-
dialny: Tygodnik Katolicki „Niedziela”



3

 Opracowanie kolumny - Katarzyna Gwara

PONIEDZIAŁEK-WTOREK 10-11 SIERPNIA 2020 Z POLICYJNEGO NOTATNIKA

Zapobiegli nielegalnym 
wyścigom

Zdążyli w ostatniej chwili

Nielegalnie 
rozpowszechniał gry

Zatrzymani po 
fałszywym zgłoszeniu 
kradzieży

Katowiccy policjanci zapobiegli 
nielegalnym wyścigom, które mia-
ły się odbyć w sobotnią noc. Funk-
cjonariusze ruchu drogowego, 
wspólnie z kryminalnymi, wywia-
dowcami i mundurowymi z In-
spekcji Transportu Drogowego 
czuwali nad bezpieczeństwem w 
Katowicach, kontrolując pojazdy, 
które przyjechały na wyścigi.

Katowiccy policjanci zapobiegli nielegal-

nym wyścigom, które miały się odbyć w so-
botnią noc. Do służby skierowani zostali nie 
tylko mundurowi z ruchu drogowego, ale 
również policyjni wywiadowcy. Wspierania 
ich także funkcjonariusze z Inspekcji Trans-
portu Drogowego. Podczas nocnych działań 
policjanci kontrolowali pojazdy, które zgro-
madziły się nie tylko w rejonie jednego z 
cmentarzy, ale również monitorowali całe 
miasto. W wyniku podjętych dziań nałożono 
34 mandaty karne i zastosowano 22 poucze-
nia. Zatrzymano 17 dowodów rejestracyj-
nych i odholowano jeden pojazd. Dwóch kie-
rujących nie posiadało obowiązkowego ubez-
pieczenia OC. Kolejne działania już wkrótce.

Policjanci z ogniwa patrolowo-in-
terwencyjnego z chorzowskiej „je-
dynki” uratowali kobietę, która 
chciała skoczyć z dachu. Dzięki ich 
zdecydowanej reakcji nie doszło 
do tragedii. To kolejny raz, gdy 
stróże prawa ratują ludzkie życie.

W czwartek kilka minut po 12 oficer dyżur-
ny Komendy Miejskiej Policji w Chorzowie 
otrzymał informację, że na dachu jednego z 
budynków przebywa kobieta, która prawdo-
podobnie chce z niego skoczyć. Informacja ta 
została błyskawicznie przekazana do wszyst-
kich patroli w mieście. Jako pierwsi na miej-

sce dotarli mundurowi z chorzowskiej „jedyn-
ki”. Policjanci na dachu zauważyli kobietę, 
która siedziała na jego krawędzi. Stróże pra-
wa nawiązali z nią kontakt. Gdy jeden rozma-
wiał i uspakajał 45-latkę, drugi policjant starał 
się jak najszybciej dostać w miejsce, gdzie 
przebywała kobieta. Nie było to łatwe, gdyż w 
budynku brakowało bezpośredniego wejścia 
na dach. Mundurowy pobiegł jednak do są-
siedniego budynku, gdzie z jednego z miesz-
kań przedostał się na sąsiedni dach, a na-
stępnie biegnąc po dachach,  w ostatniej 
chwili złapał desperatkę i nie dopuścił do tra-
gedii. Mieszkanka Chorzowa została przeka-
zana pod właściwą opiekę.

Śledczy z gliwickiej komendy poli-
cji zebrali materiał dowodowy, po-
zwalający na przedstawienie 
32-letniemu mężczyźnie prawie 
500 zarzutów popełnienia prze-
stępstwa. Gliwiczanin jest podej-
rzany o nielegalne rozpowszech-
nianie gier za pośrednictwem 
platformy cyfrowej w celu osią-
gnięcia korzyści majątkowej. Straty 
jakie spowodował, sięgają ponad 
90 tys. zł.

Śledczy z wydziału do walki z przestęp-
czością gospodarczą gliwickiej komendy 
policji od ubiegłego roku zajmowali się 
sprawą nielegalnego rozpowszechniania 
gier w wersji elektronicznej. Poszkodowa-
na firma wyceniła straty na ponad 90 tys. 
zł. Zebrany w trakcie dochodzenia mate-
riał dowodowy pozwolił przedstawić po-

dejrzanemu 32-latkowi blisko 500 zarzu-
tów popełnienia przestępstwa z ustawy o 
prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
Zebranie takiej ilości materiału dowodo-
wego było możliwe dzięki działaniom 
śledczych z Gliwic oraz współpracy z Wy-
działem do Walki z Cyberprzestępczością 
Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowi-
cach.

Z ustaleń policjantów wynika, że męż-
czyzna kupował gry w wersjach elektro-
nicznych na platformach dystrybucji cy-
frowej, po czym sprzedawał je wraz z do-
stępem do konta poprzez aukcje interne-
towe na portalach aukcyjnych. Wszystkich 
czynów niekarany dotychczas 32-latek 
dopuścił się w latach 2014-2017. Zgodnie 
z ustawą o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych, podejrzanemu grozi nawet 
do 5 lat więzienia. Sąd może również zde-
cydować, że podejrzany będzie musiał 
zwrócić poniesione przez firmę straty.

Wnikliwa praca świętochłowickich 
stróżów prawa doprowadziła do 
ustalenia danych, a następnie za-
trzymania złodziei elektronarzędzi. 
Zebrany w sprawie materiał dowo-
dowy, pozwolił na przedstawienie 
19-letniemu mieszkańcowi Cho-
rzowa oraz 25-letniemu święto-
chłowiczaninowi zarzutów. O ich 
dalszym losie zadecyduje sąd.

Funkcjonariusze świętochłowickiej komen-
dy patrolowali ulice miasta, około godziny 
2:00 nad ranem podczas przejazdu ulicą Ka-
towicką, zauważyli zaparkowany na jezdni 
pojazd marki Opel, a w nim dwóch mężczyzn. 
Na widok radiowozu pojazd ten gwałtownie 
ruszył w kierunku sąsiadującego miasta. 
Mundurowi natychmiast podjęli pościg za 
uciekającymi mężczyznami. Ci jednak za nic 
mieli sygnały i gnali przed siebie, łamiąc tym 
samym przepisy ruchu drogowego, dotyczą-
ce między innymi sygnalizatora, który na 
skrzyżowaniu ulic Chorzowskiej z Bytomską 
nadawał sygnał czerwony. Uciekający pojaz-
dem pokonując kolejne świętochłowickie 
oraz bytomskie ulice znalazł się w rejonie Ru-
dy Śląskiej. Tam kierujący stracił panowanie 
nad pojazdem i wypadł z drogi na pobocze. 
Mężczyźni porzucili pojazd i uciekli pieszo. 
W samochodzie policjanci znaleźli skradzione 
już wcześniej tablice rejestracyjne, których 
kradzież została zgłoszona. Natomiast tablice 
rejestracyjne, które umieszczone były na 
Oplu należały do innego pojazdu, jak się póź-
niej okazało, zostały one również skradzione. 
Właściciel tablic jeszcze nie zdążył zgłosić te-
go faktu policji. Ponadto w samochodzie zna-

leziono pięć walizek z elektronarzędziami 
oraz piłę łańcuchową.

Kilka godzin po zdarzeniu do świętochło-
wickiej komendy przyszło dwóch mężczyzn, 
jak się okazało właściciel pojazdu marki Opel 
wraz z kolegą. Wymieniony zgłosił kradzież 
pojazdu przez nieznanych mu sprawców.

Wnikliwa praca policjantów z wydziału kry-
minalnego doprowadziła do ustalenia fak-
tycznego przebiegu zdarzenia.

Ustalono, iż kierującym pojazdem marki 
Opel Astra, który nie zatrzymał się do kontro-
li, był jeden z mężczyzn, który poinformował 
świętochłowicką policję o kradzieży pojazdu, 
a jego kompanem uczestniczącym w całym 
zdarzeniu był kolega, który przyszedł wraz z 
nim na komendę. Ustalono również, iż znale-
zione w pojeździe elektronarzędzia pochodzą 
z kradzieży z jednego z pojazdów dostaw-
czych, która miała miejsce na terenie Szczyr-
ku.

Zebrany w sprawie materiał dowodowy, 
pozwolił na przedstawienie dwóm młodym 
mężczyznom zarzutów.

Teraz oboje za składanie fałszywych ze-
znań odpowiedzą przed sądem. Grozi im na-
wet do 8 lat za kratami, dodatkowo 25-latek 
usłyszał zarzut za fałszywe zawiadomienie o 
popełnionym przestępstwie oraz za nieza-
trzymanie się do kontroli drogowej. Nato-
miast za kradzież elektronarzędzi chorzowia-
nin i świętochłowiczanin mogą spędzić w wię-
zieniu nawet do 5 lat, gdzie w przypadku dru-
giego z nich za popełnienie kradzieży w wyni-
ku recydywy, kara zwiększa się o połowę. Pro-
kurator zastosował wobec dwóch młodych 
mężczyzn środek zapobiegawczy w postaci 
dozoru policji. Ponadto wyciągnięte zostaną 
również konsekwencje za łamanie przepisów 
drogowych oraz za kradzież tablic rejestracyj-
nych. O dalszym losie mężczyzn zadecyduje 
sąd.
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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 
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
SZUKAM PRACY

 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.

DAM PRACĘ

 Q Przyjmę do pracy handlowca tel. 601 505 520
 Q Przyjmę do pracy szlifierza tel. 601 505 520
 Q Przyjmę do pracy drykiera/ wyoblacza  
tel. 601 505 520

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

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

SEAT LEON 
1.2 E, rok prod. 2017, kraj., 
I-wł., serwisowany 
F-VAT 
 

37.900 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	 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	 DAEWOO LANOS 1.5 E, rok prod. 1998 kraj., I-wł. 2.900 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

23.900 złQ	 NISSAN QASHQAI 2.0 D., rok prod. 2010, 
nawigacja, dach panoramiczny

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


