
Na Jasnej Górze odbyły się obchody największej w roku uroczy-
stości - Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Każdego roku 
na to święto wędrowały na Jasną Górę dziesiątki tysięcy pielgrzy-
mów - w tym roku ze względu na reżim sanitarny przybyły dużo 
mniejsze grupy pieszych pielgrzymów.

Centralnym punktem była uroczysta Suma Pontyfikalna, która 
rozpoczęła się o godz. 11.00 na Szczycie. Przewodniczył 
jej abp Salvatore Pennacchio, Nuncjusz Apostolski w 
Polsce, a koncelebrowali abp Wacław Depo, metropoli-
ta częstochowski; abp Stanisław Nowak, arcybiskup se-
nior arch. częstochowskiej; bp Andrzej Przybylski, bi-
skup pomocniczy arch. częstochowskiej; ks. prałat 
Krzysztof Nykiel, regens Penitencjarii Apostolskiej; ks. 
prałat Andrea Francia, radca Nuncjatury Apostolskiej; 
księża przewodnicy pieszych pielgrzymek oraz przed-

stawiciele władz samorządowych różnych szczebli. Obok generała 
Zakonu o. Arnolda Chrapkowskiego, obecny jest także o. Samuel pa-
cholski, przeor Jasnej Góry.

Po homilii abp Wacław Depo, metropolita częstochowski, wypo-
wiedział Akt Zawierzenia Polski Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i 
Matce Bożej Królowej Polski .

Podczas Eucharystii tradycyjnie poświęcone zostały zioła i kwiaty, 
z racji przypadającego tradycyjnego święta Matki Bożej Zielnej.

Na sumie śpiewał Jasnogórski Chór Mieszany im. Królowej Pol-
ski  pod dyr. Marcina Lauzera, a grał Jasnogórski Oktet Dęty  pod dyr. 
Marka Piątka. Liturgię prowadził o. Nikodem Kilnar.

Sumę poprzedziła Modlitwa za Ojczyznę , w rocznicę „Cudu nad 
Wisłą”, którą poprowadzili: o. Nikodem Kilnar, Katolickie Liceum 
Ogólnokształcące w Częstochowie, Jasnogórski Chór Mieszany im. 
Królowej Polski i Jasnogórski Oktet Dęty pod dyr. Marka Piątka.

Były wiceprezydent Częstochowy – 
Mirosław Soborak – nie żyje. O jego 
śmierci poinformował syn.

Mirosław Soborak od 2010 do 2018 roku 

pełnił funkcję wiceprezydenta Częstochowy. 

Sprawował nadzór nad Wydziałami: Mienia i 

Nadzoru Właścicielskiego, Funduszy Euro-

pejskich i Rozwoju, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych, Ochrony Środowiska. Czuwał 

między innymi nad spółkami komunalnymi, 

planował i realizował inwestycje, pozyskiwał 

fundusze zewnętrzne, przygotowywał pro-

jekty inwestycyjne, współpracował z organi-

zacjami biznesowymi.
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W wigilię uroczystości Wniebowzięcia NMP na bło-
niach jasnogórskich odbyło się wyjątkowe widowi-
sko muzyczne będące dziękczynieniem za życie pa-
pieża św. Jana Pawła II. Na scenie wystąpili między 
innymi zespół Pectus, Anna Wyszkoni, Łukasza Za-
grobelnego, czy Halina Mlynkova. Koncert poprowa-
dzili Rafał Brzozowski i Piotr Rubik. Wydarzenie 
przyciągnęło ogromną rzeszę publiczności.

Widowisko został przygotowane przez Telewizję Polską. Było ono 
dziękczynieniem za życie papieża św. Jana Pawła II w 100-lecie Jego 
urodzin, oraz za zwycięstwo w 100. rocznicę „Cudu nad Wisłą” – de-

cydującej bitwie wojny polsko-bolszewickiej. Stanowiło również uko-
ronowanie wysiłku i nagrodę dla pielgrzymów, którzy pieszo, lub w 
innej formie, przez kilka, lub kilkanaście dni, pielgrzymowali na Jasną 
Górę, na uroczystość Wniebowzięcia NMP. Na jasnogórskich bło-
niach usłyszeliśmy m.in.: „Barkę” i „Abba Ojcze”. Nie zabraknie prze-
bojów z repertuaru Piotra Rubika np. „Niech mówią że…”. Artystom 
towarzyszyły dzieci z Jasnogórskiej Szkoły Muzycznej.

Błonia jasnogórskie wypełniły się niemal po brzegi - widowisko 
przyciągnęło bowiem ogromną rzeszę publiczności.

Gmina Lipie

W stawie 
znaleziono 
zwłoki 52-latka
Przy jednym ze stawów hodowlanych po-
między miejscowościami Natolin i Zbrojew-
sko odnaleziono zwłoki 52-letniego miesz-
kańca gminy Lipie.

Ciało zmarłego było częściowo zanurzone w 
wodzie. Dokładne okoliczności zdarzenia i 
przyczyna śmierci mężczyzny zostanie ustalo-
na w toczącym się postępowaniu prowadzo-
nym przez kryminalnych z Krzepic pod od nad-
zorem częstochowskiego prokuratora.

Ciało mężczyzny zostało znalezione we wto-
rek (11.08.) kilka minut po godzinie 19.00. Nie-
opodal zwłok znajdował się rower należący do 
mężczyzny. Na miejsce skierowano munduro-
wych i kryminalnych, którzy wspólnie z techni-
kiem kryminalistyki wykonywali policyjne czyn-
ności. Całość nadzorował częstochowski pro-
kurator, który podjął decyzję o zleceniu prze-
prowadzenia sekcji zwłok mężczyzny.

Dokładne okoliczności zdarzenia i przyczy-
na śmierci mężczyzny zostanie ustalona w to-
czącym się postępowaniu prowadzonym 
przez kryminalnych z Krzepic pod od nadzo-
rem częstochowskiego prokuratora.

Częstochowa

Nie żyje były 
zastępca 
prezydenta

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

Śpiewali ulubione piosenki 
Jana Pawła II

Jasna Góra

Pierwszy szczyt pielgrzymkowy

Organizator: TVP, Klasztor Jasnogórski,  
      „Fundacja NIEDZIELA. Instytut Mediów”
Patronat honorowy: abp Wacław Depo, metropolita częstochowski 
Patronat medialny: Tygodnik Katolicki „Niedziela”
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Namawiał do gwałtu

Teraz prosi o pomoc finansową
ZUS

Pierwsze przelewy z 
bonu turystycznego na 
kontach firm

Koronawirus

Andrusiewicz: powstrzymajmy się 
od obecności na weselach, jeżeli 
nie jesteśmy najbliższą rodziną

Jacek Wrona, emerytowany poli-
cjant, biegły sądowy z 
Częstochowy, o którym głośno 
zrobiło się za sprawą kontrower-
syjnego wpisu w mediach 
społecznościowych dotyczącego 
zatrzymania Margot, zorgani-
zował internetową zbiórkę. - W 
związku z hektolitrami hejtu, 
który rozlał się na mnie i moją 
rodzinę oraz setkami gróźb ze 
strony lewactwa pod moim i ich 
adresem, zmuszony jestem 
stworzyć system ochrony tech-

niczno - elektronicznej dla mojej 
żony i dzieci (ja sobie dam radę) 
- tłumaczy Jacek Wrona.

Przypomnijmy, chodzi o głośną 
sprawę głośną sprawę aresztowa-
nia aktywistki Margot, walczącej z 
homofobią. Małgorzata Sz. jest oso-
bą niebinarną. Oznacza to, że nie 
posiada jednoznacznej identyfikacji 
płciowej. „Mam nadzieję, że wdzięki 
pani „Margot” zostaną docenione 
przez współosadzonych” - stwier-
dził Jacek Wrona w mediach spo-
łecznościowych. Skandaliczne sło-

wa oburzyły wielu internautów. W 
sieci zawrzało. Teraz emerytowany 
policjant apeluje do internautów o 
wpłaty na ochronę swojego domu.  
- W związku z hektolitrami hejtu, 
który rozlał się na mnie i moją ro-
dzinę oraz setkami gróźb ze strony 
lewactwa pod moim i ich adresem, 
zmuszony jestem stworzyć system 
ochrony techniczno - elektronicznej 
dla mojej żony i dzieci (ja sobie dam 
radę). Dzięki bardzo za pomoc! - tłu-
maczy Jacek Wrona. Cel to zebranie 
20 tysięcy złotych.

Około 23 mln złotych Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych 
przelał na konta przedsię-
biorców turystycznych oraz 
organizacji pożytku publicznego 
w ramach Polskiego Bonu Tury-
stycznego. Wsparcie otrzymało 
ok. 6 tys. podmiotów.

- Obsługa informatyczna i finan-
sowa Polskiego Bonu Turystyczne-
go to kolejne, po tarczy antykryzy-
sowej i dodatku solidarnościowym, 
zadanie zlecone Zakładowi Ubez-
pieczeń Społecznych w ostatnim 
czasie. Błyskawicznie rozbudowali-
śmy i udostępniliśmy naszą Platfor-
mę Usług Elektronicznych (PUE) dla 
podmiotów turystycznych, osób 
uprawnionych do bonu oraz Pol-
skiej Organizacji Turystycznej (POT). 
Sprawnie uruchomiliśmy infolinię – 
wylicza prof. Gertruda Uścińska, 
prezes ZUS. - Odpowiadamy także 
za realizację płatności bonem na 
rzecz przedsiębiorców turystycz-
nych oraz organizacji pożytku pu-
blicznego. W środę przelaliśmy 
pierwszą transzę środków. Do 5,8 
tys. podmiotów trafiło łącznie około 
23 mln złotych. Niektóre duże 
ośrodki otrzymały kwoty o wartości 
ponad 500 tys. złotych – dodała 
prezes ZUS.

Bon jest ważny do 31 marca 
2022 r. i nie podlega wymianie na 
gotówkę, ani inne środki płatnicze.

Konieczne konto na PUE ZUS
Przedsiębiorcy turystyczni i orga-

nizacje pożytku publicznego, które 
chcą przyjmować płatności bonem 
za usługi hotelarskie lub imprezy 
turystyczne, muszą wpisać się na li-
stę prowadzoną przez POT. Można 
to zrobić wyłącznie za pośrednic-
twem PUE. Dlatego trzeba mieć za-
łożony swój profil PUE. Aby przystą-
pić do programu Polski Bon Tury-
styczny, na PUE ZUS trzeba wypeł-
nić „Oświadczenie przedsiębiorcy 
turystycznego lub organizacji pożyt-
ku publicznego w celu przystąpie-
nia do programu Polski Bon Tury-

styczny” (PBT). Na PUE podmiot tu-
rystyczny może także upoważniać 
swoich pracowników do przyjmo-
wania płatności bonem. Ma rów-
nież dostęp do swoich rozliczeń.

Polska Organizacja Turystyczna 
opublikowała listę zarejestrowa-
nych przedsiębiorców turystycz-
nych oraz organizacji pożytku pu-
blicznego uprawnionych do przyj-
mowania płatności za pomocą bo-
nu na stronach internetowych: 
www.bonturystyczny.gov.pl, www.
pot.gov.pl oraz www.polska.travel

Obsługa bonu odbywa się na 
PUE ZUS.

Aktywowano 500 tys. bonów
Bony turystyczne zostały wyge-

nerowane na podstawie danych, 
które pochodzą z jednostek wypła-
cających świadczenie wychowaw-
cze Rodzina 500+. - Aby skorzystać 
z bonu, nie trzeba składać wniosku. 
Bon jest dostępny na PUE w roli 
„Ogólny”. W menu bocznym trzeba 
wejść w zakładkę „Polski Bon Tury-
styczny”, a następnie „Mój bon” - 
tłumaczy rzeczniczka.

Osoby uprawnione aktywowały 
już ponad pół miliona bonów tury-
stycznych na łączną kwotę 4341 
mln zł. Dokonano już ponad 60 tys. 
płatności bonem.

Masz pytania dotyczące PUE 
- 18 sierpnia dyżur 

telefoniczny chorzowskiego 
ZUS

- Jeżeli ktoś ma wątpliwości lub 
pytania odnośnie Platformy Usług 
Elektronicznych to zachęcam do 
skorzystania z dyżuru telefoniczne-
go organizowanego przez Oddział 
ZUS w Chorzowie, który odbędzie 
się we wtorek, 18 sierpnia w godz. 
od 9.00 do 11.00. Dzwoniąc pod nu-
mer 32 34 90  681 eksperci ZUS 
udzielą wszelkich informacji na te-
mat zakładania profilu i funkcjonal-
ności Platformy Usług Elektronicz-
nych - zachęca Beata Kopczyńska, 
regionalny rzecznik prasowy ZUS 
województwa śląskiego.

- Powstrzymajmy się od obec-
ności na weselach, jeżeli nie 
musimy na nich być, jeżeli nie 
jesteśmy najbliższą rodziną  
- zaapelował w piątek rzecznik 
ministerstwa zdrowia Wojciech 
Andrusiewicz.

Wojciech Andrusiewicz zauwa-
żył w czasie konferencji prasowej, 
że „epidemia nie postępuje wy-
kładniczo”, czyli - wyjaśnił - nie 
ma gwałtownych wzrostów, np. o 
tysiąc zachorowań dziennie.

Podkreślił, że wzrosty zachoro-
wań w Polsce notujemy głównie 
przy ogniskach zakażeń oraz - za-
znaczył - po weselach, które „roz-
siewają się po całym kraju”. Wska-
zał tutaj na przykład Białej Podla-
skiej, która została objęta tzw. 
„żółtą” strefą obostrzeń właśnie 
ze względu na zakażenia na we-
selach w tym mieście.

Rzecznik MZ zaapelował, by 
powstrzymać się od chodzenia na 
wesela jeżeli „nie musimy na nich 
być, jeżeli nie jesteśmy najbliższą 
rodziną, żeby później nie stwa-
rzać problemów sobie i innym”.

Od piątku strefa czerwona 
obejmuje powiaty i miasta na 
prawach powiatu: nowosądecki, 
Nowy Sącz, rybnicki, wodzisław-
ski, Rudę Śląską, ostrzeszowski, 
wieluński, Rybnik oraz Jastrzębie 
Zdrój.

Z kolei w strefie żółtej znalazły 
się powiaty: pszczyński, cieszyń-
ski, wieruszowski, Żory, racibor-
ski, limanowski, nowotarski, gra-
jewski oraz Biała Podlaska.

W „czerwonych” powiatach jest 
obowiązek noszenia maseczek 
lub przyłbic wszędzie w prze-
strzeni publicznej. Wesela i inne 
imprezy rodzinne mogą się odby-
wać w grupie do 50 osób. Restau-
racje i gastronomia obowiązuje 
zasada zakrywania ust i nosa 
oraz maksymalnie 1 osoba na 4 
m kw. Kościoły i miejsca kultu re-
ligijnego mają limity maksymal-
nie 1 osoba na 4 m kw., do 150 
osób na zewnątrz. W powiatach 
w czerwonej strefie w kinach za-
jęte może być 25 proc. miejsc. 
Parki rozrywki i wesołe miastecz-
ka są nieczynne. Targi i konferen-
cji nie odbywają się. Siłownie, klu-

by i centra fitness mają ograni-
czenie - 1 osoba na 10 m kw. Wy-
darzenia sportowe mogą się od-
bywać, ale bez publiczności.

W „żółtych” powiatach w prze-
strzeni publicznej nie trzeba no-
sić maseczek lub przyłbic. Należy 
natomiast zachowywać 1,5 me-
trowy dystans społeczny. Wesela 
i inne imprezy rodzinne mogą od-
bywać się do 100 osób. W restau-
racjach i gastronomii należy za-
krywać usta i nos, jest tez limit 
max. 1 osoba na 4 m kw. W ki-
nach także jest limit 25 proc. zaję-
tych miejsc. W strefie żółtej przy 
organizacji targów i kongresów 
obowiązuje m.in. limit 1 osoba na 
4 m kw. W parkach rozrywki i we-
sołych miasteczkach może prze-
bywać 1 osoba na 5 mkw. Limity 
w siłowniach i centrach fitness to 
1 osoba na 7 mkw. Wydarzenia 
sportowe mogą odbywać się przy 
25 proc. widowni.

Kłobuccy policjanci podczas peł-
nienia nocnej służby, uzyskali in-
formacje na temat podejrzanych 
osób kręcących się z latarkami 
przy jednym z domów na ul. Szkol-
nej w Kamyku. Na miejscu mundu-
rowi zatrzymali dwóch mężczyzn 
ukrywających się na posesji. Podej-
rzani usłyszeli zarzuty usiłowania 
włamania. Dokładne okoliczności 
sprawy pod nadzorem często-
chowskiego prokuratora wyjaśnia-
ją kłobuccy kryminalni.

Policjanci z Ogniwa Patrolowo-Interwen-
cyjnego KPP w Kłobucku uzyskali informa-
cje na temat podejrzanych osób kręcących 
się z latarkami przy jednym z domów na ul. 
Szkolnej w Kamyku. Mundurowi o swoich 
ustaleniach poinformowali oficera dyżur-
nego, po czym udali się miejsce. Skierowa-
no tam również wsparcie z Komisariatu Po-
licji we Wręczycy Wielkiej.

- Podczas sprawdzania posesji oraz po-
bliskich  zabudowań, mundurowi z kłobuc-
kiej „patrolówki” ustalili, że w domu nie ma 
domowników, natomiast widoczne były śla-
dy obecności innych osób. Po kilku minu-
tach stróże prawa zatrzymali dwóch ukry-
wających się na posesji mężczyzn. Zatrzy-
mani byli ubrani w stroje moro i wysokie 
buty. Jeden nosił ciemną czapkę, a drugi ko-
miniarkę. Poza tym policjanci znaleźli przy 
nich m.in. latarkę, duży nóż, pałkę telesko-

pową, młotek i siekierę - mówi mł. asp. Jo-
anna Wiącek – Głowacz, oficer prasowy kło-
buckich policjantów.

Stróże prawa sprawdzili teren przyległy 
do posesji - w odległości około 100 me-
trów odkryli pusty samochód terenowy z 
rejestracją spoza powiatu kłobuckiego. 
Pokrywa silnika pojazdu była ciepła, a 
przez okna widać było, że w środku znaj-
dują się m.in. brechy i przenośne radio-
stacje. - Przy jednym z mężczyzn, odnale-
ziono kluczyki do tego samochodu, ale sa-
mego właściciela pojazdu nie było wśród 
zatrzymanych - dodaje.

Dodatkowo, podczas przeszukania po-
jazdu, stróże prawa zabezpieczyli woreczek 
z białym proszkiem, który po wykonaniu 
wstępnych testów okazał się być amfetami-
ną. W toku wykonywanych czynności śled-
czy ustalili, że odnalezione narkotyki należały 

do właściciela samochodu, mieszkańca po-
wiatu częstochowskiego, który usłyszał zarzu-
ty karne dotyczące posiadania nielegalnej 
substancji. Podejrzany przyznał, że odnale-
ziona amfetamina należała do niego.

Zebrany w sprawie materiał dowodowy 
pozwolił postawić dwóm mężczyznom zatrzy-
manym „na gorącym uczynku” zarzuty karne 
usiłowania włamania. Podejrzani to: 40-letni 
mieszkaniec powiatu częstochowskiego oraz 
33-letni mieszkaniec Częstochowy.

Dokładne okoliczności całej sprawy wyja-
śniają kłobuccy kryminalni pod nadzorem 
częstochowskiego prokuratora, który wobec 
wszystkich podejrzanych zastosował środek 
zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego.

Kłobuck

Chcieli obrabować dom. Wpadli na gorącym uczynku
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Próbował uciec z komendy

Wybrał się na przejażdżkę   
z dziećmi. Miał ponad  
2,5 promila

Policjanci ze Szczyrku zatrzymali 24-
latka, który podczas interwencji 
zaatakował ich. Mężczyzna zakłócił wcze-
śniej pracę szpitala w Bystrej. Zatrzymany 
podczas pobytu w policyjnym areszcie, 
pod pretekstem skorzystania z toalety, 
podjął próbę ucieczki, podczas której 
rzucił się na pilnującego go policjanta. Na 
wniosek śledczych sąd aresztował go na 
2 miesiące. Grożą mu 3 lata z więzienia.

Dyżurny komisariatu w Szczyrku odebrał 
zgłoszenie o agresywnym mężczyźnie, który 
wtargnął na teren szpitala przy ul. Fałata w 
Bystrej, zakłócając pracę placówki. Mężczy-
zna nie miał koszulki, a na jego ciele widać 
było liczne zadrapania. Wykrzykiwał, że przed 
chwilą kogoś zabił. Gdy personel szpitala we-
zwał patrol policji, mężczyzna uciekł. Po chwi-
li na miejsce przyjechali mundurowi, którzy 
ustalili jego rysopis i ruszyli w pościg. Na jed-
nej z ulic w okolicy szpitala zobaczyli odpo-
wiadającego rysopisowi młodego mężczy-
znę. Kiedy ten ich zauważył, zaczął uciekać. 
Gdy zdał sobie sprawę, że na dalszą ucieczkę 
nie ma szans, zaatakował stróży prawa. Naj-
pierw groził im, żądając, aby policjanci po-
zwolili mu odejść, a kiedy spostrzegł, że ni-
czego w ten sposób nie wskóra, rzucił się na 
nich. Wezwania do uspokojenia się nic nie 
dały, więc mundurowi musieli obezwładnić 
agresywnego mężczyznę. 24-latek, siedząc 
już z kajdankami na rękach w radiowozie, na-
dal był agresywny i odgrażał się munduro-
wym śmiercią. Policjanci ustalili, że 24-latek 
nikogo wcześniej nie zabił i to, co wykrzykiwał 

w szpitalu, nie było prawdą. Za napaść na 
stróży prawa trafił do policyjnego aresztu. 
Ponieważ cały czas był agresywny, mundu-
rowi musieli wykorzystać specjalistyczny 
hełm, aby podczas aktów samoagresji nie 
zrobił sobie krzywdy.

Następnego dnia zatrzymany miał usły-
szeć zarzuty za znieważenie i naruszenie 
nietykalności cielesnej policjantów. Przed 
zaplanowanym przesłuchaniem usiłował 
jednak zbiec z policyjnych pomieszczeń dla 
osób zatrzymanych. Pod pretekstem sko-
rzystania z toalety, rzucił się w stronę za-
mkniętej kraty policyjnego aresztu. Kiedy 
policjant pełniący dyżur przy zatrzymanych 
chciał go powstrzymać, 24-latek zaatako-
wał go. Pomimo tego został jednak szybko 
obezwładniony.

Śledczy zajmujący się sprawą, wobec je-
go postawy, postanowili wystąpić z wnio-
skiem o tymczasowe aresztowanie. Po 
usłyszeniu prokuratorskich zarzutów męż-
czyzna został doprowadzony do sądu. Sę-
dzi przychylił się do wniosku i zdecydował o 
jego aresztowaniu na 2 miesiące. Za dwu-
krotne naruszenie nietykalności cielesnej 
policjantów, znieważenie funkcjonariuszy i 
próbę ucieczki z policyjnego aresztu, grożą 
mu nawet 3 lata więzienia.

Dzięki zgłoszeniu świadka policjanci 
ruchu drogowego zatrzymali 38-letniego 
mysłowiczanina, który mając ponad 2,5 
promila alkoholu w organizmie przewoził 
volkswagenem dwoje małych dzieci. Po-
nadto okazało się, że mężczyzna nie 
posiada uprawnień do kierowania pojaz-
dami. Śledczy sprawdzą teraz, czy swoim 
zachowaniem nie stworzył zagrożenia dla 
życia i zdrowia dzieci, za co grozi do 5 lat 
więzienia.

Dyżurny mysłowickiej komendy odebrał 
zgłoszenie o kierującym volkswagenem, któ-
ry miał jechać „zygzakiem” i najeżdżać na kra-

wężniki. Na miejsce skierowano patrol ruchu 
drogowego, który szybko namierzył i zatrzy-
mał mężczyznę na ul. Kosztowskiej. Okazał 
się nim 38-letni mieszkaniec Mysłowic. Od 
kierującego policjanci wyczuli alkohol. Prze-
prowadzone badanie alkomatem wykazało 
ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie. 
Ponadto okazało się, że mysłowiczanin nie 
ma uprawnień do kierowania pojazdami, a w 
samochodzie było dwoje dzieci w wieku 4 i 5 
lat. Oprócz prowadzonego postępowania za 
jazdę po pijanemu, śledczy sprawdzą też, czy 
mężczyzna swoim zachowaniem nie naraził 
dzieci na niebezpieczeństwo utraty życia lub 
zdrowia. Może mu grozić do 5 lat więzienia.

Ucieczka podczas jazdy 
próbnej

Ukrywał się w Niemczech. 
Został zatrzymany w Polsce

Utrata prawa jazdy i wysoka grzywna – 
taki finał będzie mieć 
najprawdopodobniej jazda próbna moto-
cyklem kierowanym przez 24-latka z 
Bytomia. Mężczyzna nie zatrzymał się do 
kontroli drogowej i popełnił szereg wy-
kroczeń. Ustalenie personaliów 
uciekiniera nie było problemem, bo poli-
cjanci zapamiętali numery rejestracyjne 
jednośladu.

Mundurowi z piekarskiej drogówki zauwa-
żyli motocyklistę wyprzedzającego samocho-
dy na podwójnej linii ciągłej. Stróże prawa 
dali kierującemu sygnał do zatrzymania, jed-
nak ten przejechał obok patrolu, o mało nie 
potrącając policjanta. Mundurowi pobiegli 
do radiowozu i ruszyli za mężczyzną, jednak 

po chwili stracili go z pola widzenia. Ustalenie 
jego personaliów nie stanowiło problemu, 
bowiem jeden z policjantów zapamiętał nu-
mery rejestracyjne motocykla. Kiedy stróże 
prawa dotarli do właściciela, wyszło na jaw, 
że jednoślad jest na sprzedaż i podczas 
ucieczki poruszał się nim potencjalny klient. 
Sprawcą wykroczenia okazał się mieszkaniec 
Bytomia. 24-latek przyznał, że to on kierował 
motocyklem w ramach „jazdy próbnej” i nie 
zatrzymał się do kontroli drogowej. Jak usta-
lili policjanci, mężczyzna nie ma uprawnień 
do jazdy jednośladem.

Po analizie monitoringu miejskiego, 
mundurowi ustalili, że 24-latek podczas 
ucieczki popełnił szereg wykroczeń. O jego 
dalszym losie zdecyduje sąd. Oprócz utraty 
prawa jazdy kat. „B”, mężczyźnie grozi wy-
soka grzywna.

Kolejny pirat drogowy stracił prawo jazdy 
na trzy miesiące, w związku z rażącym na-
ruszeniem obowiązujących przepisów. 
Wodzisławscy policjanci zatrzymali do 
kontroli kierującego bmw, który w te-
renie, gdzie obowiązuje ograniczenie do 
50 km/h, jechał z prędkością 145 km/h i 
wyprzedzał na podwójnej linii ciągłej. 27-
letni mężczyzna został ukarany 
700-złotowym mandatem. Na jego konto 
wpłynęło także aż 15 punktów karnych.

Policjanci z wodzisławskiej drogówki za-
trzymali 27-latka za jazdę z nadmierną pręd-
kością w obszarze zabudowanym. Mężczy-
zna swoim zachowaniem stworzył zagroże-

nie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 
Wczoraj przed południem w Połomii na ulicy 
Centralnej policjanci zauważyli osobowe 
bmw przemieszczające się w terenie zabudo-
wanym z dużą prędkością. Urządzenie po-
miarowe wskazało, że kierowca pomimo 
obowiązującego na tym odcinku ogranicze-
nia do 50 km/h, pędził z prędkością aż 145 
km/h, a ponadto wyprzedzał na podwójnej li-
nii ciągłej. Mundurowi zatrzymali samochód 
do kontroli. Kierowcą okazał się  27-letni 
mieszkaniec Świerklan. W związku z popeł-
nionym przez niego wykroczeniem mundu-
rowi zatrzymali mężczyźnie prawo jazdy. Po-
nadto ukarali go mandatem karnym w wyso-
kości 700 zł, a na jego konto trafiło aż 15 
punktów karnych.

Raciborscy stróże prawa zatrzymali po-
szukiwanego Europejskim Nakazem 
Aresztowania. Mężczyzna wpadł w ręce 
stróżów prawa podczas interwencji zwią-
zanej z zakłóceniem porządku 
publicznego. O areszt mężczyzny wystą-
piła strona niemiecka.

Policjanci z zespołu patrolowo-interwen-
cyjnego zostali wezwani na interwencję w 
związku ze spożywaniem alkoholu na jed-
nym z raciborskich osiedli. Podczas legitymo-
wania uczestników spotkania, okazało się, że 

jeden z nich jest poszukiwany. 43-letni miesz-
kaniec tego miasta ukrywał się przed nie-
mieckim wymiarem sprawiedliwości od 2 lat. 
Jak ustalili raciborscy stróże prawa, 43-latek 
akurat przyjechał z Niemiec do Polski, jednak 
mieszka i pracuje za naszą zachodnią grani-
cą.

Zatrzymany zostanie doprowadzony do 
Prokuratury Okręgowej w Gliwicach, gdzie 
podjęte będą decyzje co do zastosowania 
wobec niego tymczasowego aresztowania i 
przekazania go stronie niemieckiej.

Ukradł paliwo. Był pijany
Policjanci z Mikołowa zatrzymali kie-
rowcę, który kradł paliwo z miejscowej 
stacji. Okazało się, że 30-letni orzeszanin 
ma sądowy zakaz prowadzenia pojazdów, 
a jego samochód nie miał aktualnych 
badań technicznych. Co więcej, męż-
czyzna miał w organizmie blisko 3 
promile.

Do dyżurnego mikołowskiej komendy 
wpłynęło zgłoszenie o kradzieży paliwa z jed-
nej ze stacji paliw w Orzeszu. Informacja na 
temat samochodu, jakim się poruszał spraw-
ca wykroczenia, przekazana została drogą ra-
diową do wszystkich patroli. Kilkanaście mi-
nut później policjanci drogówki na jednej z 
orzeskich ulic zauważyli samochód, który od-
powiadał podanemu przez dyżurnego w ko-
munikacie.

W aucie znajdowały się cztery osoby. Pod-
czas legitymowania kierowca nie chciał po-
dać swoich danych osobowych ani okazać 
dokumentów. Policjanci szybko jednak ustali-
li z kim mają do czynienia. Okazało się, iż 
30-letni orzeszanin już od 2017 roku ma są-
dowy zakaz prowadzenia pojazdów, a jego 
samochód jest w złym stanie technicznym i 
nie ma aktualnych badań. Mężczyznę podda-
no badaniu na alkomacie, miał 2,7 promila. 
W trakcie wykonywanych czynności mundu-
rowi potwierdzili, że to 30-latek zatankował 
za przeszło 50 złotych i odjechał bez płacenia 
za paliwo.

Policjanci zatrzymali kierowcy prawo jazdy. 
Mieszkaniec Orzesza odpowie za złamanie 
sądowego zakazu, jazdę w stanie nietrzeźwo-
ści oraz szereg popełnionych wykroczeń. Mo-
że trafić do więzienia nawet na 5 lat.

145 km/h w obszarze 
zabudowanym
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 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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– 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 2.0 D benzyna,  
rok prod. 2018 , kraj., 
I-wł., serwisowany, 
f-vat 23% 

63.900 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	 VW GOLF V 1.9 D, rok prod. 2007  10.900 zł

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

Q	 TOYOTA AVENSIS 2.0 D, rok prod. 2017, kraj., I-wł., 
serwisowany, f-vat 59.900 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	 AUDI A4 2.0 E automat, rok prod. 2003 8.900 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	 NISSAN QUASQAI 1.6 E benz., rok prod. 2018, kraj., I-wł. 
f-vat 23%, serwisowany 79.900 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.

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


