
Do Sądu Okręgowego w Często-
chowie wpłynął akt oskarżenia 
przeciwko 9 osobom, którym za-
rzucono popełnienie prze-
stępstw związanych działaniem 
w ramach zorganizowanej grupy 
przestępczej o charakterze mię-
dzynarodowym oraz z uzyska-
niem nienależnego zwrotu po-
datku VAT.

Grupa działała od lutego 2016 r. do 
września 2017 r. na terenie Polski oraz in-
nych państw Unii Europejskiej, w tym na 
terenie Czech oraz Bułgarii i Chorwacji.

Fikcyjne transakcje
Oskarżeni wykorzystując polskie i zagra-

niczne podmioty gospodarcze wykazywali 
szereg fikcyjnych transakcji związanych z 
obrotem produktami spożywczymi oraz 
przemysłowymi w celu uzyskania niena-
leżnych korzyści podatkowych.   W celu 

uzyskania nienależnego 
zwrotu podatku VAT wyko-
rzystano podmioty o statu-
sie znikającego podatnika 
oraz bufora i brokera, a tak-
że podmioty zagraniczne 
zarządzane przez obywateli 

polskich. - Pierwszy w łańcuchu transak-
cji podmiot tzw. znikający podatnik po 
wprowadzeniu towarów na rynek polski 
nie odprowadzał należnego z tytułu dal-
szej sprzedaży towaru   podatku VAT.   
Ostatni z funkcjonujących w łańcuchu 
transakcji  polskich  podmiotów sprzeda-
jąc towar do innego państwa członkow-
skiego UE odliczał nieuiszczony przez 
pierwszy z podmiotów podatek VAT - in-
formuje prokuratura.

Kierował grupą
Działalnością zorganizowanej grupy 

przestępczej kierował Dariusz Cz., który 
nadzorował transakcje wykonywane przez 
podmioty objęte aktem oskarżenia w tej 
sprawie jak również objęte wcześniej skie-
rowanym aktem oskarżenia.

- Z ustaleń śledztwa wynika, że towar w 
postaci produktów przemysłowych tj. gra-
nulatu bralenu nie był przedmiotem wyka-
zywanych transakcji handlowych. W celu 
uwiarygodnienia tych transakcji wykorzy-
stywano podobnie wyglądające odpady z 
produkcji tworzyw sztucznych.  W przypad-
ku produktów spożywczych ustalenia 
śledztwa wskazują, iż towary takie jak ka-
wa, napoje czy słodycze były przedmiotem 
transakcji karuzelowych. Po ich sprzedaży  
do państw członkowskich Unii Europejskiej 
ponownie były wprowadzane na rynek 
polski - informuje prokuratura.

Straty Skarbu Państwa
W celu ukrycia przestępczego procede-

ru związanego z uzyskiwaniem nienależne-
go zwrotu podatku VAT podejrzani doko-
nali transferu środków pieniężnych w kwo-
cie nie mniejszej niż 56 milionów złotych. 
W transakcjach brały udział specjalnie w 
tym celu utworzone podmioty gospodar-
cze oraz faktycznie działające w innych 
branżach firmy. Wykorzystywane były rów-
nież firmy transportowe, których właścicie-
le w dokumentacji transportowej potwier-
dzali wykonanie fikcyjnych transportów to-
warów.

W wyniku przestępczej działalności 
oskarżonych straty Skarbu Państwa 
oszacowano na kwotę co najmniej 10,6 
miliona złotych. Zarzucone oskarżonym 
czyny zagrożone są karą do 25 lat pozba-
wienia wolności.

Dotychczas oskarżono 36 osób
Obecnie w ramach prowadzonego w tej 

sprawie śledztwa oskarżono łącznie 36 
osób.  W wyniku skutecznej pracy prokura-
torów w tej sprawie i w konsekwencji wy-
danych decyzji podatkowych jeden z pod-
miotów spłacił całość należności podatko-
wych wynikających z kwestionowanych w 
akcie oskarżenia transakcji wraz z ustawo-
wymi odsetkami tj. kwotę przekraczającą 
9 milionów złotych.

W Chałkowie w powiecie kłobuckim interweniowa-
ło pogotowie ratunkowe.  Ratownicy ewakuowali kil-
kunastu Ukraińców z podejrzeniem zakażenia koro-
nawirusem. Chorzy trafili do szpitala.

19 Ukraińców, w tym 15 z objawami zakażenia ko-
ronawirusa trafiło z Wąsosza do Chałkowa, byli bez 
pomocy medycznej i żywności.  Pośrednik, który miał 
opiekować się Ukraińcami, którzy przyjechali do pra-
cy, przewiózł ich busem do Chałkowa. Mężczyzna za-
pewniał, że wszyscy czują się dobrze, że mają wszyst-
ko co niezbędne w tym żywność i konieczną pomoc. 
- Ukraińcom brakowało żywności i pomocy, ich stan 
zdrowia pogarszał się z godziny na godzinę - poinfor-
mował GOPS w Lipiu.

W poniedziałek do północy trzy zespoły ratownic-
twa medycznego zajmowały się w Chałkowie chory-
mi, w końcu zdecydowano się przewieźć do szpitala 9 
osób, w tym jedną z dwóch kobiet mówiących biegle 
po polsku. Chorzy trafili do szpitala przy PCK w Czę-
stochowie, po przebadaniu Ukraińców zwolniono do 
domu, trafili ponownie do Chałkowa na kwarantan-
nę.
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Częstochowa

Twierdziła, że 
zawsze jeździ 
środkiem 
drogi...

Groźna kolizja na jednej z częstochowskich ulic. 
63-letnia kierująca peugeotem podczas wymijania 
czołowo zderzyła się z jadącym z przeciwka pojaz-
dem. Twierdziła jednak, że to nie jej wina, bo... ona 
zawsze jeździ środkiem drogi i to kierujący lexusem w 
nią wjechał. Jak się okazało, kobieta miała prawie 1,5 
promila w organizmie.

Do zdarzenia doszło 14 sierpnia. Policjanci otrzy-
mali zgłoszenie o zdarzeniu drogowym na jednej z 
częstochowskich ulic. Uszkodzenia obu pojazdów by-
ły dość poważne. Na szczęście żadnemu uczestniko-
wi tej kolizji nic się nie stało.

Jak się okazało, kierująca peugeotem - 63-letnia 
mieszkanka Częstochowy miała prawie 1,5 promila w 
organizmie. - Była oburzona, że policjanci wskazali jej 
winę i została zatrzymana. Powiedziała, że zawsze 
jeździ środkiem drogi i to kierowca lexusem w nią 
wjechał - mówi podkom. Sabina Chyra - Giereś, oficer 
prasowy częstochowskich policjantów.

Kobiecie grozi kara do 2 lat więzienia, wysoka 
grzywna oraz utrata prawa jazdy na 10 lat.

Kłobuck

Ewakuowali 
chorych 
obywateli 
Ukrainy

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

Taneczna nowość 
od mstowskiego 
muzyka

Koniecpol

Włamywacz  
w rękach 
dzielnicowych

Brzyszów

Zaparkował  
na banerze 
reklamowym.
Był pijany

MPK

Kierowcy 
pod kontrolą

Badania: gorączka, kaszel, potem bóle mięśni

W takiej kolejności pojawiają 
się objawy COVID-19

- Kwarantanna związana z koronawirusem trochę nas roz-
leniwiła, ale dała też sporo wolnego czasu. Ja 
wykorzystałem go między innymi na stworzenie nowego 
singla ‚Raz dwa trzy’ - mówi Konstanty Drążek działający 
pod pseudonimem artystycznym Fluent, młody muzyk po-
chodzący z Mstowa. Powstanie samego utworu to jednak 
nie wszystko - w sieci możemy już zobaczyć do niego tele-
dysk.

- ‚Raz dwa trzy’ to kawałek taneczny, radosny, romantycz-
ny, mówiący o miłości i tańcu. Muzyka to połączenie dance, 
disco, pop i disco polo. Jest to moja nowa propozycja mu-
zyczna na lato 2020 - mówi Konstanty Drążek. Teledysk zo-
stał nagrany w Częstochowie m.in. na terenie Parku Lisiniec, 
skateparku. Oprócz Fluenta występuje w nim tancerka Patry-
cja Opatowicz oraz   fanki i fani, którzy przesłali muzykowi 
swoje nagrania wideo.

Fluent - Konstanty Drążek - wokalista, autor tekstów. Po-
chodzi z Mstowa. Absolwent Szkoły Muzycznej im. Marcina 
Józefa Żebrowskiego w Częstochowie. Wykonuje muzykę z 
pogranicza pop, dance i disco. Swoją muzykę prezentuje na 
kanale YouTube, a także w programach Polo Tv, Disco Polo 
Music czy Power Tv.

Mężczyzna, który w Koniecpolu wtargnął 
na dwie posesje i włamał się do domów 
został zatrzymany przez dzielnicowych. 
49-letni mieszkaniec powiatu Często-
chowskiego ukrył łup w pomieszczeniu 
gospodarczym, do którego włamał się 
dzień wcześniej. Usłyszał już zarzuty. 
Grozi mu do 10 lat więzienia.

W ubiegły czwartek (13.08.2020r.) dyżurny 
z Koniecpola otrzymał zgłoszenie, że na jednej 
z prywatnych posesji doszło do kradzieży z 
włamaniem. Patrol dzielnicowych od razu wy-
typował sprawcę. Zauważyli 49-letniego 
mieszkańca gminy niedaleko miejsca zdarze-
nia. Miał przy sobie wózek, którym zdążył już 
przewieźć skradzione przedmioty do po-
mieszczenia gospodarczego, znajdującego się 
kilka domów dalej. Jak się okazało, miejsce, w 
którym postanowił przechować skradzione 
przedmioty nie należało do niego. Włamał się 
do niego dzień wcześniej, pokonując też za-
bezpieczenia stojącego na tej samej działce 
domu.

Mężczyzna usłyszał już zarzuty. Za kradzież 
z włamaniem do dwóch domów i pomiesz-
czenia gospodarczego grozi mu do 10 lat po-
zbawienia wolności.

Ponad 2 promile alkoholu w organizmie 
miał 63-latek, który zaparkował swoją 
skodę... na banerze reklamowym przed 
sklepem w Brzyszowie. Policjant z ruchu 
drogowego i technik kryminalistyki, będąc 
poza służbą, uniemożliwili kierowcy 
dalszą jazdę. Za popełnione przestępstwo 
mężczyzna odpowie przed sądem. Grozi 
mu utrata prawa jazdy, wysoka grzywna 
oraz 2 lata więzienia.

Policjanci na wolnym robili zakupy w jed-
nym z brzyszowskich sklepów. Nagle usłysze-
li huk dobiegający z parkingu. Wyszli spraw-
dzić, co się stało. Zauważyli kierowcę skody, 
który...   najechał na baner reklamowy. Gdy 
sierż. sztab. Damian Biernacki i sierż. sztab. 
Aleksander Van podeszli do kierowcy, żeby 
spytać czy nic mu się nie stało, wyczuli od nie-
go silny zapach alkoholu. Odebrali mu kluczy-
ki i uniemożliwili dalszą jazdę. Jak się okazało, 
63-letni mieszkaniec powiatu częstochow-
skiego miał w organizmie ponad 2 promile. Za 
popełnione przestępstwo odpowie teraz 
przed sądem. Oprócz utraty prawa jazdy i wy-
sokiej grzywny, grozi mu także do 2 lat więzie-
nia.

Blisko 130 kierowców MPK skontrolowano podczas kolejnej poli-
cyjnej akcji. Funkcjonariusze sprawdzali zarówno ich stan trzeźwości, 
jak i sposób przewozu i przemieszczania się osób w publicznym 
transporcie drogowym w związku ze stanem epidemii. Pięciu pasa-
żerów zostało pouczonych, ponieważ nie stosowało się do nakazu 
zakrywania nosa i ust w publicznym transporcie drogowym.

Działania częstochowskiej drogówki „Podróżuj Bezpiecznie” mają na 
celu poprawę bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogo-
wego. Podczas akcji policjanci nie tylko sprawdzają stan trzeźwości i 
przeprowadzają badania na zawartość narkotyków w organizmie 
wśród kierowców MPK, ale także kontrolują sposób przestrzegania 
obostrzeń przez pasażerów publicznego transportu drogowego. - 
Podczas wtorkowych działań w zajezdni MPK kontroli poddano pra-
wie 90 kierowców. Wszyscy byli trzeźwi. Podczas działań w alejach, w 
ponad 40 skontrolowanych autobusach 5 podróżujących nie stoso-
wało się do nakazu zakrywania nosa i ust w publicznym transporcie 
drogowym. Zostali pouczeni - mówi podkom. Sabina Chyra - Giereś, 
oficer prasowy częstochowskiej policji.

W przypadkach rażącego naruszenia przepisów o konieczności za-
krywania nosa i ust w pojazdach komunikacji publicznej, policjanci 
mogą nałożyć mandat do 500 zł, bądź skierować wniosek do sądu o 
ukaranie.

Ustalono, w jakiej kolejności pojawiają 
się objawy choroby COVID-19: najpierw 
gorączka, kaszel i bóle mięśni, a na-
stępnie nudności, wymioty i biegunka. 
Specjaliści twierdzą, że kolejność dole-
gliwości odróżnia COVID-19 od 
pokrewnych jej zakażeń, a wiedza ta 
ułatwi szybsze rozpoznanie.

Główny autor badania prof. Joseph Lar-
son z University of Southern California 
zwraca uwagę na łamach „Frontiers in Pu-
blic Health”, że wczesne rozpoznanie CO-
VID-19 może mieć kluczowe znaczenie dla 
skuteczności leczenia tej choroby i zapobie-
ganiu jej powikłań. Chodzi też o to, żeby w 
zbliżającym się sezonie jesienno-zimowym 
odróżnić ją od innych infekcji, szczególnie 
takich jak grypa. Wiele chorób układu odde-
chowego objawia się bowiem gorączką i 
kaszlem.

Z analizy 55 tys. potwierdzonych bada-
niami przypadków zakażenia koronawiru-
sem SARS-CoV-2 wynika, że zwykle najpierw 
występują gorączka, kaszel i bóle mięśni - a 
następnie nudności i wymioty oraz biegun-
ka. Wskazują na to także dane 1100 cho-
rych, zgromadzone od 11 grudnia 2019 r. 
do 29 stycznia 2020 r. przez grupę chińskich 
specjalistów. Porównywano je z grupą pra-
wie 2,5 tys. cierpiących na grypę pacjentów 
z Ameryki Północnej, Europy i krajów półku-
li południowej.

Zauważono, że kolejność dolegliwości 
odróżnia chorobę COVID-19 nawet od po-
krewnych jej zakażeń, takich jak SARS (ze-
spół ostrej ciężkiej niewydolności oddecho-
wej) i MERS (bliskowschodni zespół niewy-
dolności oddechowej). W przypadku CO-
VID-19 najpierw występują nudności i wy-

mioty, a dopiero potem biegunki. Jeśli cho-
dzi o SARS i MERS - jest odwrotnie.

Chorobę COVID-19 odróżnia od grypy 
przede wszystkim duszność (spłycenie od-
dechu). Jednak objaw ten występuje w póź-
niejszym etapie rozwoju tego schorzenia. 
Na początku dolegliwości mogą być podob-
ne, są to gorączka, kaszel i bóle mięśni. To, 
w jakiej kolejności się pojawiają, może po-
móc lekarzom we wczesnej diagnozie zaka-
żenia koronawirusem.

„Ta kolejność jest szczególnie ważna, kie-
dy cykle chorób, takich jak grypa, nakładają 
się na COVID-19” - podkreśla prof. Peter 

Kuhn z University of Southern California.
Wczesne rozpoznanie zakażenia może 

umożliwić szybkie rozpoczęcie terapii, co 
pozwoli uniknąć rozwinięcia się choroby 
COVID-19 oraz jej powikłań. Dzięki temu 
mniejsza może być także hospitalizacja. 
„Lekarze mogą zdecydować, jak leczyć pa-
cjenta, żeby jego stan się nie pogorszył” – 
dodaje prof. Kuhn.

Prof. Larsen zapewnia, że po wielu mie-
siącach rozwoju pandemii lekarze potrafią 
lepiej leczyć chorobę COVID-19.
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Zatrzymał wandala

Pomogli mieszkance Katowic

Policjantem jest się zawsze, nie tylko na 
służbie. Udowodnił to oficer dyżurny Ko-
mendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu 
Śląskim. W czasie wolnym od służby za-
trzymał on sprawcę zniszczenia 
samochodu. Wandal usłyszał już zarzuty, 
za co grozi mu kara do 5 lat więzienia.

Kiedy policjant z wodzisławskiej komendy 
pełnił służbę na stanowisku zastępcy dyżur-
nego, przyjęto zawiadomienie o popełnieniu 
przestępstwa od mieszkańca Wodzisławia 
Śląskiego. Zgłoszenie dotyczyło uszkodzenia 
samochodu zaparkowanego na ulicy Radliń-
skiej. Zgłaszający, będąc w pracy, usłyszał 
odgłosy dochodzące z parkingu, na którym 
stało jego auto. Gdy poszedł zobaczyć, co się 
dzieje, zauważył, że w jego volkswagenie jest 
oderwane lusterko, a drzwi posiadają liczne 
wgniecenia. Obok jego auta stał zaparkowa-
ny opel astra, w którym znajdowała się ko-
bieta i mężczyzna. Poszkodowany porozma-
wiał chwilę z kobietą, która będąc pod wy-
raźnym wpływem alkoholu, nie przyznała się 
do uszkodzenia pojazdu. Właściciel volkswa-

gena nie dał wiary jej zapewnieniom i gdy za-
uważył na oplu widoczne ślady pasujące do 
jego uszkodzeń, wrócił do firmy, by zawiado-
mić policję. Gdy wrócił na parking, pary i ich 
auta już nie było.

Następnego dnia będący po służbie dy-
żurny zauważył na ulicy Radlińskiej opisywa-
ny przez poszkodowanego opel, a w nim 
dwoje ludzi. Mundurowy pamiętał dokładnie 
zdarzenie z wczoraj i szybko połączył fakty. 
Niezwłocznie powiadomił kolegów policjan-
tów o zatrzymaniu prawdopodobnych 
sprawców uszkodzenia pojazdu. Patrol prze-
wiózł kobietę i mężczyznę na komendę, 
gdzie zostali przesłuchani. 45-latek z Warsza-
wy usłyszał zarzut uszkodzenia pojazdu i 
przyznał się do jego popełnienia. Tłumaczył 
się wypitym alkoholem i zdenerwowaniem. 
Swoją złość wyładował, uderzając drzwiami 
w zaparkowany obok pojazd. Policjanci usta-
lili, że para przyjechała na Śląsk po zepsuty 
pojazd kobiety. Będąc w Wodzisławiu, „tro-
chę poimprezowali” i w międzyczasie dopu-
ścili się aktu wandalizmu.

Mysłowiccy policjanci odnaleźli kobietę, która wracając z imprezy w Sosnowcu stra-
ciła orientację, przewróciła się i nie była w stanie samodzielnie się podnieść. 
Szczątkowe informacje przekazywane przez kobietę oraz doświadczenie dyżurnego 
pozwoliły określić miejsce, gdzie może się znajdować. Dzięki temu pomoc dla kato-
wiczanki przyszła na czas.

Do dyżurnego mysłowickiej komendy zadzwoniła kobieta, która oświadczyła, że wracając 
z imprezy w Sosnowcu straciła orientację w terenie, przewróciła się i nie mogła samodzielnie 
wstać. Pomimo utrudnionego kontaktu ze zgłaszającą, dyżurny uzyskał informacje, że kobie-
ta znajduje się w krzakach przy torowisku, a nad nią, na moście, mają poruszać się samocho-
dy. Policjant, kontynuując rozmowę z kobietą, polecił patrolowi przejazd ul. Katowicką z włą-
czonymi sygnałami dźwiękowymi. Dzięki temu mógł usłyszeć w słuchawce telefonu przejeż-
dżający radiowóz i szybko ustalił miejsce przebywania kobiety w rejonie dawnego przejścia 
podziemnego przy skrzyżowaniu ul. Katowickiej i Szopena. Na miejscu mundurowi udzielili 
kobiecie pomocy przedmedycznej i wezwali pogotowie. Mieszkanka Katowic z urazem ręki 
została zabrana do szpitala, gdzie udzielono jej dalszej pomocy.

Stracił panowanie 
nad pojazdem. 
Był pijany

Miała posprzątać mieszkanie. 
Okradła właściciela

Pijany motocyklista bez 
uprawnień

Ponad 2 promile alkoholu miał w organizmie 28-letni kierowca renault laguny, który 
spowodował wypadek drogowy w miejscowości Leśniaki. Jadący z nadmierną pręd-
kością obywatel Ukrainy stracił panowanie nad samochodem i uderzył w betonowe 
ogrodzenie. Będziński sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na trzy 
najbliższe miesiące.

Do wypadku doszło w minioną sobotę około godziny 17.00 w miejscowości Leśniaki w po-
wiecie będzińskim. Jadący z nadmierną prędkością 28-letni kierowca renault laguny w pew-
nym momencie stracił panowanie nad samochodem i wypadł z jezdni, uderzając w betono-
we ogrodzenie prywatnej posesji. W wyniku zderzenia ucierpiał pasażer auta. 39-letni oby-
watel Ukrainy z obrażeniami klatki piersiowej i głowy został przewieziony do szpitala. Bada-
nie alkomatem wykazało, że sprawca wypadku miał ponad dwa promile alkoholu w wydy-
chanym powietrzu. Mężczyźnie zatrzymano prawo jazdy, a na wniosek policji i prokuratury 
będziński sąd wydał postanowienie o jego tymczasowym aresztowaniu. Za spowodowanie 
wypadku w stanie nietrzeźwości grozi mu 5 lat więzienia.

Policjanci z Zabrza zatrzymali 37-latkę, która okradła starszego mężczyznę. Kobieta 
podczas sprzątania mieszkania zabrała 82-latkowi 8 tysięcy złotych. Zatrzymanej 
grozi 5 lat więzienia.

W zeszły wtorek kobieta zaproponowała 82-latkowi, że posprząta jego mieszkanie. Star-
szemu mężczyźnie na co dzień przy sprzątaniu i robieniu opłat pomagają jego wnuczki, jed-
nak zgodził się na propozycję 37-latki. Kiedy dzień później jedna z wnuczek przyjechała od-
wiedzić swojego dziadka, wspólnie zorientowali się, że z jego portfela zniknęły pieniądze. Ko-
bieta wraz ze swoją matką pojechały na piąty Komisariat Policji w Zabrzu, gdzie złożyły zawia-
domienie o kradzieży. Kryminalni szybko namierzyli kobietę i zatrzymali 37-latkę w jej miesz-
kaniu. Stróże prawa odzyskali 8 tysięcy złotych skradzionych pieniędzy. O dalszym losie za-
trzymanej zdecyduje prokurator i sąd. Grozi jej 5 lat więzienia.

Zarzutami jazdy w stanie nietrzeźwości oraz niezatrzymania się do drogowej kontroli, 
zakończyła się brawurowa jazda pijanego 20-latka z Łazisk Górnych, który nie mając 
uprawnień do kierowania pojazdami wsiadł na motocykl i przemieszczał się ulicami 
miasta. Jego niebezpieczną jazdę zauważyli policjanci, którzy po kilku minutach po-
ścigu, wykorzystując policyjny radiowóz zatrzymali mężczyznę.

Jadący z dużą prędkością motocykl policjanci z łaziskiej patrolówki zauważyli na ulicy Jana 
Pawła II wczoraj (16 sierpnia) kilkanaście minut przed godziną 23.00. Kierujący od samego 
początku naruszał przepisy ruchu drogowego. Gwałtownie skręcał w uliczki, nie używał kie-
runkowskazów. Kiedy policyjny radiowóz ruszył w pościg, motocyklista zajeżdżał drogę, nie 
dopuszczając, aby mundurowi zdołali go wyprzedzić. Nie bacząc na włączone sygnały świetl-
ne i dźwiękowe radiowozu, kierowca jednośladu kontynuował jazdę, stwarzając przy tym 
ogromne zagrożenie w ruchu. W pewnym momencie motocykl zwolnił, a policjanci wykorzy-
stując radiowóz jako środek przymusu bezpośredniego, zatrzymali 20-latka. Okazało się, że 
jest pijany oraz w ogóle nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi. 
Mundurowym tłumaczył, że pił wcześniej piwo i palił marihuanę, dlatego uciekał przed poli-
cjantami.

Brawurowa jazda skończyła się dla mieszkańca Łazisk Górnych nocą spędzoną w policyj-
nej izbie zatrzymań. Mężczyzna słyszał zarzuty jazdy w stanie nietrzeźwości oraz niezatrzy-
mania się do kontroli drogowej. Za te przestępstwa grozi mu do 5 lat więzienia. 20-latek od-
powie też za liczne wykroczenia drogowe.
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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
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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 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


