
Emocje po odwołaniu meczu 
Eltrox Włókniarza Częstochowa 
z Moje Bermudy Stalą Gorzów 
wciąż buzują. Sprawą ma zająć 
się Komisja Orzekająca Ligi. 
Ekstraliga Żużlowa chce czaso-
wego zawieszenie licencji toru 
w Częstochowie i ponowną 
weryfikację. Tymczasem druży-
na Włókniarz została bez trene-
ra - Marek Cieślak złożył bo-
wiem rezygnację.

Przypomnijmy, mecz odwołano ze 
względu na nieregulaminowy stan toru 
w naszym mieście. Władze klubu tłu-
maczyły, że nie udało im się go wysu-
szyć po ulewach, które przeszły kilka 
dni wcześniej. Z drugiej strony pojawiły 
się jednak głosy, że częstochowianie 
sami utrudnili sobie zadanie, dosypu-
jąc nowej nawierzchni, przez co nowy 
materiał nie zdążył się związać ze sta-
rym. Przygotowanie toru nie spodoba-
ło się trenerowi Włókniarza, Markowi 
Cieślakowi, który tuż przed spotkaniem 
miał złożyć wypowiedzenie. Tymcza-
sem Ekstraliga Żużlowa informuje, że 
we wtorek zbierze się KOL, która zaj-

mie się odwołanym me-
czem w naszym mieście. 
Jednocześnie zwróciła się 
do GKSŻ o czasowe za-
wieszenie licencji toru w 
Częstochowie i jego po-
nowną weryfikację.

Specjalne oświadczenie wystosował 
też prezes klubu, Michał Świącik. - Jako 
prezes klubu biorę na siebie odpowie-
dzialność za zdarzenia, które nastąpiły. 
Pragnę jednak wyjaśnić, że absolutnie 
nie mieliśmy w zamiarze prowokować 
sytuacji, które wpłynęłyby na odwoła-
nie wczorajszego meczu, a stan toru w 
pełni spowodowany był następstwami 
wtorkowych ulew i nawałnic oraz śro-
dowych znacznie mniejszych opadów - 
zaznacza.

- Od piątku poprzedniego tygodnia 
toromistrzowie prowadzili intensywne 
prace torowe mające na celu przygoto-
wanie toru zgodnego z zaleceniami 
Ekstraligi Żużlowej, prowokującego 
bardziej interesujące żużlowe widowi-
ska - wyjaśnia. Przyznaje, że w tym cza-
sie nawierzchnia została delikatnie 
zbronowana zgodnie ze sztuką prac to-
rowych. - We wtorek koło południa 
przez Częstochowę przeciągnęły się 
jednak ulewy i nawałnice, które zalały 
nie tylko tor, ale i pozostałe części 
obiektu, uszkodziły między innymi in-
stalacje elektryczną na poziomie toru. 
(...) Prace osuszające toromistrzowie i 
ekipa im pomocna rozpoczęła od śro-
dowego popołudnia, gdyż jeszcze do 
godziny 14.00 nad stadionem pokrapy-
wał deszcz. Tor był absolutnie zalany, 
jednakże byliśmy pełni nadziei, że za-
powiadane czwartkowe i piątkowe 
upały w pełni pozwolą na jego przygo-
towanie - twierdzi prezes klubu. W 
czwartkowy wieczór władze klubu wy-
stosowały pismo do Ekstraligi Żużlowej 
z prośbą o przełożenie daty meczu z 
uwagi na obawy, że toru nie uda się do-
prowadzić do regulaminowego stanu 
po wtorkowo-środowych opadach. - 

Nie składamy broni pomimo chwilowe-
go braku trenera na pokładzie. Zawod-
nicy i ja doskonale zdajemy sobie spra-
wę z możliwych konsekwencji zdarzeń, 
jednakże ja będę bronił faktycznego 
stanu rzeczy i walczył o powtórzenie 
zawodów, zawodnicy natomiast dalej 
bronić będą barw naszego klubu, do 
samego końca walcząc o zwycięstwa. 
Życie po raz kolejny uczy nas, że nie-
ważne są patetyczne słowa i heroiczne 
gesty mówiące o rozgrywaniu meczy w 
duchu sportowej rywalizacji. W Gorzo-
wie mogliśmy bezczelnie krzyczeć o 
walkowerze, zamiast okazywać prze-
ciwnej drużynie współczucie i chęć ro-
zegrania meczu fair-play, ponieważ 
zdawaliśmy sobie sprawę, że każdego 
może spotkać podobna sytuacja - mó-
wi Michał Świącik. - Osobiście przepra-
szam Kibiców, którzy poczuli się zawie-
dzeni czy oszukani. Wszystko co do tej 
pory robiliśmy, robiliśmy dla Klubu i z 
myślą o Klubie. Tym którzy uważają, że 
nasze działania miały na celu spowo-
dować zdarzenia negatywne dla wize-
runku czy wyniku drużyny, zadaje pyta-
nie, czy sami też wystawialibyście się 
na taką próbę? Walczymy o ten klub od 
lat, odbudowaliśmy go ze zgliszczy, 
wielokrotnie narażając się na krytykę, 
uczciwie budowaliśmy drużynę, nie po 
to aby za chwilę ryzykować słabymi za-
grywkami. Dziękuję tym, od których 
płyną do nas słowa wsparcia i zrozu-
mienia, dla Was wszystkich będziemy 
walczyć dalej - podsumowuje.

Bulwersujące odkrycie na jednej z posesji w 
Myszkowie. Kobieta wynajmująca jeden z 
tamtejszych domów wyprowadziła się. Nie za-
brała jednak ze sobą czterech psów. Zostawiła 
je bez jedzenia i picia. Czworonogi zostały 
uratowane przez członków fundacji „Do serca 
przytul psa”.  Były w agonalnym stanie. Obec-
nie przebywają w schronisku dla bezdomnych 
zwierząt w Zawierciu.

14 sierpnia członkowie fundacji „Do serca przytul psa” poje-
chali sprawdzić zgłoszenie dotyczące porzucenia psów -  z re-
lacji świadków wynikało, że kobieta wynajmująca dom wypro-
wadziła się, a psiaki zostawiła na pastwę losu. - Po dojechaniu 
na miejsce zauważyliśmy jednego psa, który wyglądał przez 
okno oraz słyszeliśmy szczek innego małego psa.  Po spraw-
dzeniu całej posesji okazało się, że w chlewie zamknięte są 
jeszcze dwa czworonogi w stanie agonalnym bez dostępu do 
wody i jedzenia - relacjonują członkowie fundacji.

Odnaleźli oni Katie, bulterierkę zamkniętą w klatce kenelo-
wej bez jedzenia i picia. Suczka waży 6 kg! Poza tym na pose-
sji był również Monte - samiec Doga Kanaryjskiego, który wa-
ży 28 kg. W odrobinę lepszym stanie były jeszcze dwie suczki 
tej samej rasy - Briana ważąca 32 kg oraz oraz Shery ważąca 
31 kg.

Okazało się, że psy pochodzą - o ironio - z hodowli Gran 
Compeador Can. Właścicielką, a zarazem oprawcą okazała się 
Małgorzata  Z.

Psy zostały zabezpieczone i przebywają w Schronisku dla 
Zwierząt w Zawierciu. Tam trwa walka o ich życie.

Fundacja „Do serca przytul psa” uruchomiła zbiórkę na ich 
leczenie. Psiaki można wspomóc przekazując dowolną kwotę 
za pośrednictwem strony pomagam.pl na ratunek psom z in-
terwencji.
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Rzecznik MZ: 

1 września to termin  
rozpoczęcia edukacji szkolnej  
w całej Polsce

Włochy

Początek testów 
szczepionki przeciwko 
koronawirusowi  
na ochotnikach

- Na dziś 1 września to termin, w 
którym w całej Polsce uczniowie 
rozpoczną naukę. Ewentualne wyłą-
czenia i wprowadzenie nauki zdal-
nej odbędzie się tylko tam, gdzie 
będzie to konieczne – podkreślił w 
piątek rzecznik Ministerstwa Zdro-
wia Wojciech Andrusiewicz.

Rzecznik był pytany na briefingu, czy Mini-
sterstwo Zdrowia nie rozważa rekomendacji do-
tyczących opóźnienia rozpoczęcia roku szkolne-
go w związku z dużą liczbą zakażeń koronawiru-
sem i czy 1 września nie jest zagrożonym termi-
nem rozpoczęcia edukacji przez uczniów.

- Na dziś 1 września to jest termin, w którym 
dzieci powinny rozpocząć w Polsce edukację. 
To, co cały czas podkreślamy: jeżeli będą jakieś 
wyłączenia, jeżeli będzie zdalna nauka, to ona 
będzie wprowadzona punktowo – na zasadzie 
porozumienia z jednej strony stacji sanitarno-e-
pidemiologicznej, z drugiej strony dyrektora 
szkoły, z trzeciej strony organu powołującego 
placówkę oświatową – odpowiedział Andrusz-
kiewicz.

Podkreślił też, że źródłem obecnej, większej 

liczby zakażeń są powroty z wakacji, a także im-
prezy rodzinne, w których uczestniczą dzieci.

- Mamy zakażenia, ogniska w zakładach pracy, 
a z zakładów pracy rodzice wracają do domów, 
co logiczne, i spotykają się ze swoimi dziećmi, 
więc czy dwa tygodnie w tej chwili opóźnienia 
edukacji przyniesie nam efekt w postaci mniej-
szej liczby zakażeń? Nie sądzę – ocenił.

Rzecznik MZ dodał też, że w ostatnich trzech 
tygodniach liczba powiatów, gdzie dochodzi do 
większej liczby zakażeń, utrzymuje się na pozio-
mie ok. 20. - Nie mamy olbrzymiej skali wzro-
stów; część powiatów wypada, część wchodzi na 
tę listę, ale nadal jest to skala 20 powiatów na 
380 powiatów w kraju – mówił.

- Nie mamy powodów, żeby w tej chwili mó-
wić o potrzebie zamykania szkół, opóźniania 
rozpoczęcia edukacji, kiedy w większości Polski 
dzieci spokojnie w tych powiatach zielonych 
mogą wracać do szkoły – podsumował Andru-
siewicz.

Andrusiewicz poinformował też, że w czwar-
tek zakończono nabór wniosków ze szkół o za-
opatrzenie w płyny i maski. - Ilość płynów i ma-
sek jest uzależniona od wielkości placówki, licz-
by uczących się dzieci, personelu. Te płyny bę-
dziemy w najbliższych dniach przekazywać. To 
jest w granicach 3-4 mln litrów płynów, które w 
najbliższych dniach trafią do polskich szkół – 
powiedział rzecznik.

Testy włoskiej szczepionki przeciwko 
koronawirusowi rozpoczynają się w 
poniedziałek w rzymskim szpitalu za-
kaźnym Spallanzani. Do testów wybra-
no 90 ochotników z siedmiu tysięcy, 
którzy wyrazili gotowość udziału w 
tym eksperymencie. Otrzymają za to 
po 700 euro.

To może być przełom w walce z Covid-19 - 
podkreślają włoskie media przed oczekiwaną 
inauguracją testowania szczepionki. Projekt jej 
stworzenia sfinansowały władze stołecznego 
regionu Lacjum wraz z Ministerstwem Szkol-
nictwa Wyższego i Badań Naukowych.

Celem tego projektu jest to, by szczepionka 
była gotowa wiosną przyszłego roku.

- Rozpoczyna się pierwsza faza badań po to, 
by ocenić bezpieczeństwo i immunogenność 
szczepionki przeciwko Sars-CoV-2- podkreśliła 

w nocie włoska Agencja Leków ( Aifa). Wyjaśni-
ła, że do testów, po wstępnych kontrolach wy-
brano 45 zdrowych osób w wieku od 18 do 55 
lat oraz tyle samo w grupie wiekowej 65-85 lat.

Pierwszą grupą, która otrzyma dawkę szcze-
pionki są mężczyźni w wieku od 31 do 46 lat.

Jeżeli nie stwierdzi się u nich niekorzystnych 
reakcji, przetestowana zostanie następna gru-
pa, której podana zostanie większa dawka pre-
paratu.

Ta pierwsza eksperymentalna faza potrwa 
8-10 tygodni. Na późną jesień planowana jest 
faza druga i trzecia.

- Jeśli wszystko pójdzie dobrze, na wiosnę 
będziemy mieli szczepionkę przeciwko Co-
vid-19. Pracujemy ciężko, aby tak było - zapew-
nił jeden z dyrektorów szpitala w Wiecznym 
Mieście Francesco Vaia.

Wyraził opinię, że szczepionka ta nie powin-
na być obowiązkowa. - To my będziemy musie-
li przekonać obywateli do jej dobroczynnego 
działania - dodał.

Koronawirus

Policja sprawdzi 
pośrednika, który 
sprowadził Ukraińców

Kłobuck

Ugodził nożem kompana 
od kieliszka

Roboty drogowe

Utrudnienia  
w dzielnicy Północ

Sanepid w Kłobucku powia-
domił policję w sprawie grupy 
zakażonych koronawirusem 
Ukraińców. Teraz policja 
sprawdzi, czy pośrednik, który 
sprowadził grupę Ukraińców 
do pracy popełnił przestęp-
stwo.

Przypomnijmy: do Wąsosza Górnego 
w powiecie kłobuckim przyjechała kilka 
dni temu około 50-osobowa grupa oby-
wateli Ukrainy, gdzie mieli podjąć prace 
w zakładach przetwórstwa rolnego. W 
trakcie kwarantanny zaczęli jednak 
mieć objawy zakażenia koronawiru-
sem. Pośrednik, który sprowadził Ukra-
ińców do Polski, busem przewiózł 19 za-

każonych do gospodarstwa w Chałko-
wie w  gminie Lipie. Mężczyzna zapew-
niał, że wszyscy czują się dobrze, że ma-
ją wszystko co niezbędne w tym żyw-
ność i konieczną pomoc. Ukraińcom 
jednak brakowało żywności i pomocy, 
ich stan zdrowia pogarszał się z godziny 
na godzinę - alarmował miejscowy 
GOPS. Pomoc wezwały władze gminy 
dzwoniąc na nr 112.

17 sierpnia do północy trzy zespoły 
ratownictwa medycznego zajmowały 
się w Chałkowie chorymi, w końcu zde-
cydowano się przewieźć do szpitala 9 
osób, w tym jednej z dwóch kobiet mó-
wiących biegle po polsku. Chorzy trafili 
do szpitala przy PCK w Częstochowie, 
po przebadaniu Ukraińców zwolniono 
do domu, trafili ponownie do Chałkowa 
na kwarantannę.

 ■ bea

Do pięciu lat więzienia grozi 
41-letniemu mieszkańcowi 
gminy Wręczyca Wielka, który 
jest podejrzany o ugodzenie 
nożem 23-latka. Do zdarzenia 
doszło podczas libacji alkoho-
lowej. Prokurator przedstawił 
podejrzanemu zarzut, a sąd 
aresztował go na 3 miesiące.

Dyżurny kłobuckiej komendy policji 
otrzymał informację, że w jednym z 
mieszkań w Grodzisku doszło do ugo-
dzenia nożem. Na miejsce pojechali 
mundurowi z komisariatu we Wręczycy 
Wielkiej, którzy potwierdzili zgłoszenie. 
Jak wynikało z ustaleń policjantów, pod-

czas zakrapianej alkoholem imprezy, 
pomiędzy jej uczestnikami doszło do 
kłótni w wyniku, której 41-letni mężczy-
zna ugodził nożem 23-letniego miesz-
kańca gminy Wręczyca Wielka. Trzecim 
uczestnikiem libacji była 36-letnia part-
nerka napastnika, która po zdarzeniu 
odprowadziła rannego mężczyznę do 
jego domu, przekazując go pod opiekę 
matce. Dopiero mama rannego wezwa-
ła na miejsce pomoc. Mężczyzna został 
zabrany do jednego z częstochowskich 
szpitali, gdzie przeszedł operację.

41-latek w chwili zatrzymania przez 
policjantów miał w organizmie prawie 3 
promile alkoholu. Podejrzany usłyszał 
już zarzut uszkodzenia ciała. Na wnio-
sek śledczych i prokuratora sąd podjął 
decyzję o jego tymczasowym areszto-
waniu. Za popełnione przestępstwo 
grozi mu kara do 5 lat więzienia.

W związku z kolejnym etapem 
odwodnienia dzielnicy Północ, 
od poniedziałku 24 sierpnia 
do środy 26 sierpnia, na skrzy-
żowaniu ul. Św. Brata Alberta z 
ul. Makuszyńskiego mogą wy-
stąpić utrudnienia w ruchu.

Utrudnienia będą polegały na zwę-

żeniu jezdni do jednego pasa ruchu. 

Miejski Zarząd Dróg i transportu, 

miarę możliwości prosi o wykorzysta-

nie alternatywnych dróg dojazdo-

wych dla zmniejszenia utrudnień w 

ruchu na skrzyżowaniu.
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Zatrzymany  
za propagowanie faszyzmu

Zatrzasnęła kluczyki  
w samochodzie, w którym 
zostało malutkie dziecko

Tragedia nad jeziorem

Nie zwrócił uwagi na sygnalizację świetlną

Podawała się za 
rehabilitantkę. Ukradła 
seniorowi 100 tysięcy zł

Policjanci z katowickiej komendy miejskiej 
zatrzymali 26-latka, który podczas jednej z 
piątkowych manifestacji w centrum miasta 
propagował faszyzm. Mieszkańcowi Zabrza 
przedstawiono zarzut, przyznał się do po-
pełnienia przestępstwa. Grożą mu 2 lata 
więzienia.

W piątek policjanci z katowickiej komendy 
miejskiej oraz z katowickiego oddziału prewen-
cji zabezpieczali kilka manifestacji, które odby-
wały się w centrum miasta. Nie przebiegały one 
spokojnie, w związku z czym konieczna była in-
terwencja mundurowych, którzy zdecydowanie 
reagowali na wszelkie przejawy łamania prawa. 
Stróże prawa wylegitymowali prawie 30 osób, 6 
z nich ukarano  mandatami karnymi, sporzą-

dzono również wnioski o ukaranie do sądu.
W związku z bulwersującym zachowaniem 

co najmniej jednego uczestnika zgromadzenia, 
przeprowadzono czynności sprawdzające pod 
kątem art. 256 kk tj. publiczne propagowanie 
faszyzmu. Policja zabezpieczyła również nagra-
nia z monitoringu, a zgromadzony materiał tra-
fił do prokuratury.

Po analizie zgromadzonego materiału, stró-
że prawa zatrzymali dzisiaj 26-latka z Zabrza, 
który w piątek publicznie propagował faszyzm. 
Po przyznaniu się do popełnienia przestęp-
stwa, mężczyzna dobrowolnie poddał się ka-
rze. Grozi mu kara 2 lat więzienia. Czynności w 
tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa 
Katowice – Wschód.

W piątkowe popołudnie policjanci miko-
łowskiej patrolówki zostali wezwani do 
pomocy kobiecie, która przez przypadek 
zatrzasnęła w samochodzie kluczyki. Pro-
blem w tym, że w samochodzie został jej 
niespełna dwuletni synek. Wysoka tempe-
ratura powodowała, że z minuty na minutę 
warunki wewnątrz pojazdu pogarszały się. 
W trosce o życie i zdrowie malucha mundu-
rowi wybili w aucie szybę, a chłopiec trafił 
pod opiekę matki.

Policjanci regularnie apelują, aby nie zosta-
wiać swoich pociech w samochodzie, zwłaszcza 

podczas upałów, gdy temperatura w środku sta-
nowi dla nich śmiertelne niebezpieczeństwo.

W przypadku piątkowej interwencji, to nie 
nie przez zaniedbanie czy brak odpowiedzial-
ności ze strony opiekuna mały chłopiec przez 
kilkanaście minut musiał wytrzymać w nagrza-
nym pojeździe. Jego matka, 32-letnia mieszkan-
ka Łazisk Górnych po godzinie 14.00 odebrała 
syna ze żłobka. Kiedy maluch siedział już zapię-
ty w foteliku, a kobieta zamknęła drzwi, okaza-
ło się, że zamek właśnie się zablokował, a klu-
czyki zostały w środku. Z pomocą roztrzęsionej 
i zdenerwowanej matce ruszyli policjanci z mi-
kołowskiej prewencji. Używając pałki służbowej 
wybili boczną szybę samochodu i wyciągnęli 
malucha.

Policjanci z Gilowic wyjaśniają szczegó-
łowe okoliczności tragicznego zdarzenia, 
do którego doszło na Jeziorze Między-
brodzkim. 60-letni mężczyzna pływając w 
jeziorze, w pewnym momencie nie wy-
płynął na powierzchnię wody. Po trwającej 
przeszło godzinę akcji ratunkowej odnale-
ziono mężczyznę i rozpoczęto reanimację. 
Niestety, pomimo wysiłków ratowników 
mężczyzna zmarł.

Do zdarzenia doszło w Międzybrodziu Ży-

wieckim nad Jeziorem Międzybrodzkim. Jak 
wstępnie ustalili policjanci, 60-letni mieszka-
niec Wadowic, pływając około 15 metrów od 
brzegu jeziora, w pewnym momencie nie wy-
płynął na powierzchnię wody. Świadkowie zda-
rzenia powiadomili służby. Natychmiast rozpo-
częto akcję ratunkową, w której brali udział po-
licyjni motorowodniacy z Gilowic, z Bielska, 
WOPR-owcy, strażacy z PSP oraz z OSP. Po po-
nad godzinie mężczyzna został znaleziony i roz-
poczęto akcję reanimacyjną. Niestety, pomimo 
wysiłków ratowników mężczyzna zmarł. Na 
miejscu przez kilka godzin pracowali policjanci 
oraz pozostałe służby ratunkowe.

O wielkim szczęściu mogą mówić uczestnicy 
wypadku w Ustroniu Nierodzimiu. Zderzenie 
dwóch samochodów wyglądało bardzo po-
ważnie. Uczestnikom wypadku, jeszcze 
przed przyjazdem służb ratowniczych,po-
mocy udzielił policjant – wykładowca  
z katowickiej szkoły Policji asp. sztab. Paweł 
Dobaj. Dwie osoby zostały przewiezione do 
szpitala.

Do groźnie wyglądającego wypadku doszło 
w Ustroniu Nierodzimiu. Pomimo bardzo do-
brej widoczności oraz suchej nawierzchni, 
kierujący audi najprawdopodobniej nie zwró-
cił uwagi na sygnalizację świetlną i wjechał na 
skrzyżowanie, doprowadzając do zderzenia z 
jadącym w kierunku ul. Skoczowskiej fordem. 
Siła uderzenia była tak duża, że drugi z samo-
chodów zakleszczył się między audi a barierą 
ochronną rozdzielającą jezdnie. Świadkiem 
zdarzenia był wykładowca z katowickiej szko-
ły policji asp. sztab. Paweł Dobaj, który w 

Ustroniu spędzał z rodziną wolny czas. Stróż 
prawa na co dzień uczy młodych policjantów 
m.in. tego jak zachowywać się na miejscu wy-
padku drogowego. Tym razem to on jako 
pierwszy udzielał wsparcia i pomocy poszko-
dowanym. Policjant jest także kwalifikowa-
nym ratownikiem pierwszej pomocy, dlatego 
od razu fachowo opatrzył rannego kierowcę 
oraz kontrolował stan pasażerki pojazdu, 
która uwięziona była wewnątrz. Wspólnie z 
innymi kierowcami pomagającym mu w akcji 
ratowniczej, zadbał również o bezpieczeń-
stwo 7-latka, który podróżował fordem, ale w 
zdarzeniu nie ucierpiał.

Sprawne działanie policjanta na miejscu 
wypadku oraz pomoc innych osób zdecydo-
wanie ułatwiły dalszą pracę służbom ratowni-
czym. Przy wydostaniu z samochodu zaklesz-
czonej kobiety konieczna była pomoc straży 
pożarnej, która użyła do tego specjalnego 
sprzętu. 67-letni kierowca forda oraz 63-letnia 
pasażerka zostali przewiezieni do szpitala.

Tyscy policjanci odzyskali 100 tys. 
zł, skradzione seniorowi na po-
czątku października 2019 r. przez 
kobietę podającą się za rehabili-
tantkę. Wszystko dzięki zaanga-
żowaniu śledczych, którzy przez 
ponad 9 miesięcy zbierali mate-
riał dowodowy. Policjanci właśnie 
przesłali materiały do prokuratu-
ry, która akt oskarżenia w tej 
sprawie skieruje do sądu.

10 października 2019 r. policjanci przy-
jęli zawiadomienie od 85-letniego męż-
czyzny o kradzieży 100 tys. zł z jego miesz-
kania. Mężczyzna nie wiedział, kto i kiedy 

mógł zabrać mu pieniądze. Policjanci roz-
poczęli poszukiwanie sprawcy. Ich zaan-
gażowanie przyniosło efekty.

Zebrany przez policjantów z wydziału 
do walki z przestępczością przeciwko 
mieniu materiał dowodowy pozwolił na 
zatrzymanie podejrzanej kobiety. Okaza-
ło się, że weszła ona do mieszkania senio-
ra pod pretekstem rehabilitacji w celu po-
prawy jego stanu zdrowia, a następnie 
skradła należące do niego 100 tys. zł. Do 
zatrzymania 65-letniej kobiety doszło w 
mieszkaniu w województwie mazowiec-
kim już kilka dni od zdarzenia.

Przez ponad 9 miesięcy policjanci uzu-
pełniali materiał dowodowy, który osta-
tecznie pozwolił na sporządzenia aktu 
oskarżenia, który już niebawem trafi do 
sądu. To właśnie sąd zadecyduje o dal-
szym losie kobiety. Może jej grozić 5 lat 
więzienia.

Zderzenie autobusu  
z busem. 9 osób nie żyje

Policjanci z Gliwic wyjaśniają do-
kładne okoliczności i przyczyny 
wypadku, do którego doszło na 
drodze krajowej nr 88, w pobliżu 
węzła Kleszczów. W wyniku zde-
rzenia busa z autokarem zginęły 
wszystkie osoby podróżujące bu-
sem, rannych zostało siedem 
osób jadących autokarem. Na 
miejscu zdarzenia przez całą noc 
pracowali policjanci, którzy za-
bezpieczali ślady i prowadzili 
oględziny.

Do zdarzenia doszło przed zjazdem na 
autostradę A4. Ze wstępnych ustaleń poli-
cjantów wynika, że bus jadący od Gliwic w 
stronę Wrocławia, przewrócił się na jezdnię 
i sunąc po niej znalazł się na przeciwległym 
pasie ruchu. Wtedy w dach renault traffica 
wjechał autokar. Siła uderzenia była tak du-
ża, że bus został całkowicie zmiażdżony. 
Niestety, zginęły wszystkie osoby, które po-
dróżowały busem. Łącznie 9 osób. Rannych 
zostało również 6 pasażerów autokaru i kie-
rowca, który został przetransportowany do 
szpitala śmigłowcem.

Droga w tym miejscu była nieprzejezdna, 
mundurowi pracowali tam całą noc. Prowa-
dzone były oględziny oraz zabezpieczano 
ślady, które pomogą wyjaśnić dlaczego bus 
przewrócił się na jezdnię i ustalić dokładne 
okoliczności tego tragicznego zdarzenia.



4 PONIEDZIAŁEK-WTOREK 24-25 SIERPNIA 2020OGŁOSZENIA

SPRZEDAM

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

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

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

 Q Audi A6 III (C6) 3.0 Diesel, 2007 
rok, automat, stan bdb, bezwy-
padkowy, 25 900 do negocjacji 
Tel. 602 739 463

 Q Audi Q3 Quattro 2.0 TDI 140 KM 6 G  
Salon PL 2012, 127 700 km,  1 968 
cm3, diesel - 57 900 PLN  
- tel. 601 383 710

 Q Audi A3 1.5 Sportback 1.5 TFSI 150 
KM S Tronic Salon PL 2017 , 48 521 
km , 1 498 cm3,  benzyna  
- 79 900 PLN - tel. 601 383 710

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

 Q Audi Q5 , 2.0 TFSI 220KM Quattro, 
2016, 66 200 km, 1984 cm3, benzy-
na - 89 900 PLN, tel. 501 847 709

 Q Audi Q5 2.0 quattro 2.0 TDI 190 KM 
S Tronic Salon PL 2016 ,59 683 km, 
1 968 cm3, diesel - 112 900 PLN  
- tel. 601 383 710

 Q Audi Q5 2.0 quattro 2.0 TDI 190 KM 
S Tronic Salon PL 2016 ,53 269 km, 1 
968 cm3, diesel - 149 900 PLN - 
tel. 601 383 710

 Q Audi A6 1.8 Limuzyna 1.8 TFSI 190 
KM S Tronic Salon PL 2016 ,87 935 
km, 1 798 cm3, benzyna - 99 900 
PLN - tel. 601 383 710

 Q BMW 1 2008r. Cabrio, czarny, peł-
ne wyposażenie, cena 38.800 PLN, 

tel. 603 448 548

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

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

 Q CHEVROLET AVEO 1.2 benzyna+ 
LPG, 2005r., sedan czarny, 5-d,  
tel. 721 049 100

 Q CHEVROLET AVEO 0.4l, 05r. 1,4E 
srebrny, DTK, CZ, cena 5 800 PLN, 
tel. 512744858

 Q Chevrolet Kalos 1.4 16v 2005r 
146tyś.km sprowadzony , opłaco-
ny , KLIMATYZACJA, WEBASTO 5400 
zł, tel. 600 208 039

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

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

 Q Dacia Sandero 2009r 1.4-8v 200 
tyś. km Niebieski Metalik , Klimaty-
zacja , sprowadzony opłacony 10 
900 zł, tel. 600 208 039

 Q DAEWOO LANOS 1999 r, 1,5 gaz, 5- 
cio drzwiowy, - cena 1400 PLN.  
Tel. 503 002 462

 Q Fiat Bravo 1.4 T Jet Benzyna 120 
KM 6 G Salon PL 2010, 150 817 km, 1 
368 cm3, benzyna - 18 900 PLN  
- tel. 601 383 710

 Q Fiat Panda 1,1E, 2003, niebieski  
- cena 3800 PLN - tel. 603 448 548

 Q Fiat Punto 2FL 2005r 163tyś.km 1.2 
8v 3drzwi sprowadzony , opłaco-
ny, Klimatyzacja 4900 zł,  
tel. 600 208 039

 Q Ford Galaxy Titanium 2.0 TDCi 

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

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

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

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

 QHyundai Tucson 2.0 STYLE 2.0 CRDi 
185 KM AUTOMAT 4WD Salon PL 2016,  
84 786 km, 1 995 cm3, Diesel - 79 900 
PLN - tel. 601 383 710

 Q KIA K - 2700 1999 r, wywrotka do 
poprawek, - cena 5000 PLN.  
Tel. 503 002 462

 Q Lexus NX , rok prod. 2015, hybryda, 
automat, SUV, bezwypadkowy, I 
właściciel, 114 999 zł, Tel. 602 739 463

 Q Mazda 5  1.8 16V 116KM, MZR, 2005, 
134500 km, 1800 cm3, benzyna - 
cena 10900 PLN, tel. 501 847 709

 Q Mazda 5 2006r 2.0-16v 7osobowy 
srebrny metalik , sprowadzony 
opłacony 168tyś.km 14 300 zł, tel. 
600 208 039

 Q Mercedes-Benz Klasa B 1.8 CDI 
109 KM 6 G 2013 Rok 2013 ,107 183 
km, 1 796 cm3, diesel - 44 900 PLN 
- tel. 601 383 710

 Q Nissan Juke 1.6 , 1.6 Turbo 200KM, 
Nismo ,4x4, 2013, 55 150 km, 1618 
cm3, benzyna  
- 39 900 PLN, tel. 501 847 709

 Q Opel Astra Kombi 1.4 Turbo 150 
KM automat, 2016, 70 348 km ,1 
399 cm3, benzyna - 42 900 PLN - 
tel. 601 383 710

 Q OPEL ASTRA 2004 r, 1,4 E,  
4 - ro drzwiowy, kraj, - cena 1590 PLN. 
Tel. 503 002 462

 Q Opel Astra F 1999, 212 000 km, 1 
400 cm3, benzyna - cena - 1450 
zł - tel. 533 210 534

 Q Opel Astra IV 1.4 16V 100KM, Essen-
tia, 2009, 75 600 km, 1398 cm3, 
benzyna - 23 500 PLN,  
tel. 501 847 709

 Q Opel Astra IV , 1.6 CDTi 110KM  z 
polskiego salonu VAT 23 %, 2015, 
143 400 km,  1598 cm3, diesel -  28 
500 PLN, tel. 501 847 709

 Q Opel Astra Cabrio 1,8E 2001  
pełne wyposażenie, skóra, srebrny 
- cena 7 600 PLN - tel. 603 448 548

 Q Opel Combo Tour, 1.6 CDTI 
120KM,Tour Enjoy,  
z polskiego salonu VAT, 2015, 186 
000 km, 1598 cm3,  diesel - 28 900 

PLN, tel. 501 847 709

 Q Opel Meriva FL 2006r 1.6-16v Klima-
tyzacja Alu felgi Czujnik Parkowania 
sprowadzony opłacony 10 400 zł, 
tel. 600 208 039

 Q Opel Omega Kombi 1996r gaz se-
kwencyjny stan BDB zarejestro-
wany opłacony 3900 zł ,  
tel. 600 208 039

 Q Peugeot 5008 I, 2.0 HDi 150KM 
,Platinum, 2010, 168 200 km, 1997 
cm3, diesel, 27 900 PLN,   
tel. 501 847 709

 Q PEUGEOT PARTNER 2004 r, 1,4 gaz,  
5- cio osobowy, kraj, - cena 3000 
PLN. Tel. 503 002 462

 Q Renaut Clio 1,5DCI, 2005,  
pełne wyposażenie, granatowy 
met. - cena 4 800 PLN- tel. 603 
448 548

 Q Renault Clio 1.5, 1.5 dCi 90KM ,Ener-
gy Life, z polskiego salonu Vat 23%, 
2017, 87 550 km,  898 cm3,  benzyna 
- 29 900 PLN, tel. 501 847 709

 Q Renault Clio 1.5  1.5 dCi 75KM , Bu-
siness NAVI,  Vat 23%, 2014, 134 250 
km,  1461 cm3, diesel - 25 500 PLN; 
tel. 501 847 709

 Q RENAULT ESPACE 2005 r, 22 diesel 
DCL, 197 tys. pełne wyposażenie, 
stan bdb.  
- cena 4900 PLN. Tel. 503 002 462

 Q Renaut Espace 1,9 DC, 2005,  
pełne wyposażenie, granatowy 
met. - cena 8 500 PLN - tel. 603 
448 548

 Q Renault Laguna Mk.3 2009r 1.5 
diesle czarny, zarejestrowany 
opłacony nowy rozrząd 15 900 zł, 
tel. 600 208 039

 Q Renault Twingo mk.2 2009r super 
stan klimatyzacja 1.2-8v sprowa-
dzony opłacony 9900 zł,  
tel. 600 208 039

 Q SEAT IBIZA 1993 r, 1,8 benzyna, 5 - 
cio drzwiowy, opłacony - cena 
1490 PLN. Tel. 503 002 462

 Q Seat Ibiza 1.0, 1.0 MPI 75KM, 2017, 
22500, 999 cm3, benzyna - 29 
900 PLN, tel. 501 847 709

 Q Seat Ibiza  1.5 dCi 90KM, Energy Li-
fe, z polskiego salonu Vat 23%, 
2015, 30 250 km, 1422 cm3, diesel - 
31 900 PLN, tel. 501 847 709

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

 Q Seat Ibiza 1.4 , 1.4 16V 85KM, 2013, 73 
900 km, 1390 cm3, benzyna-23 900 
PLN, tel. 501 847 709

 Q Škoda Citigo Style 1.0 MPI 75 KM 5 
G Salon PL 2017,  9 100 km benzyna 
 - 31 900 PLN - tel. 601 383 710

 Q Škoda Fabia 1.0 Ambition 1.0 TSI 
95 KM 5 G Salon PL 2018, 31 333 
km, 999cm3 benzyna - 40 900 
PLN - tel. 601 383 710

 Q Skoda Fiabia 1,4 HDI, 2007, kombi,  
biała, pełne wyposażenie  
- cena 6500 PLN  
- tel. 603 448 548

 Q Škoda RAPID 1.0 Spaceback Am-
bition 1.0 TSI 95 KM 5 G Salon PL 
2018,  45 048 km, 999 cm3, benzy-
na - 43 900 PLN  
- tel. 601 383 710

 Q Škoda RAPID 1.0 Spaceback Am-
bition 1.0 TSI 95 KM 5 G Salon PL 
2018, 36 332 km, 999 cm3, benzy-
na - 44 900 PLN - tel. 601 383 710

 Q Škoda Roomster 1.9, 1.9 TDI 105KM, 
Scout, 2007, 194 300 km, 1896 cm3,  
diesel - 13 500 PLN, 501 847 709

 Q Škoda Superb 2.0 L&K Kombi 2.0 
TDI 190 KM 4X4 DSG Salon PL 2017, 
93 947 km,  
1 968 cm3, diesel - 99 900 PLN  
- tel. 601 383 710

 Q Suzuki Swift IV, 2007 rok, I właści-
ciel, benzyna, klimatyzacja, nie-
uszkodzony, 12 999 zł do negocja-
cji Tel. 602 739 463

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

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

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

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

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

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

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

OGŁOSZENIA MOTORYZACYJNE

OGŁOSZENIA MOTORYZACYJNE

REWOLUCJA

CENOWA

Okna 5-kom.
1465 mm

1
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5
 m

m

Zadzwoñ!!!
– przyjazd
– pomiar
– wycena
GRATIS!!!

LOMBARD 
KAPS 

20 lat doświadczenia
RABAT – 50% u nas to działa!

SZYBKA GOTÓWKA za:
złoto, srebro, GSM, 

RTV i inne 

TANIE WYROBY 
JUBILERSKIE

Al. NMP 1, tel. 34 361-39-50
Al. NMP 16, tel. 34 324-68-31

Al. Wolności 6, tel. 34 324 23 24
www.kapssc.pl
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MOTORYZACYJNE

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

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

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

NIERUCHOMOŚCI

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

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

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

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

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

 Q Częstochowa (dzielnica: Północ)  
cena: 1 100,00 pln powierzchnia: 29,00 m², 
piętro 4; tel. 602852712

 Q Częstochowa (dzielnica: centrum)  
cena: 1 300,00 pln powierzchnia: 51,00 m², 
piętro 1; tel. 602852712

 Q Częstochowa (dzielnica: centrum)  
cena: 1 680,00 pln powierzchnia: 56,00 m², 
piętro 1; tel. 602852712

 Q Częstochowa (dzielnica: centrum)  
cena: 1 500,00 pln powierzchnia: 75,00 m², 
piętro 2; tel. 602852712

 Q Częstochowa (dzielnica: centrum)  
cena: 1 000,00 pln powierzchnia: 55,00 m², 
piętro 2; tel. 602852712

 Q Częstochowa (dzielnica: trzech wiesz-
czów) cena: 1 550,00 pln powierzchnia: 
50,80 m², piętro 2; tel. 602852712

 Q Częstochowa (dzielnica: centrum)  
cena: 1 600,00 pln powierzchnia: 75,00 m², 
piętro 1; tel. 602852712

 Q Częstochowa (dzielnica: Parkitka)  
cena: 1 800,00 pln powierzchnia: 50,00 m², 
parter; tel. 602852712

 Q WYNAJMĘ działkę pod działalność gospo-
darczą, 1 zł za metr kwadratowy, na tere-
nie Częstochowy, mieszkanie trzech 
wieszczy, m - 3, umeblowane, cena 1000 zł 
- tel. 503 002 462

 Q Wynajmę działający od 30 lat sklep mo-
nopolowo-spożywczy 24h na ul. Garibal-
diego. Częstochowa, tel. 531 186 403

 Q  Wynajmę m3 50m2, i piętro 
umeblowane, gotowe na zamieszkanie,  
najem krótkoterminowy, ul. Dąbrowskiego 
41,  tel. 602 307 570

 Q  Wynajmę pawilon piętrowy 85 m2 z użyt-
kową piwnicą. Ul. Kościuszki. 
Tel. 695 654 373, 667 860 288

SPRZEDAM

 Q Dom w cz-wie, ul. Św. Rocha. Dojazd z 
dwóch stron. Idealny na działalność. 
Tel. 606 875 401

 Q Dom w szeregowej zabudowie : Cz-wa  
/ Lisiniec. 40% Do wykończenia. 
Tel. Kontaktowy 34 317 27 48

 Q Mieszkanie - Częstochowa (dzielnica: Pół-

noc) cena: 312 000,00 pln powierzchnia: 
61,00 m² ; tel. 502583667

 Q Mieszkanie m-3 64 m2 w kamienicy oraz 
lokal użytkowy 16 m2 w centrum Często-
chowy. Tel. 662 014 102

 Q  Mieszkanie - Częstochowa (dzielnica: 
Parkitka) cena: 269 500,00 pln powierzch-
nia: 49,00 m², stan developerski;  
tel. 502583667

 Q Pensjonat w cz-wie pod działalność.  
Ul. Gronowa 37.Długi 29 m, szer. 9 M – 2 
kondygnacje, z przybudówką. 
Tel. 502 636 143

 Q Pole o pow. 8134 M2, dł. 250 M, szer. 40–45 M 
w Częstochowie, ul. Juranda 40/44. 
Tel. 887 627 682

 Q Grunty rolne  0,8911 ha w wysoka lelowska 
/ gmina żarki, cena: 30 000 - do negocja-
cji,  tel. 508 719 237 Lub 506 797 760

 Q Działka budowlana - Częstochowa  
(dzielnica: Raków) cena: 310 000,00 pln  
powierzchnia: 3 104,00 m²; tel. 502583667

 Q Działka budowlana o pow. 2086 M2, 
wszystkie media: woda, prąd, gaz. Ja-
skrów, 42-244 mstów, ul. Pszczela/ul. Oło-
wianka. Tel. 513 950 092

 Q Działki budowlane w centrum Miedźna.  
Tel. 601 412 688

 Q Działka budowlana na ul. Limanowskiego 
5. Tel. 34 363 91 34

 Q Pawilon 50m2, na Biznes Centrum  
(możliwość wynajęcia), tel. 602 307 570

KUPIĘ
 Q MIESZKANIE m-2 pokój z kuchnią na I lub II 
piętrze w centrum lub śródmieściu Często-
chowy. Tel. 413 880 040  
(Prosić Adama Klimasa)

SPRZEDAM

 Q Antena do tv z przyłączem ( kpl do za-
montowania ), tel. 34 362 94 27 

 Q Antyki – francuski komplet z 1896 r.:  
Biblioteczka + komoda z marmurowym 
blatem. Sygnowany, perfekcyjna renowa-
cja.  Tel. 34 – 367 65 56

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

 Q Cegła (czerwona, pełna) z rozbiórki - 1000 
szt. Cena: 1,40 zł/szt. Tel. 798-258-531

 Q Część do chevroleta captive. Czujnik sto-
pu. Nowy. Made in USA. Tel. 501 779 441

 Q Drewno kominkowe - opałowe 
worki: 8-15 zł rozpałkowe 
brzoza - dąb - sosna tel. 665 863 191

 Q Drzwi harmonijkowe – używaną w b. do-
brym stanie, o wym. 170 X 75 cm.  
Tel. 501 109 822

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

 Q Futrówka skóra (świnia)  tel. 790 819 855

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

 Q Kawiarkę ciśnieniową DeLonghi  
- tel. 697 272 102

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

 Q Kopierkę laserową HP 1010 - tel. 697 272 102

 Q Kuchnia gazowo- elektryczna  
tel. 721 390 993

 Q Lodówka mastercook duża, biała.  
Tel. 721 390 993

 Q Lodówka ardo – wys. 141 Cm, sprawna, ce-
na: 190 zł. Tel. 798 - 649 - 665

 Q Lustro łazienkowe – o wym. 70 X 90 cm.  
Tel. 501 109 822

 Q Maszyna dziewiarska firmy bosch 
tel. 34 362 94 27

 Q Maszyna do szycia przemysłową, marki  
„minerva” - stan bardzo dobry.  
Cena do negocjacji. Tel. 603 521 686

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

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

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

 Q Prasowalnica elektryczna tel. 34 362 94 27

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

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

 Q Rower Cobran Shimano - tel. 697 272 102

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

 Q Skóra futrówka świńska, tel. 790 819 855

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

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

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

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

 Q Wanna metalowa – używaną w b. Do-
brym stanie, o wym. 170 X 75 cm.  
Tel. 501 109 822

 Q  Węgiel ekogroszek luzem i workowany  
z dostawą pod podany adres na terenie 
Częstochowy i okolic Tel. 601 495 165  
(osoba prywatna)

PRZYJMĘ

 Q Stare telefony komórkowe, stare klucze, 
krzyżyki i medaliki, stare monety, eurocenty. 
Tel. 667 499 164

 Q Stare bilony - nominał obojętny 
 -tel. 663 626 576

 Q Srebro, może być złom. Tel. 667 499 164

PRACA
SZUKAM PRACY

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

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

 Q Podejmę pracę - mężczyzna lat 44, podejmie 
pracę jako tokarz, ślusarz, tel. 694 200 794.

DAM PRACĘ

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

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

USŁUGI

 Q Flash gsm profesjonalny serwis telefonów 
komórkowych orz nawigacji gps. Często-
chowa, al. Wolności 10 (w bramie).  
Tel. 888 149 969

 Q Hydrauliczne, gazowe usługi 
- tel. 577 341 526

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

 Q Malarskie czysto, tanio,  
malowania każdych pomieszczeń miesz-
kalnych i lokali – Częstochowa i okolice  
tel. 793 403 834

 Q Malowanie mieszkań, profesjonalnie, czy-
sto, dokładnie, każdych pomieszczeń we-
wnątrz - Częstochowa i okolice do  
30 km - tel. 663 545 775

 Q Malowanie tanio, czysto, dokładnie,  
zlecenia gipsowo-malarskie  
tel. 883 844 555

 Q Naprawa pomp wodnych, 
hydroforowych, samochodowych  
i cyrkulacyjnych. Ul. Ikara 133a,  
tel. 669 245 082

 Q Polerowanie reflektorów, blacharstwo,  
lakiernictwo, tłumiki. Automat trojanowski. 
Częstochowa, ul. Wazów 62a. 
Tel. 509 876 249

MATRYMONIALNE

 Q Rencista,  58 lat, spokojny,  
bez nałogów, pozna wdowę do przyjaźni 
lub na stałe (najchętniej bezdzietną). Pro-
szę o sms i opis,  tel. 531 638 188

 Q Samotny, po rozwodzie, 53 lata, pozna pa-
nią chętnie puszystą, starszą.  
Tel. 511-224-410

 Q  Wolny, lat 53, bezdzietny, wysoki, normalny, 
niezależny finansowo, pozna panią  
(pani może posiadać dzieci).  
Tel. 660 006 217

KURSY

 Q Trening zdolności poznawczych  
pamięć, uwaga, myślenie, od 6 do 106 lat,  
tel. 668 814 587

Przesłać ogłoszenie
pocztą na adres:
42-200 Częstochowa
Al. NMP 51

Dostarczyć ogłoszenie
przynieść do redakcji  
lub wrzucić do skrzynki:
42-200 Częstochowa
Al. NMP 51, w godzinach: 8 - 15

Wysłać email
na adres: 
reklama@zycieczestochowy.pl

Wysłać SMS
na numer 533 302 049

Przez internet
wypełniając formularz na stronie
www.zycieczestochowy.pl
(zakładka: BIURO OGŁOSZEŃ)

?
Jak zamieścić 
ogłoszenie
w Życiu Częstochowy  

i Powiatu

 Q Zatrudnię wykwalifikowaną kucharkę  
z wieloletnim doświadczeniem i z umiejętnością 
gotowania różnorodnych diet. Mile widziane re-
ferencje. Kontakt w godz. 10.00-16.00.  
Tel. 783 783 387 
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TOYOTA AURIS  
1.33 benzyna  
rok prod. 2014, kraj.,  
I – wł., serwis, F-VAT

34.900 zł

AUDI A6 
2.0 Diesel 2017,  automat, 
krajowy, I-wł., serwisowany

119.900 zł

MERCEDES E220  
2.0 D,  rok prod. 2018, kraj., 
 I - wł. F-VAT 23%,  
serwisowany

169.900 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 Diesel  
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	 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	 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	 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	 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.

 4.900 złQ	 OPEL CORSA C 1.0 E, zakup 2003r., kraj., I-wł.

 15.800 złQ	 KIA CEED 1.4 E,  rok prod. 2008r.

 7.900 złQ	 TOYOTA YARIS VERSO 1.3 E,  rok prod. 2002r.

 10.400 złQ	 NISSAN NOTE 1.4 E,  rok prod. 2008r., kraj.

 11.500 złQ	 AUDI A3 2.0 D,  rok prod. 2004r.

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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Pomoc innym i ludzie z pasją
Chcesz pomagać innym i lubisz 

kontakt z ludźmi? W takim razie kie-
runki medyczne to dla Ciebie ide-
alna ścieżka edukacji! Praca jako 
opiekun medyczny, masażysta lub 
terapeuta zajęciowy opiera się na 
ciągłej interakcji z pacjentami i 
klientami – Twoje kwalifikacje za-
wodowe ratują im zdrowie lub życie 
oraz podnoszą jakość codziennego 
funkcjonowania. Ponadto, wybie-
rając się do szkoły medycznej masz 
pewność, że spotkasz tam ludzi o 
podobnych zainteresowaniach i ce-
lach życiowych, a to często kończy 
się przyjaźniami na długie lata. 

Opłacalność  
w kraju i za granicą

Będąc absolwentem kierunku me-
dycznego, nie musisz martwić się o 
pracę. Zapotrzebowanie na wykwa-
lifikowanych w tym obszarze spe-
cjalistów jest duże, zwłaszcza teraz, 
kiedy każdy medyk jest na wagę 
złota. Co więcej, wiele z kierunków 
medycznych to tzw. kierunki mię-
dzynarodowe, które cieszą się 
dużym powodzeniem w publicz-
nych i prywatnych placówkach, nie 
tylko w Polsce, ale także za granicą. 
Asystentka lub higienistka stoma-
tologiczna to zawody, z którymi 
osiągniesz sukces i spełnienie zawo-

dowe. Pomagaj, rób to co kochasz 
i… zarabiaj!

Szkoły medyczne ZA DARMO  
– Cosinus Częstochowa

Zainteresowany? A czy wiesz, że 
w szkole policealnej dla dorosłych 
Cosinus Częstochowa możesz 
uczyć się na kierunkach medycz-
nych całkowicie za darmo? Obecnie 
rekrutujemy na aż 5 specjalizacji:

Każdy z tych kierunków to od roku 
do dwóch lat bezpłatnej nauki za-

kończonej zdobyciem oficjalnych 
kwalifikacji i egzaminem pań-
stwowym. Nie ma ograniczeń wie-
kowych, nie wymagamy matury!

Cosinus Częstochowa  
- dlaczego jeszcze warto?

Szkoły Cosinus to nie tylko bogata 
oferta edukacyjna i wykwalifiko-
wani nauczyciele. Zostając naszym 
słuchaczem otrzymujesz legity-
mację oraz zaświadczenia nie-
zbędne do ZUS, MOPS i innych 
instytucji. W trakcie nauki odbę-
dziesz również profesjonalne prak-
tyki zawodowe, a my pomożemy Ci 

znaleźć na ich odbycie ciekawe, za-
pewniające rozwój miejsce. Wiele z 
naszych kierunków daje tytuł kwali-
fikowanego technika. Dodatkowo, 
jako placówka szkół Cosinus oferu-
jemy całkowicie bezpłatne fakul-
tety przygotowujące do egzaminów 
kwalifikacyjnych, dzięki którym nasi 
Słuchacze osiągają najlepsze wyniki 
zdawalności w całej Polsce! Brzmi 
dobrze? To nie koniec! Otrzymasz 
także specjalną kartę rabatową, z 
którą dostaniesz zniżkę na ofertę 
naszych wyjątkowych partnerów. 
Słuchacze Cosinus Częstochowa 
ćwiczą, robią prawo jazdy i jedzą na 
mieście taniej!

Rekrutacja jesienna  
wciąż trwa!

Zachęcamy do zapoznania się ze 
szczegółami naszej rekrutacji. 
Obecnie, poza klasami medycz-
nymi, zapisujemy także na takie 
bezpłatne kierunki na semestr je-
sienny 2020/2021 jak:

Uzupełnij wykształcenie  
i zdobądź zawód,  
o jakim marzysz!

Chciałbyś zdobyć któryś z na-
szych zawodów, ale brakuje Ci wy-
kształcenia? Nic straconego! Tylko 
u nas całkowicie bezpłatne zaoczne 
Liceum Ogólnokształcące dla doro-
słych! Zapraszamy wszystkich:

Z Cosinus Częstochowa nie tylko 
ukończysz szkołę średnią, ale rów-
nież zdasz maturę. Nasze liceum jest 
całkowicie bezpłatne, a zaoczny tryb 
umożliwia bezproblemowe połą-
czenie pracy zarobkowej z nauką. 
Masz już skończone liceum, ale bra-
kuje Ci matury? Zapisz się darmowy 
kierunek policealny, a jako nasz Słu-
chacz otrzymasz 15% rabatu na 
kursy maturalne przygotowujące 
specjalnie do egzaminu dojrza-
łości. Wybierz Cosinus Często-
chowa i zapewnij sobie stabilną 
ścieżkę edukacji i kariery całko-
wicie za darmo: od liceum i ma-
turę aż po tytuł zawodowy!

System edukacji i szkolnictwa ciągle się zmienia. Dotyczy to zarówno regulacji prawnych 
oraz programów nauczania, jak i trendów czy preferencji uczniów. Jedno jednak pozo-
staje niezmienne od lat – duże zainteresowanie kierunkami medycznymi. Dlaczego jest 
to opłacalne i jak można zyskać zawodowy tytuł medyczny za darmo? Wyjaśniamy razem 
z Cosinus Częstochowa!

Nie czekaj – rekrutacja 
jesienna wciąż trwa!

Szczegóły oferty edukacyjnej: 
www.cosinus.pl/czestochowa
Polub nas na FB i bądź zawsze 
na bieżąco: 
www.facebook.com/czesto-
chowacosinus

Zapisz się:
Częstochowa  
ul. Żwirki i Wigury 6/14
tel. 34 324 55 02
online: rekrutacja.cosinus.pl
czestochowa@cosinus.pl

COSINUS

Kierunki medyczne  
(i nie tylko) za darmo? 
To się opłaca!

 ● asystentka stomatologiczna
 ● higienistka stomatologiczna
 ● opiekun medyczny
 ● technik masażysta
 ● terapeuta zajęciowy

 ● po szkole zawodowej lub bran-
żowej I stopnia - to ostatni 
nabór, w którym możesz zapisać 
się i uzyskać pełne wykształ-
cenie średnie tylko w 2 lata!

 ● którzy przerwali naukę po ukoń-
czeniu którejś klasy technikum 
lub liceum i teraz pragną nad-
robić zaległości i zdać maturę  
- na wyższe semestry liceum 
3-letniego;

 ● po gimnazjum lub szkole podsta-
wowej - do 4-letniego liceum 
zgodnego z nową podstawą pro-
gramową.

 ● administracja,
 ● florysta,
 ● kosmetyka,
 ● opiekunka dziecięca,
 ● do zaocznego liceum 
 ogólnokształcącego.


