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56-latek, który kradł torebki 
nastoletnim dziewczynom, 
został zatrzymany przez poli-
cjantów i tymczasowo aresz-
towany. Okazało się, że podej-
rzany jest recydywistą, zatem 
może spodziewać się surow-
szej kary. W ujęciu złodzieja 
pomógł działacz z Automobil-
klubu Jurajskiego.

- Do pierwszego 
zdarzenia doszło 
w  piątkowe popołu-
dnie na osiedlu Ty-
siąclecia. W  jednym 
z lokali gastronomicz-

nych spotkała się młodzież. Przy 
stoliku obok usiadł mężczyzna, 
który zaczął im się przyglądać. 
Kiedy po chwili chciał wyjść, z jego 
plecaka wypadła torebka, należąca 
do 12-latki, która siedziała przy sto-
liku. Dziewczynka pobiegła za nim, 
jednak zatrzymało ją czerwone 
światło przed przejściem dla pie-
szych. Wtedy z  pomocą ruszyli 
przypadkowi świadkowie, przejeż-
dżający przez skrzyżowanie. Jeden 
z  kierowców dogonił i  zatrzymał 
złodzieja w alejach, gdzie czekał na 
przyjazd patrolu. Zatrzymany usły-
szał zarzuty i  został objęty poli-
cyjnym dozorem - opisuje Komenda 
Miejskiej Policji w  Częstochowie 
i dodaje - Dzień później mężczyzna 
okradł w podobny sposób 16-letnią 
dziewczynę. I  tym razem dzięki 
wzorowej postawie świadków zo-
stał szybko zatrzymany, a  skra-

dziony portfel wrócił do 
właścicielki. Do jego zatrzymania 
przyczynił się działacz z  Automo-
bilklubu Jurajskiego, który 
wspólnie z  policjantami z  ruchu 
drogowego organizuje wiele akcji 
mających na celu poprawę bezpie-
czeństwa na drogach.

Decyzją sądu złodziej został 
aresztowany na okres 3 miesięcy. 
Grozi mu teraz kara nawet do 7,5 
roku pozbawienia wolności.

- Zachowanie świadków opisa-
nego zdarzenia to kolejny przykład 
obywatelskiej postawy wpisującej 
się w  założenia kampanii „Nie re-
agujesz – akceptujesz”. Postawa 
tych osób pokazuje, że wśród spo-
łeczeństwa nie ma przyzwolenia na 
łamanie prawa i okradanie innych - 
podsumowuje Komenda Miejska 
Policji w Częstochowie.

 ■ Paula Nogaj

Do wydania jest prawie 9,5 mln zł

Rekordowa liczba wniosków  
do budżetu obywatelskiego!

W zatrzymaniu pomogli mieszkańcy

Okradał młode dziewczyny

Ponad 1000 propozycji zadań 
zgłoszono do budżetu obywa-
telskiego. To rekord w historii 
wszystkich VII edycji.

Złożone przez mieszkanki i  miesz-
kańców wnioski obejmują wszystkie 
obszary życia w  mieście. Są projekty 
dotyczące infrastruktury, np. budowy 
chodników, placów zabaw czy boisk, 
projekty z dziedziny ekologii, kultury 
i  takie, których celem jest integracja 
częstochowianek i częstochowian.

Pojawiły się też nowe nietypowe 
pomysły, takie jak uruchomienie 
w  Częstochowie jadłodzielni czy 
zakup respiratorów dla naszego 
szpitala. W tym roku, tak jak w po-
przednich, mieszkańcy nie zapo-
mnieli o zwierzętach, chcą wspierać 
te bezdomne i wolno żyjące.  

Weryfikacja formalno-prawna 
zadań potrwa do 20 października, 
a  głosowanie - zgodnie z  harmono-
gramem - rozpocznie się 16 listopada.

W  tym roku, dbając o bezpieczeń-
stwo mieszkanek i  mieszkańców,   
wyłanianie zadań i  głosowanie jest 
możliwe wyłącznie online. Do roz-

dysponowania w  VII BO czeka 
prawie 9,5 mln zł.

Więcej informacji, także o zgłoszo-
nych wnioskach można znaleźć 
na:  www.konsultacje.czestochowa.
pl Tam także na bieżąco można śle-
dzić proces weryfikacji.

W ciągu dotychczasowych 6 edycji 
w  Częstochowie zrealizowano już 
ponad 500 różnych zadań w ramach 
budżetu obywatelskiego, kolejnych 
100 jest realizowanych w tym roku. 
Łącznie na wszystkie zadania wy-
dano prawie 50 milionów złotych.

 ■ Katarzyna Gwara

Do 10 lat więzienia grozi 
trzem mężczyznom, który 
okradli jeden z często-
chowskich lombardów. Łu-
pem złodziei padły między 
innymi złote zegarki i tele-
fony komórkowe.

Policjanci z komisariatu I w Często-
chowie zatrzymali 3 sprawców, 
którzy pod koniec sierpnia włamali 
się i okradli lombard w centrum Czę-
stochowy. Nie było to jednak typowe 
włamanie. Jak się okazało w  toku 
prowadzonych czynności, pierwszy 
z nich, 29-latek wybił szybę i zabrał 
łup z  wystawy. - Po chwili wybitą 
szybę zauważył 46-letni mężczyzna 
i  postanowił skorzystać z  okazji, za-

bierając kilka złotych zegarków i te-
lefonów komórkowych. Po tym jak 
zabrał łup, poszedł do centrum 
miasta i pochwalił się jednemu z ko-
legów, skąd ma cenne przedmioty. 
Namówił 42-latka, który również po-
szedł we wskazane miejsce i  ukradł 
towar znajdujący się w witrynie skle-
powej - relacjonuje podkom. Sabina 
Chyra - Giereś, oficer prasowy czę-
stochowskich policjantów.

W  sumie złodzieje skradli towar 
warty ponad 7 tys. zł. Kryminalni 
z  "jedynki"  ustalili  również  2 pa-
serów, którzy  zdążyli pomóc  zło-
dziejom sprzedać skradzione 
przedmioty.  Sprawcom grozi do 10 
lat więzienia. Natomiast za paser-
stwo mężczyźni mogą trafić do wię-
zienia na 2 lata.

 ■ Katarzyna Gwara

Częstochowa

Zamienili złote zegarki na... 
srebrne "bransoletki"

Koniec marzeń o play off?

Eltrox Włókniarz 
Częstochowa przegrywa  
w Lesznie

Lubliniec

Bus zderzył się z osobówką

Eltrox Włókniarz Często-
chowa przegrał w Lesznie 
54:36 z tamtejszą Fogo 
Unią Leszno i nie będzie 
miał już wpływu na ewen-
tualne wejście  
do fazy play-off.

- Oddaliła się szansa na jazdę w te-
gorocznej rundzie play-off. Dzięku-
jemy wszystkim, którzy wierzyli do 

końca. Gratulujemy FOGO   Unia 
Leszno i  dziękujemy za sportową 
walkę - skomentował biało-zielony 
klub w mediach społecznościowych, 
tuż po zakończeniu spotkania. Lesz-
czynianie byli lepsi także w  dwu-
meczu (103:77). Ze strony Lwów 
najlepiej punktującymi zawodni-
kami był Leon Madsen (13+1 w sze-
ściu startach) i  Jason Doyle (12 
w  sześciu startach). Rajderem 
meczu został z kolei zawodnik Unii - 
Jaimon Lidsey (9+3).

 ■ Paula Nogaj

Jedna osoba trafiła do szpi-
tala po wypadku, do które-
go doszło na leśnym od-
cinku drogi wojewódzkiej 
nr 906 pomiędzy Koszęci-
nem a Wierzbiem. Zderzył 
się tam bus i samochód 
osobowy.

Ze wstępnych ustaleń poli-
cjantów ruchu drogowego wy-

nika, że kierujący busem nie 
zachował bezpiecznej odległości 
od poprzedzającego go pojazdu 
i  najechał na tył osobowej toyoty, 
której kierująca sygnalizowała ma-
newr skrętu w lewo. 76-lenia kieru-
jąca osobówką została ranna. Kobieta 
trafiła do szpitala w Lublińcu.

Nikt z  13 osób podróżujących 
busem nie wymagał hospitali-
zacji. Stróże prawa ustalili, że oboje 
kierujący byli trzeźwi. Policjanci za-
trzymali prawo jazdy 40-letniemu 
kierowcy mercedesa.

 ■ Katarzyna Gwara
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Do tragicznego zdarzenia doszło 
na przejściu dla pieszych w  Po-
czesnej. Ze wstępnych ustaleń 
policji wynika, że 42-letni męż-
czyzna przechodził na czerwo-
nym świetle. Śledczy pod nadzo-
rem prokuratury ustalają prze-
bieg wypadku. Policja apeluje do 
świadków zdarzenia o  kontakt 
z Komendą Miejską Policji w Czę-
stochowie.

Do zdarzenia doszło 8 września 
2020 r. około godziny 23:00 na 
drodze krajowej nr 1 w  Poczesnej. 
Ze wstępnych ustaleń policji wynika, 
że 42-letni mężczyzna, wraz z psem, 

przechodził przez ulicę na czer-
wonym świetle i  został potrącony 
przez pojazd jadący w kierunku Czę-
stochowy. Niestety, kierowca samo-
chodu VW nie zdążył zareagować 
i doszło do zdarzenia. W wyniku od-
niesionych obrażeń 42-latek i  jego 
pupil zginęli na miejscu. Prowadzący 
pojazd był trzeźwy. Śledczy pod 
nadzorem prokuratora ustalają oko-
liczności tego tragicznego wypadku.

Policja apeluje do osób, które 
mogą pomóc w ustaleniu przebiegu 
zdarzenia, o  kontakt z  Komendą 
Miejską Policji w Częstochowie przy 
ul. Popiełuszki 5, tel. 47 85 812 55, 
47 85 812 66 lub 997.

 ■ Karolina Włodek

Przystanek autobusowy ,,Bace-
wicz” w  kierunku ul. Michałow-
skiego będzie zawieszony  
od 14 września do odwołania.  
Powód? Prace związane z  prze-
budową linii tramwajowej.

Miejski Zarząd Dróg i Transportu in-
formuje, że z powodu zabudowy no-
wych kabli zasilających podstację 
tramwajową przy ul. Fieldorfa-Nila 

przystanek autobusowy ,,Bacewicz” 
w kierunku ul. Michałowskiego bę-
dzie nieczynny od 14 września do 
odwołania. Utrudnienia mają po-
trwać około 2 tygodni.

Pasażerki i  pasażerowie linii nr 15, 
22, 25, 80 i 95 proszeni są o korzy-
stanie z  sąsiednich przystanków 
–  ,,Fieldorfa-Nila” oraz ,,Michałow-
skiego”.

 ■ Katarzyna Gwara

MPK

Przystanek „Bacewicz” 
zawieszony

Poczesna

Przechodził  
na czerwonym świetle  
i zginął

Projekt ZUS dla szkół

Ucz się o ubezpieczeniach,  
wygraj nagrody

ZUS zaprasza szkoły podsta-
wowe do uczestnictwa 
w projekcie popularyzującym 
tematykę ubezpieczeń spo-
łecznych. Stworzone przez 
młodzież prace wezmą 
udział w konkursie – zwy-
cięzcy etapu centralnego  
otrzymają nagrody rzeczowe.

Zakład Ubezpieczeń Społecz-
nych zaprasza uczennice i uczniów 
do udziału w  5. edycji ,,Projektu 
z ZUS”, podczas którego zapoznają 
się z  funkcjonowaniem ubezpie-
czeń społecznych, dowiadują się, 
czym jest solidaryzm społeczny, 
dlaczego warto się ubezpieczać 

oraz zadbać o  swoją emerytalną 
przyszłość już na starcie drogi za-
wodowej. Projekt ma uświadomić 
młodym ludziom, że ubezpieczenia 
społeczne dają gwarancję wsparcia 
finansowego w sytuacjach nagłych 
zdarzeń losowych – jak choroba, 
długotrwała niezdolność do pracy 
czy wypadek – a także umożliwiają 
np. otrzymywanie comiesięcznej 
wypłaty w  postaci zasiłku macie-
rzyńskiego.

W  projekcie realizowana 
jest  jedna lekcja, podczas której 
młodzi ludzie poznają zagadnienia 
dotyczące ubezpieczeń społecz-
nych, uświadamiają sobie ich rolę 
etc. Następnie wykonują pracę (ko-
miks, film lub plakat), w której od-
powiadają na pytanie ,,dlaczego 
ubezpieczenia społeczne są 
ważne?” Prace biorą udział w kon-
kursie, a  najlepsze prezentowane 

są na stronie internetowej ZUS 
w  zakładce ,,Edukacja” – tam też 
można obejrzeć nagrodzone i  wy-
różnione projekty z  poprzednich 
edycji. Na zwycięzców etapu cen-
tralnego czekają nagrody rze-
czowe.

ZUS bezpłatnie udostępnia 
szkołom i  nauczycielom pakiety 
edukacyjne. Można je pobrać rów-
nież online. Nauczyciele mogą li-
czyć na pomoc ekspertów ZUS 
w wyjaśnieniu zawiłych zagadnień. 
W  ubiegłorocznej edycji projektu 
wzięło udział blisko 30 tys. uczniów 
szkół podstawowych z całej Polski.

Zgłoszenia należy kierować do 
koordynatrów ds. komunikacji spo-
łecznej i  edukacji w  poszczegól-
nych oddziałach ZUS – kontakt 
znajduje się pod linkiem  https://
www.zus.pl/edukacja/kontakt

 ■ Katarzyna Gwara

Kłobuck

Nielegalna uprawa 
konopi zlikwidowana
Działania kłobuckich munduro-
wych doprowadziły ich do planta-
torów, którymi okazali się miesz-
kańcy powiatu częstochowskiego, 
dzięki czemu funkcjonariuszom 
udało się zlikwidować nielegalną 
uprawę konopi indyjskich.

Funkcjonariusze z  Ogniwa Patro-
lowo-Interwencyjnego wraz z  kry-
minalnymi z  kłobuckiej komendy 
wpadli na trop mężczyzny, który 
miał zajmować się uprawą konopi 
indyjskich. W  toku wykonywanych 
czynności namierzyli oni dwóch 
mężczyzn w wieku 20 i 24 lat, którzy 

zajmowali się domniemaną uprawą. 
Zostali zatrzymani podczas pielę-
gnowania krzaków konopi. Podczas 
przeszukania ich miejsc zamiesz-
kania, policjanci odnaleźli susz ro-
ślinny, który po przebadaniu okazał 
się być marihuaną. Stróże prawa za-
bezpieczyli krzewy oraz susz, z któ-
rych w  sumie można było 
przygotować ponad 350 porcji di-
lerskich. Uprawę zlikwidowano, 
a  podejrzani usłyszeli policyjne po-
siadania narkotyków oraz niele-
galnej plantacji. O ich dalszym losie 
zadecyduje prokuratura oraz sąd.

 ■ Karolina Włodek

Ulica Traugutta

Plan odwodnienia i rozbudowy
Częstochowa planuje kolejną 
dużą inwestycję odwodnienio-
wą na terenie dwóch dzielnic: 
Tysiąclecia i Kiedrzyna, na którą 
chce pozyskać środki europej-
skie. Odwodnienie zlewni ul. 
Traugutta wraz budową drogi 
ma uregulować gospodarkę wo-
dami opadowymi i  roztopowy-
mi w tym rejonie miasta – poin-
formował Urząd Miasta Często-
chowy.

Projekt planowany jest do reali-
zacji w latach 2021-22. Przewiduje 
on budowę ulicy Traugutta w dziel-
nicach Tysiąclecie (od ul. Kisielew-
skiego do ul. Łódzkiej) i  Kiedrzyn 
(za skrzyżowaniem z  ul. Łódzką 
w kierunku zachodnim) o długości 
ok. 1360 m i szerokości 5,5 m wraz 
z budową odwodnienia. W ramach 
inwestycji mają powstać dwa ka-
nały deszczowe odprowadzające 
wody opadowe do istniejącego już 
kanału na skrzyżowaniu z ul. Kisie-
lewskiego, a  poza tym układ pod-
czyszczania (separatory 
z osadnikami) oraz zbiornik reten-

cyjny chłonno-odparowujący, do 
którego odprowadzane będą wody 
opadowe. Miasto planuje również 
wybudowanie chodników dla pie-
szych, zjazdów na tereny przyległe 
i  oświetlenia ulicznego. - Zakres 
projektowanych robót obejmuje 
także przebudowę kolidujących 
sieci gazociągowych, energetycz-
nych i  teletechnicznych. Ponadto 
przewiduje się przebudowę istnie-
jących skrzyżowań ulicy Traugutta 
z  przyległymi ulicami (Brzechwy, 
Mierosławskiego, Grochowskiego, 
Kołakowskiego, Marjańskiej, Łódz-
kiej i  Ludowej) – informuje magi-
strat. Dzięki realizacji tego 
przedsięwzięcia umożliwione zo-
stanie uporządkowanie gospodarki 
wodami opadowymi i  roztopo-
wymi wzdłuż ulicy Traugutta. Za-
pobiegnie to zalewaniu okolicznych 
terenów. Aby zainicjować to przed-
sięwzięcie, miasto zamierza starać 
się o  dofinansowanie projektu pn. 
„Odwodnienie zlewni ul. Traugutta 
w Częstochowie” z Programu Ope-
racyjnego Infrastruktura i  Środo-
wisko na lata 2014-2020 

współfinansowanego ze środków 
Funduszu Spójności (Działanie 2.1 
Adaptacja do zmian klimatu wraz 
z zabezpieczeniem i zwiększeniem 
odporności na klęski żywiołowe, 
w  szczególności katastrofy natu-
ralne oraz monitoring środowiska). 
- Wartość kosztorysowa inwestycji 
wynosi ok. 23,2 mln zł,  w tym pla-
nowane dofinansowanie to 11,4 
mln, a  udział środków własnych 
11.8 mln zł. Przewidywany poziom 
dofinansowania to 85% wartości 
kosztów kwalifikowanych zadania 
związanego bezpośrednio z  od-
wodnieniem – wyjaśnia Urząd 
Miasta Częstochowy. Prezydent 
miasta został upoważniony de-
cyzją radnych do wystąpienia 
z  wnioskiem o  dofinansowanie na 
ten projekt. Obecnie realizowana 
jest w  Częstochowie inwestycja 
odwodnieniowo-drogowa w  dziel-
nicy Północ, wcześniej – w  latach 
2018-19 zakończyły się inwestycje 
związane z  odwodnieniem części 
dzielnic Grabówka i Kiedrzyn.

 ■ Paula Nogaj
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Nawet 8 lat w  więzieniu może 
spędzić 31-letni mieszkaniec po-
wiatu żywieckiego. Mężczyzna 
oszukał dwie kobiety, od których 
pobrał zaliczki na poczet kupna 
domu. Jednak z  umowy nie wy-
wiązał się, a dom sprzedał jesz-
cze innej osobie. Straty, jakie wy-
rządził wynoszą 50 tys. zł. Poli-
cjanci z  Rajczy skierowali w  tej 
sprawie akt oskarżenia do proku-
ratury.

Policjanci z Rajczy zakończyli po-
stępowanie prowadzone prze-
ciwko 31-letniemu mieszkańcowi 
powiatu żywieckiego. Jak wynika 
z  akt sprawy, pod koniec 2018 
roku 31-latek zawarł umowę 
przedwstępną sprzedaży domku 

typu bliźniak z dwoma kobietami. 
Od każdej z  nich pobrał zaliczkę 
zna poczet kupna w wysokości 25 
tys. zł. Domek był w fazie budowy 
i  mężczyzna zgodnie z  umową 
miał go doprowadzić do stanu de-
weloperskiego. 31-latek jednak 
nie wywiązał się z  umowy, od-
mówił zwrotu zaliczek, a  począt-
kiem tego roku dom sprzedał 
jeszcze innej osobie. Sprawą zajęli 
się policjanci z Rajczy. Po zebraniu 
materiału dowodowego przedsta-
wili 31-latkowi zarzuty oszustwa. 
Na poczet przyszłych kar i  rosz-
czeń prokurator zastosował 
wobec niego zabezpieczenie ma-
jątkowe. Za popełnione przestęp-
stwo grozi mu kara nawet 8 lat 
więzienia.

Tymczasowym aresztowaniem  
na trzy najbliższe miesiące za-
kończyła się kilkutygodniowa 
znajomość 40-latka z poznaną  
za pośrednictwem internetowe-
go portalu randkowego miesz-
kanką Będzina. Adorator najwi-
doczniej nie chciał pogodzić się 
z faktem, że jego znajomość 
z 40-latką była jedynie krótko-
trwałym flirtem. Odtrącony za-
czął nachodzić kobietę grożąc jej 
i niszcząc jej mienie.

Znajomość mieszkanki Będzina 
z  40-letnim mężczyzn rozpoczęła 
się w  lipcu za pośrednictwem po-
pularnego, internetowego portalu 
randkowego. W  okresie wakacji 
para spotkała się ze sobą kilka 
razy, jednak oczekiwania obojga 
były zdecydowanie rozbieżne. 
Gdy 40-latka po kilku spotkaniach 
postanowiła ograniczyć kontakty, 
mężczyzna stawał się coraz bar-
dziej nachalny. 40-latek zaczął 
nękać znajomą i  nachodzić ją 
w  domu. Sytuacja robiła się coraz 
poważniejsza, a  mężczyzna kon-

taktując się z  kobietą kierował 
wobec niej groźby popełnienia 
przestępstwa. Pod koniec sierpnia, 
przeszedł "od słów do czynów". 
Najpierw dokonał zniszczenia te-
lefonu komórkowego należącego 
do kobiety, by później wybić także 
szyby w  oknach jej mieszkania. 
Gdy będzińscy stróże prawa do-
wiedzieli się o  zastraszaniu i  nę-
kaniu kobiety, zatrzymali jej 
niebezpiecznego "wielbiciela". 
Dalszym jego losem zajmie się sąd 
i prokurator. Grozi mu nawet 5 lat 
więzienia.

Niebezpieczna  
internetowa znajomość

Groził bliskim bronią

Rozprowadzał w sieci  
pliki z muzyką
Policjanci z mikołowskiej komen-
dy zajmujący się ściganiem prze-
stępstw gospodarczych przedsta-
wili 34-letniemu mężczyźnie za-
rzuty nieuprawnionego rozpo-
wszechnianie w  Internecie cu-
dzych utworów muzycznych. Męż-
czyzna rozprowadzał w sieci pliki 
z  muzyką, co jest niezgodne 
z prawem i zagrożone karą grzyw-
ny, a  nawet karą pozbawienia 
wolności. Podstawą działania 
śledczych było zawiadomienie 
złożone przez prawników repre-
zentujących organizacje skupiają-
ce artystów i producentów.

Każdy powinien wiedzieć o tym, że 
nie wszystko co można znaleźć w In-
ternecie jest "za darmo" i  nie 
wszystko wolno bezkarnie ko-
piować, a  tym bardziej rozpo-
wszechniać. Niestety, w dość gorzki 
sposób przekonał się o tym 34-letni 
mieszkaniec Łazisk Górnych.

Na podstawie materiałów dostar-
czonych do mikołowskiej komendy 
przez prawników reprezentujących 
organizacje skupiające artystów 
i producentów audio/video, śledczy 
przedstawili mężczyźnie 430 za-
rzutów o  tzw. nieuatoryzowane 
utrwalenie w  celu rozpowszech-
nienia oraz rozpowszechnienie 

w  sieci internetowej cudzych 
utworów muzycznych. Proceder 
miał miejsce w okresie od paździer-
nika 2019 r. do lipca 2020 r. 
W  trakcie prowadzonego postępo-
wanie policjanci zabezpieczyli 
laptop należący do mężczyzny. 
Mieszkanic Łazisk Górnych przy-
znał się do zarzucanych mu czynów 
i złożył wniosek o dobrowolne pod-
danie się karze.

W  tego typu sprawach zdecydo-
wana większość osób to ludzie, 
którzy nie byli niczego świadomi, 
nigdy nie popadali w  konflikt 
z prawem i nie mieli nawet takiego 
zamiaru. W  swoim postępowaniu 
kierowali się niewiedzą o tym, że ko-
rzystanie z programów do ściągania 
plików muzycznych kopiowanie ich 
i  zarazem rozpowszechnianie 
utworów muzycznych różnych wy-
konawców, jest zabronione.

Zgodnie z  ustawą o  prawach au-
torskich i  prawach pokrewnych, 
ochroną objęty jest każdy utwór, 
czyli „przejaw działalności twórczej 
o indywidualnym charakterze, usta-
lony w  jakiejkolwiek postaci, nieza-
leżnie od wartości, przeznaczenia 
i  sposobu wyrażenia". Może to być 
piosenka, artykuł prasowy, krótki 
wierszyk, czy program kompute-
rowy.

Utwór w Internecie to najczęściej 

plik. Z  tych plików można korzstać 
(odsłuchiwać, oglądać, czytać), nie-
zależnie czy korzystamy z plików po 
ściągnięciu ich i  zachowaniu na 
swoim dysku, czy też wprost z Inter-
netu. Do momentu, gdy z plików je-
dynie korzystamy, nawet gdy 
znalazły się one w  sieci nielegalnie, 
nie popełniamy przestępstwa. Gdy-
byśmy jednak chcieli je udostępnić 
innym bez zgody, np. umieszczając 
w  serwisie internetowym, albo 
z  własnego dysku za pomocą pro-
gramu typu "peer to peer", możemy 
odpowiadać za rozpowszechnianie 
pliku bez zgody jego właściciela, 
twórcy.

"Peer to peer" to sposób wymiany 
plików gwarantujący równorzędne 
prawa obu stronom. Każdy kom-
puter podłączony do tej sieci może 
ściągać i  udostępniać pliki. Inter-
nauci dzięki temu masowo wymie-
niają się plikami filmowymi, czy 
muzycznymi. W  ten sposób każdy 
może udostępnić plik, który ma na 
twardym dysku, po to, aby osoba 
w  innym miejscu na świecie mogła 
go sobie ściągnąć. Warto pamiętać, 
że wiele programów tego typu 
w sposób automatyczny udostępnia 
utwory i nie da się tego zablokować. 
Dlatego czasem nieświadomy tego 
użytkownik naraża się na odpowie-
dzialność karną.

Policjanci z  Jeleśni zatrzymali 
67-letniego mieszkańca powia-
tu żywieckiego. Mężczyzna 
w czasie awantury groził swoim 
bliskim bronią, którą jak się 
okazało, posiadał nielegalnie. 
Po policyjnej interwencji trafił 
do aresztu i  usłyszał zarzuty. 
Sąd podjął decyzję o objęciu go  
dozorem oraz zabronił mu 
opuszczania kraju. Za popełnio-
ne przestępstwa 67-latek 
w więzieniu może spędzić 8 lat.

Dyżurny komisariatu policji 
w Jeleśni otrzymał informację, że 
w  jednym z  mieszkań doszło do 
awantury, a  sprawca może mieć 

broń. Na miejsce natychmiast po-
jechali policjanci. Z  zachowaniem 
środków ostrożności mundurowi 
weszli do mieszkania. Zastali tam 
67-latka oraz jego bliskich. Jak 
ustalili stróże prawa, mężczyzna 
chwilę wcześniej, w  czasie awan-
tury groził bliskim. Agresor został 
zatrzymany i trafił do policyjnego 
aresztu. Śledczy zabezpieczyli 
broń oraz amunicję, którą jak się 
okazało, 67-latek posiadał niele-
galnie. Mężczyzna usłyszał za-
rzuty. Sąd podjął decyzję o objęciu 
go policyjnym dozorem oraz 
wydał w stosunku do niego zakaz 
opuszczania kraju. Za popełnione 
przestępstwa w  więzieniu może 
spędzić 8 lat.

Ucieczka nie wyszła 
mu na dobre

Nie wywiązał się  
z umowy.  
Usłyszał zarzuty

Gliwiccy policjanci zatrzymali 
kierowcę opla, który nie zatrzy-
mał się do kontroli i  uciekał 
przed mundurowymi. Podczas 
pościgu staranował również po-
licyjny radiowóz. Jak się okaza-
ło, mężczyzna miał sporo na su-
mieniu…

Gdy gliwiccy policjanci próbo-
wali zatrzymać do kontroli kie-
rowcę astry, ten znacznie 
przyspieszył i nie reagował na sy-
gnały mundurowych do zatrzy-
mania. Stróże prawa ruszyli za nim 
w pościg, który przeniósł się na ul. 
Bernaryńską. Tam kierowca opla 
wjechał w  ślepą uliczkę. 
Policjanci zabloko-
wali mężczyźnie 

drogę ucieczki, lecz ten nie zamie-
rzał się zatrzymać i uderzył tyłem 
swojego auta w przód policyjnego 
radiowozu. Stróże prawa unie-
możliwili mu dalszą ucieczkę i za-
trzymali 30-latka. Jak się okazało, 
kierowca był pijany. Badanie alko-
matem wykazało, że prowadził 
mając blisko promil alkoholu w or-
ganizmie, a  ponadto był poszuki-
wany listem gończym wydanym 
przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, 
w  celu odbycia 3 lat pozbawienia 
wolności. Za kierowanie w  stanie 
nietrzeźwości, ucieczkę i  spowo-
dowanie zagrożenia w ruchu dro-

gowym mężczyźnie grozi 
do 5 lat więzienia.
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SPRZEDAM

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tel. 603 448 548

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Q Ford Galaxy Titanium 2.0 TDCi 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Q Opel Combo Tour, 1.6 CDTI 
120KM,Tour Enjoy,  
z polskiego salonu VAT, 2015, 186 

000 km, 1598 cm3,  diesel - 28 900 
PLN, tel. 501 847 709

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OGŁOSZENIA MOTORYZACYJNE

OGŁOSZENIA MOTORYZACYJNE

REWOLUCJA

CENOWA

Okna 5-kom.
1465 mm

1
4
3
5
 m

m

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

LOMBARD 
KAPS 

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

SZYBKA GOTÓWKA za:
złoto, srebro, GSM, 

RTV i inne 

TANIE WYROBY 
JUBILERSKIE

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

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

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

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

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

NIERUCHOMOŚCI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SPRZEDAM

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

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

 Q Mieszkanie - Częstochowa (dzielnica: Pół-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SPRZEDAM

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

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

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

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

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

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

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

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

 Q Futrówka skóra (świnia)  tel. 790 819 855

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

 Q Kawiarkę ciśnieniową DeLonghi  
- tel. 697 272 102

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

 Q Kopierkę laserową HP 1010 - tel. 697 272 102

 Q Kuchnia gazowo- elektryczna  
tel. 721 390 993

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

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

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

 Q Maszyna dziewiarska firmy bosch 
tel. 34 362 94 27

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

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

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

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

 Q Prasowalnica elektryczna tel. 34 362 94 27

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

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

 Q Rower Cobran Shimano - tel. 697 272 102

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

 Q Skóra futrówka świńska, tel. 790 819 855

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

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

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

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

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

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

PRZYJMĘ

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

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

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

PRACA
SZUKAM PRACY

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

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

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

DAM PRACĘ

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

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

USŁUGI

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

 Q Hydrauliczne, gazowe usługi 
- tel. 577 341 526

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

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

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

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

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

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

MATRYMONIALNE

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

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

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

KURSY

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

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

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

Wysłać email
na adres: 
reklama@zycieczestochowy.pl

Wysłać SMS
na numer 533 302 049

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

?
Jak zamieścić 
ogłoszenie
w Życiu Częstochowy  

i Powiatu

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

34.900 zł

MERCEDES GLC 220  
2.2 Diesel 2019, krajowy, 
I-wł., serwisowany, 
f-ra vat 23%

166.600 zł

TOYOTA AVENSIS  
2.0 D,  rok prod. 2017, kraj., 
 I - wł. F-VAT 23%,  
serwisowany

59.900 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

FORD FOCUS 1.6 benzyna + 
LPG, rok prod. 2017,  
krajowy, I-wł., 
serwisowany, f-VAT 23%

37.900 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.  35.900 zł

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

Q	 RENAULT MEGANE 1.5 D, rok prod. 2010, 15.900 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 10.900 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. 2014-2016 
gwarancja, I-wł., F-VAT 23%  31-900 - 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	 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   55.900 zł

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

Q	 SEAT TOLEDO 1.2 benz., rok prod. 2016, kraj., I-wł. 
f-vat 23%, serwisowany 29.900 zł

Q	 RENAULT KOLOES 2.0 diesel, rok prod. 2008, krajowy 19.900 zł

Q	 HONDA JAZZ 1.3 E, rok prod. 2004, krajowy 9.900 zł

Q	 FORD FOCUS 1.6 E, rok prod. 2004, krajowy 5.900 zł

Q	 SKODA FABIA 1.4 E, rok prod. 2003 4.900 zł

Q	 AUDI A6 3.0 D, rok prod. 2014 Quatro S-tronik, kraj., serwisowany 98.900 zł

Q	 TOYOTA AVENSIS 2.2 D, rok prod. 2010 20.900 złQ	 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	 BMW X5 M 50 D 3.0 D, rok prod. 2014  189.000 zł

Q	 VW PASSAT 1.4 E, rok prod. 2016, kraj., I-wł., f-VAT, 
serwisowany  56.900 zł

Q	 RENAULT MEGANE SCENIC 1.5 E, rok 2014, nawigacja  27.900 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.

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

 9.900 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.
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Pieski szukają kochającego domu!
Żelka pies, którego nie da się nie kochać. Piękna, skromna, 
delikatna, 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.. Powiedzieć 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 wolontariuszy 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 zastana-
wiać jak ten psiak może dawać tyle pozytywnej energii będąc 
od 2014 roku w schronisku!
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 ak-
tywnej 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 wszystkiego.Teraz Tik-Tak bardzo się zmienił jest bardziej 
otwarty na ludzi, zaczyna już chodzić w obroży i na smyczy na 
spacerki. Nie jest konfliktowy do innych psów. Ten cudowny 
psiak zasługuję po tylu latach na odrobinę 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 teraz. ;) Psiak nie jest kon-
fliktowy w stosunku do innych psów i bardzo dobrze dogadu-
je się z kolegą z boksu. Maki czeka teraz tylko na swoich jedy-
nych 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
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HALO! To ja, Lili - mam pomysł „CHODŹMY DO CIEBIE!”
Ps.: Podaj mi poprawny adres, bo idę od 2017 ROKU! I mam wraże-
nie, że to cały czas ten sam kojec, zamiast twojego domu. :(
Jestem bardzo radosną i delikatną sunią. Nie zjadam dzieci ludzkich. 
;) Na smyczy chodzę ładnie, nie szarpię i wszystko dookoła jest supe-
rowe. Uwielbiam zabawy piłką lub z kolegą z boksu, na spacerze cza-
sem.. może często też go zaczepiam do zabawy. Teraz szukam tego je-
dynego człowieka, co dom mi da! Zapraszam do adopcji!

Lili - piesek
rok urodzenia : 2012
wielkość : średnia
przebywa w kojcu nr 70 - nr 2726
data przyjęcia - 26-01-2017
Sterylizowana: Tak

Czas na dom dla Lamenta! Lament to około 4 letni psiak, który 
w schronisku pomieszkuje sobie od września, aż dziwne, że jeszcze 
nikt go nie wypatrzył. Lament jest bardzo kontaktowym psiakiem, co 
widać na zdjęciach. Nie szuka on konfliktu z innymi psami, z chęcią się 
z nimi bawi na wybiegu. Lament wie co to smycz, ale na wybiegu spę-
dza chętniej czas, co najważniejsze łatwiej jest tam pchać się na czło-
wieka. ;) No to jak Lament to Twój nowy kumpel? ;) 
ADOPTUJ!

Czaki niestety po zakończonym spacerze chowa się smutny do budy. 
Czaki już dawno powinien być przez kogoś zauważony. Ten psiak nie jest 
konfliktowy zawsze na spacerze, kiedy spotyka inne psiaki cieszy się na 
ich widok i nie wszczyna awantur. Jest delikatny w stosunku do ludzi 
małych i tych dużych, na spacerach nie ciągnie. Czaki uwielbia spędzać 
czas na wybiegu z człowiekiem, wtedy radośnie biega dokoła niego i nie 
odmawia wspólnej szarpaniny panem misiem czy zabawy piłeczką. Nie-
stety, kiedy już wraca do boksu zrezygnowany idzie do budy i nawet nie-
chętnie wychodzi po jedzenie! Czaki z każdym dniem coraz bardziej traci 
nadzieje, że znajdzie swój jedyny dom...

Czaki - samiec
rok urodzenia : 30-04-2010
wielkość : mały
przebywa w kojcu nr A1 - nr 2908
data przyjęcia: 30-04-2018

To już czas, aby ktoś adoptował tego cudownego starszego pana.  
Diesel ma około 10/11 latek, do schroniska trafił interwencyjnie razem 
z 11 innymi psiakami. Chłopak nie jest konfliktowy do innych psów. 
Uwielbia ludzi, ale musi przekonać się, że nic mu nie grozi. Dieselek te-
raz uczy się chodzić na smyczy i bardzo ładnie mu to wychodzi. Na wy-
biegu jest grzeczny i nie szuka drogi ucieczki. To małe czarne cudo teraz 
czeka na Ciebie!

Aż trudno nam uwierzyć, że Mia jeszcze szuka domu! Dziewczynka ow-
szem nie jest najmłodsza, bo ma około 9-lat, ale jaka jest piękna! :)
Mia niestety woli być też bardziej jedynaczką lub zniesie obecność inne-
go pieska, ale płci przeciwnej. Dziewczynka do schroniska trafiła razem 
11 innymi pieskami. Już nauczyła się chodzić na smyczy. Lubi przychodzić 
do człowieka na kolana, głaskanie. Nie narzeka podczas czesania, jest ła-
godna. Jej oczka wpatrują się w człowieka z dużą miłości, że może tym 
razem ją zabierzesz ze sobą do domu?

Arnold to bardzo mały i przyjacielski piesek:) Bardzo ceni sobie przy-
jaźń z człowiekiem i już przez kraty wystawia nos do każdego napotkane-
go człowieka. Na smyczy, jak i na wybiegu jest bardzo grzeczny. Nie jest 
agresywny do innych psów, bardzo długo siedział z kolegą, który się 
wszystkiego boi i pomagał mu w socjalizacji.

Arnold - piesek
rok urodzenia : 20-01-201 1
wielkość : mały
przebywa w kojcu nr 13 - nr 1711
data przyjęcia - 20.01.2012.
Kastracja: Tak
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