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U dwóch kolejnych sióstr pracu-
jących w  Przedszkolu Publicz-
nym Sióstr Nazaretanek przy uli-
cy Dąbrowskiego w  Częstocho-
wie test na obecność Covid-19 
wyszedł pozytywnie. W  sumie 
chorują więc cztery zakonnice. 
131 osób - w tym przedszkolaki, 
które miały kontakt z  siostrami 
oraz ich opiekunowie - zostało 
objętych kwarantanną.

Przypomnijmy, początkowo sa-
nepid poinformował o dwóch sio-
strach zakonnych, które miały 
pozytywny wynik testu na 

Covid-19 oraz objęciu kwaran-
tanną 42 osób. Prowadzone było 
dochodzenie epidemiologiczne, 
na podstawie którego służby 
miały zdecydować, czy będzie ona 
dotyczyć również dzieci uczęsz-
czających do placówki. Osta-
tecznie Powiatowa Stacja 
Sanitarno-Epidemiologiczna 
w  Częstochowie objęła kwaran-
tanną 131 osób - są wśród nich 
w tym przedszkolaki, które miały 
kontakt z siostrami oraz ich opie-
kunowie. Przedszkole przynaj-
mniej do 21 września będzie 
zamknięte.

Policjanci zabezpieczający 
mecz III ligi piłki nożnej 
w Bytomiu nie dopuścili  
do eskalacji aktów chuligań-
stwa i agresywnych zachowań 
pseudokibiców. Wśród funk-
cjonariuszy byli między inny-
mi mundurowi z oddziału 
i pododdziałów prewencji po-
licji z Częstochowy oraz czę-
stochowska policja konna. 
W sumie mundurowi zatrzy-
mali 23 osoby, które brały 
udział w zbiegowisku przed 
stadionem. Część z nich ob-
rzuciła funkcjonariuszy  
kamieniami i butelkami.

W  Bytomiu-Szombierkach odbył 
się mecz III ligi piłki nożnej pomiędzy 
drużynami Polonii Bytom, a  Ruchu 
Chorzów. Wydarzenie zabezpie-
czali policjanci z  Bytomia, mundu-
rowi z  oddziału i  pododdziałów 
prewencji Policji z Katowic, Często-
chowy i  Bielska-Białej oraz często-
chowska policja konna. W  sumie 
o bezpieczeństwo nie tylko w trakcie 

trwania sportowej im-
prezy, ale również na 
długo przed jej rozpo-
częciem oraz po 
ostatnim gwizdku sę-
dziego dbało ponad 
250 policjantów.

Podczas rozpoczęcia meczu na 
stadionie przebywało około 700 ki-
biców Polonii Bytom. Natomiast 
przed stadionem zebrało się około 
2500 kibiców Ruchu Chorzów. 
Warto dodać, że zebrani pod sta-
dionem kibice wiedzieli, że nie zdo-
łają wejść na obiekt sportowy, 
ponieważ organizator meczu wcze-
śniej poinformowała o  tym, że pił-
karskie spotkanie odbędzie się bez 
udziału kibiców drużyny gości. Nie-
stety część z zebranych osób przed 
stadionem nie przyjechała, aby kul-
turalnie dopingować swoją drużynę. 
- Zamiast kibicować w  duchu fair 
play, agresywne osoby próbowały 
wywołać konflikt   z  zabezpieczają-
cymi wydarzenie sportowe policjan-
tami - mówi podinspektor  Aleksandra 
Nowara, rzecznik prasowy Komen-
danta Wojewódzkiego Policji w Kato-
wicach. - Jest to tym bardziej 
karygodne, ponieważ wśród zebra-
nych pod stadionem kibiców przeby-
wały także przyprowadzone przez 
rodziców i opiekunów małe dzieci. Po-
mimo tego część osób zdecydowała 
się na wywołanie burdy i  starcia  
z  mundurowymi oraz innymi kibicami 
- dodaje.

Pod koniec drugiej połowy meczu 
pseudokibice Ruchu Chorzów za-
częli szarpać oddzielające ich od po-
licjantów ogrodzenie, jednocześnie 
kierując wobec nich wulgarne 
słowa. - Następnie pseudokibice ob-
rzucili policjantów kamieniami, bu-
telkami i  innymi niebezpiecznymi 
przedmiotami. W  związku z  nara-
stającą agresją pseudokibiców poli-
cjanci podjęli czynności służbowe 
celem niedopuszczenia do eskalacji 
niebezpiecznych wydarzeń. Pseudo-

kibice nie reagowali na policyjne ko-
munikaty wzywające ich do 
zachowywania zgodnego z prawem 
i  w  dalszym ciągu zbiorowo naru-
szali porządek - wyjaśnia. Osta-
tecznie, mundurowi użyli środków 
przymusu bezpośredniego - w ruch 
poszły miotacze gazu, pałki służ-
bowe, granaty hukowe oraz armatki 
wodne. Policjanci oddali także 
strzały ostrzegawcze przy wykorzy-
staniu amunicji niepenetracyjnej. - 
Dopiero wtedy pseudokibice zaczęli 
wycofywać się w  kierunku par-
kingów jednego z  centrów handlo-
wych. Aby nie dopuścić do 
zniszczenia mienia, asystowali im 
mundurowi - tłumaczy podin-
spektor  Aleksandra Nowara.

W  sumie funkcjonariusze zatrzy-
mali 22 pseudokibiców Ruchu Cho-
rzów i  1 pseudokibica Polonii 
Bytom. Zatrzymani to mężczyźni 
w wieku od 17 do 44 lat, mieszkańcy 
m.in. Chorzowa i Rudy Śląskiej oraz 
innych miast w  woj. śląskim, mało-
polskim, dolnośląskim i  wielkopol-
skim, a  także 18-letniej kobiety 
z Bytomia. Zatrzymane osoby trafiły 
do policyjnego aresztu. - Wszyscy 
zatrzymani pseudokibice Ruchu 
Chorzów wzięli czynny udział 
w  zbiegowisku przed stadionem, 
a część z nich dopuściła się również 
czynnej napaści na policjantów i ich 
znieważenia. Ponadto dwaj pseudo-
kibice napadli na kibica Polonii 
Bytom. Natomiast zatrzymana ko-
bieta dopuściła się czynnej napaści 
na policjantów - podsumowuje po-
dinspektor   Aleksandra Nowara. 
O dalszym losie zatrzymanych osób 
zadecyduje prokuratura i sąd.

Pseudokibice

Obrzucili policjantów 
kamieniami i butelkami

Policjanci z  Kłomnic zatrzymali 
trzy osoby, które miały narkoty-
ki. Dwóch zatrzymanych dodat-
kowo uprawiało w  miejscu za-
mieszkania krzaki konopi. Za-
trzymanym grozi do 3 lat po-
zbawienia wolności.

Policjanci z  Kłomnic w  Kuźnicy 
Kiedrzyńskiej dokonali kontroli 
pojazdu. Przy jednym z pasażerów 
znaleźli porcję zielonego suszu. 
W  dalszej kolejności mundurowi 
dotarli do 26-letniego mieszkańca 
Częstochowy, który również po-
siadał przy sobie marihuanę i  do-
datkowo uprawiał krzaki konopi. 
Stróże prawa znaleźli w  jego 

miejscu zamieszkania amatorską 
uprawę. 5 krzaków konopi ho-
dował w  specjalnie przystoso-
wanej szafce, znajdującej się 
w  łazience. Z  posadzonych niele-
galnie roślin można było uzyskać 
około 220 porcji narkotyku.

Kilka dni później kłomniccy poli-
cjanci udali się na interwencję do-
mową, gdzie podczas 
przeprowadzanych czynności 
ujawnili przy awanturującym się 
29-latku kilka porcji zielonego 
suszu oraz 1 krzak zabronionej ro-
śliny hodowanej na terenie posesji.

Za posiadanie zabronionych sub-
stancji psychoaktywnych i uprawę 
konopi grozi do 3 lat pozbawienia 
wolności.

Częstochowa

Koronawirus w przedszkolu:

Kolejne zakażone  
zakonnice

Policja

Ukrył się... za piecem

 Opracowanie kolumny - Katarzyna Gwara

Policjanci z  częstochowskiego 
wydziału kryminalnego zatrzy-
mali 34-latka, który od 2 lat po-
szukiwany był dwoma listami 
gończymi i  dwoma Europejski-
mi Nakazami Aresztowania 
(ENA). Mężczyzna wrócił z  Au-
strii na urodziny syna. Gdy poli-
cjanci weszli do domu, ukrył się 
w kotłowni za piecem. Ze swojej 
kryjówki trafił prosto do więzie-
nia, gdzie spędzi prawie 7 lat...

Policjanci z  wydziału kryminal-
nego, na co dzień tropiący osoby 

ukrywające się przed wymiarem 
sprawiedliwości, wytrwale pro-
wadzą swoje poszukiwania.

Tym razem w ich ręce wpadł 34-
latek, który w sobotę, 12 września, 
przyjechał do Częstochowy na 
urodziny syna. Gdy nieumunduro-
wani policjanci weszli na posesję, 
poszukiwany za kradzież i  kiero-
wanie w stanie nietrzeźwości męż-
czyzna ukrył się w  kotłowni za 
piecem. To jednak nie pomogło mu 
uniknąć kary. Wprost z  kotłowni 
trafił do zakładu karnego, gdzie 
spędzi najbliższe 7 lat.

Kłomnice

Walczą z przestępczością 
narkotykową
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 Opracowanie kolumny - Katarzyna Gwara
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Do 21 września w Częstochowie 
kręcone są zdjęcia do serialu pod 
roboczym tytułem „Elza”, którego 
reżyserem jest Jan Holoubek. 
Zaplanowano trzy plany 
zdjęciowe w centrum miasta przy 
ulicach: Jasnogórskiej, 
Dąbrowskiego oraz Waszyngtona. 
W czasie pracy ekipy filmowej 
obowiązują ograniczenia 
w parkowaniu, wystąpią też 
chwilowe utrudnienia w ruchu.

15-16 września (wtorek-środa) 
września ekipa ma plany zdjęciowe 
przy ul. Jasnogórskiej w  okolicy 
TZN, więc w tym czasie ma tam obo-
wiązywać zakaz zatrzymywania się 
na części miejsc postojowych w re-
jonie TZN - z  wyjątkiem pojazdów 
obsługi planu filmowego (skrócony 
zostanie pas postojowy w  rejonie 
skrzyżowania z ul. Żwirki i Wigury).

18 i  19 września (piątek-sobota) 
ograniczenia w  postoju dotyczyć 
będą z  kolei odcinka ul. Waszyng-
tona - od alei Wolności do bu-
dynków Uniwersytetu Jana 

Długosza i Urzędu Miasta (przy Wa-
szyngtona 5). 19 września możliwe 
będą krótkotrwałe wyłączenia 
z ruchu tego odcinka ulicy.

20-21 września (niedziela-ponie-
działek) ekipa będzie pracować na 
odcinku ul. Dąbrowskiego w okolicy 
skrzyżowania z  ul. Jasnogórską. 
Zakaz zatrzymywania się będzie do-
tyczył części miejsc postojowych na 
ul. Jasnogórskiej i  Dąbrowskiego – 
w pobliżu skrzyżowania.

Na odcinkach, których dotyczą 
ograniczenia, pojawiły się w  mi-
nionym tygodniu stosowne ozna-
czenia w  postaci drogowych tablic 
informacyjnych. Po zakończeniu 
zdjęć we wszystkich lokalizacjach 
przywrócona zostanie istniejąca 
obecnie, stała organizacja ruchu.

Zdjęcia kręcone w  Częstochowie 
zostaną wykorzystane w serialu pod 
roboczym tytułem "Elza", którego 
producentem jest Frame Sp. z  o.o. 
Serial jest realizowany dla jednej 
z platform VOD. W rolach głównych 
występują Magdalena Różczka i Łu-
kasz Simlat, a  reżyserem jest Jan 
Holoubek. Planami do serialu były 
już także Świdnica i Wałbrzych.

Akcja serialu ma rozgrywać się pod 
koniec lat 90-tych. W  ramach mię-
dzyregionalnej wymiany, do miasta 
na południu Polski zostaje oddele-
gowana stołeczna policjantka. 
Bardzo szybko okazuje się, że to 
z  pozoru spokojne miejsce, skrywa 
wiele tajemnic…

Utrudnienia w ruchu

Kręcą serial  
w centrum Częstochowy

- Realnie szczepionka  
na koronawirusa będzie 
dostępna wiosną i to wiosną 
niezbyt wczesną - poinformował 
we wtorek minister zdrowia 
Adam Niedzielski. Podkreślił,  
że "niezależnie od tego,  
ile ten proces będzie trwał,  
to jesteśmy, jako Polska,  
bardzo dobrze zabezpieczeni".

Minister zdrowia pytany na an-
tenie Telewizji Republika, kiedy bę-
dzie dostępna szczepionka na 
koronawirusa, którą można bez-
piecznie użyć, odpowiedział: "sytu-
acja wygląda w  ten sposób, że my 
staramy się kierować takim kryte-
rium bezpieczeństwa pacjenta, 
świat medycyny tym się charaktery-
zuje, że to kryterium bezpieczeń-
stwa pacjenta rzeczywiście jest 
najważniejsze". - Uczestniczymy we 
wspólnym mechanizmie zaku-
powym Unii Europejskiej, który 
w ramach negocjacji prowadzi taką 
kooperację z  trzema dużymi fir-
mami farmaceutycznymi, które pro-
wadzą prace w tym trybie, który jest 
standardowy dla rozwijania jakiego-
kolwiek leku, w tym również szcze-
pionki i według tych prac oczywiście 
każda z  tych firm wykazuje różne 

postępy, ale mamy bardzo optymi-
styczne informacje, które mówią, że 
zdolność produkcyjna w przypadku 
jednej z firm, będzie osiągnięta pod 
koniec grudnia - przekazał Nie-
dzielski.

Zaznaczył jednak, że przeprowa-
dzone w  ostatnim czasie standar-
dowe badania wykonywane przy 
pracach nad lekiem wykazały 
"pewne zjawiska uboczne i te prace 
zostały chwilowo wstrzymane". - 
Z naszych informacji wynika, że nie 
są to takie fundamentalne zastrze-
żenia. Te ryzyka raczej są takie, które 
powodują chwilową przerwę 
i  w  tym znaczeniu myślę, że to by 
było hura optymistyczne zakładać, 
że w  grudniu będzie już ta szcze-
pionka dostępna, bo też musimy pa-
miętać, że po tym, jak ona jest 
przekazana do możliwości produk-
cyjnych, to musi być produkcja, dys-
trybucja, musi to dotrzeć do nas do 
kraju - wskazał.

Podkreślił, że "niezależnie od tego, 
ile ten proces będzie trwał, to my je-
steśmy jako Polska bardzo dobrze 
zabezpieczeni". - Mamy udział pary-
tetowy w tych zakupach, taki który 
przekracza liczbę mieszkańców 
Polski, więc jeżeli już będzie ta 
szczepionka wypracowana właśnie 
w  takim europejskim mechanizmie 
koordynacyjnym, to też mamy za-

gwarantowane miejsce i  udział 
w zakupach, które na pewno do nas 
trafią - zapewnił minister zdrowia.

- Realnie myślę, że szczepionka to 
jest kwestia wiosny i to wiosny nie-
zbyt wczesnej, czyli mówimy tu ma-
rzec, kwiecień. Jak nie zadzieją się 
żadne nieprzewidziane sytuacje 
w systemie testowania szczepionki, 
to wtedy rzeczywiście będziemy 
mogli się na wiosnę zaszczepić - 
przekazał.

Na pytanie, czy będą jakieś grupy 
społeczne, które będą musiały 
przejść obowiązkowe szczepienia, 
odpowiedział: "zdaję sobie sprawę, 
że kwestie sczepień budzą dużo 
kontrowersji, pojawiają się przecież 
całe ruchy antyszczepionkowe, ale 
według mnie tutaj niektóre grupy, 
szczególnie narażone na ryzyko, 
rzeczywiście powinny mieć ten obo-
wiązek czy dostęp zapewniony".

- Dobra informacja, która wynika 
z  tego mechanizmu europejskiego 
też jest taka, że koszt szczepionki 
jest szacowany na mniej więcej 2 
euro - przekazał.

- Na pewno rząd pana premiera 
Morawieckiego zrobi wszystko, 
żeby jej dostępność była albo w ra-
mach symbolicznej złotówki, albo 
w ramach systemu refundacyjnego, 
gdzie praktycznie finansujemy ca-
łość wartości szczepień - podkreślił.

Zdrowie

Szczepionka na koronawirusa 
będzie dostępna wiosną

Straż miejska

Odholowali 
kolejne wraki
Kolejne wraki zniknęły 
z częstochowskich parkingów. 
Tym razem odholowano pojazdy 
z ul. Obrońców Westerplatte  
oraz alei Niepodległości.

Dzięki działaniom strażników 
miejskich tylko w tym roku z często-
chowskich ulic zniknęło już 19 sa-
mochodów, które były długotrwale 
nieużywane i  blokowały miejsca 
parkingowe. - Przy kolejnych „wra-
kach” pomogły też rozmowy funk-

cjonariuszy straży miejskiej 
z właścicielami, którzy zabrali swoje 
samochody bez konieczności wzy-
wania „lawety” - mówi Artur Ku-
charski, rzecznik straży miejskiej.

Częstochowscy funkcjonariusze 
cały czas prowadzą sprawy doty-
czące tzw. „wraków”, które blokują 
miejsca parkingowe w różnych czę-
ściach miasta. W  ostatnich dniach 
straż miejska zleciła odholowanie 
aut z  ul. Obrońców Westerplatte 
i al. Niepodległości. Kolejne sprawy 
są w toku.

Bezpłatnie

Dezyfekowali 
samochody
Kilkudziesięciu kierowców 
skorzystało z możliwości 
bezpłatnej dezynfekcji swojego 
samochodu. Akcja realizowana 
była po raz drugi.

Dezynfekcja, podobnie jak pod-
czas pierwszej edycji akcji, przepro-
wadzonej pod koniec czerwca, 
odbywała się metodą zamgławiania. 
Proces polega na wykorzystaniu 
wysokiej jakości preparatu dezyn-
fekcyjnego wytwarzanego przez 
polskiego producenta oraz nośnika 
mgły M-FOG. Ekspertyzy wskazują 
na dużą skuteczność takiej techniki 

dezynfekcji w  zamkniętych prze-
strzeniach – także w obrębie kabin 
pojazdów. Sama dezynfekcja jed-
nego pojazdu nie trwała dłużej niż 
kilkadziesiąt sekund. Później trzeba 
było odczekać 15 minut i poświęcić 
minutę na przewietrzenie auta.

Akcję nieodpłatnie przeprowa-
dziła firma Ecco Logic, przy wsparciu 
organizacyjnym Urzędu Miasta. 
Firma współpracuje z miastem prak-
tycznie od początku epidemii koro-
nawirusa, cykliczne dezynfekując 
m.in. oddziały Miejskiego Szpitala 
Zespolonego, karetki Pogotowia 
Ratunkowego czy autobusy i  tram-
waje częstochowskiego MPK.
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Kryminalni z  Komendy Woje-
wódzkiej Policji w Katowicach za-
trzymali dwie 30-letnie osoby, 
które odpowiedzą za sutener-
stwo. Zatrzymani to mężczyzna 
i  jego partnerka, mieszkańcy po-
wiatu gliwickiego. Podczas prze-
szukań ich miejsca zamieszkania 
policjanci odnaleźli i  zabezpie-
czyli m.in. nielegalną amunicję, 
kokainę, gotówkę, maczety i kas-
tet. Prokuratorskie zarzuty doty-
czą m.in. zmuszania i nakłaniania 
do prostytucji oraz czerpania 
z niej korzyści majątkowych. De-
cyzją sądu podejrzani spędzą 
w areszcie najbliższe 3 miesiące.

Zatrzymania dwóch osób związa-
nych z  organizowaniem procederu 
prostytucji i  czerpaniem z  niego ko-
rzyści materialnych to efekt pracy 
policjantów z  Wydziału Kryminal-
nego Komendy Wojewódzkiej Policji 
w  Katowicach. Śledztwo w  tej 

sprawie wszczęła Prokuratura Rejo-
nowa Katowice-Południe. Krymi-
nalni namierzyli osoby 
odpowiedzialne za ten proceder 
– mężczyznę i  jego partnerkę 
w wieku 30 lat, mieszkańców po-
wiatu gliwickiego. Stróże prawa 
zgromadzili obszerny materiał do-
wodowy, który pozwolił na ich za-
trzymanie. Jak ustalili śledczy, 
mężczyzna umieszczał na różnych 
portalach internetowych ogłoszenia 
o  pracę, za pomocą których wer-
bował kobiety, które dla niego praco-
wały. 30-latek wynajmował dla 
kobiet mieszkania, organizował im 
sesje fotograficzne wykorzysty-
wane do późniejszych ogłoszeń 
o  świadczeniu przez nie usług sek-
sualnych i ustalał stawki godzinowe 
tych usług. Natomiast 30-letnia 
partnerka mężczyzny odbierała te-
lefony od potencjalnych klientów 
i  umawiała ich. System ten pozwalał 
kontrolować ilość klientów, jak rów-
nież ograniczał swobodę zwerbowa-
nych kobiet. Przestępcy działali co 

najmniej od 2019 roku i  zwerbowali  
przynajmniej 15 kobiet.

Ponieważ kryminalni wiedzieli, że 
mężczyzna może posiadać broń 
i przedmioty niebezpieczne, jego za-
trzymania dokonali policyjni kon-
trterroryści z  Samodzielnego 
Pododdziału Kontrterrorystycz-
nego Policji w Katowicach. Policyjni 
komandosi weszli do mieszkania, 
w  którym zatrzymali obie osoby. 
W trakcie przeszukania mieszkania 
stróże prawa ujawnili i zabezpieczyli 
kolejny materiał dowodowy 
w  śledztwie. Zabezpieczono m.in. 
laptopy, telefony komórkowe, karty 
SIM, dyski twarde i inne nośniki pa-
mięci, które zostaną poddane ana-
lizie, a  także gotówkę na poczet 
przyszłych kar. Policjanci odnaleźli 
także nielegalną amunicję, worek 
foliowy z proszkiem koloru białego, 
który narkotester oznaczył jako ko-
kainę, a  także maczety, pałki tele-
skopowe, nóż, siekierę i kastet.

Zatrzymani zostali doprowadzeni 
do Prokuratury Rejonowej Katowi-
ce-Południe. Zebrany w  sprawie 
materiał dowodowy pozwolił na 
przedstawienie im szeregu za-
rzutów. Mężczyzna odpowie za 
zmuszanie do uprawiania prosty-
tucji, nakłanianie do prostytucji 
i ułatwiania jej oraz czerpania z niej 
korzyści majątkowej, posiadanie bez 
wymaganego zezwolenia amunicji 
i  posiadanie narkotyków. Kobieta 
usłyszała zarzuty nakłaniania do 
prostytucji i ukłaniania jej oraz czer-
pania z niej korzyści majątkowej. Za 
te przestępstwa grozi im odpo-
wiednio 10 i  5 lat więzienia. Kary 
mogą być jednak wyższe, ponieważ 
jak ustalili śledczy, podejrzani uczynili 
sobie z popełniania przestępstw stałe 
źródło dochodu. Decyzją sądu naj-
bliższe 3 miesiące spędzą w więzieniu.

 Opracowanie kolumny - Katarzyna Gwara
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Para zarabiała na prostytucji

Eskortowali  
rodzącą kobietę
W policyjnej służbie zdarzają się 
chwile, gdy potrzebna jest spraw-
na pomoc nawet w  najbardziej 
niecodziennych sytuacjach. Tak 
było kilka dni temu, kiedy to do 
policjantów katowickiej drogówki 
podjechał mężczyzna wiozący ro-
dzącą żonę. Przyszły ojciec z wra-
żenia zapomniał drogi do szpita-
la, dlatego stróże prawa pomogli 
rodzinie bezpiecznie dotrzeć do 
szpitala.

Do zdarzenia doszło kilka dni 
temu, na ulicy Chorzowskiej w  Ka-
towicach, kiedy sierż. sztab. Łukasz 
Moskwa i  sierż. Julia Gradowska 
kończyli nocną służbę. Do poli-

cjantów katowickiej drogówki pod-
jechał  bardzo rozemocjonowany 
kierowca opla  insignii. Poinfor-
mował on mundurowych, że wiezie 
ciężarną żonę, która zaczęła rodzić. 
Niestety w  przypływie silnych 
emocji zapomniał drogi do szpitala. 
Policjanci postanowili pomóc przy-
szłym rodzicom. W  celu zapew-
nienia sprawnego i  przede 
wszystkim, bezpiecznego przejazdu, 
po konsultacji z dyżurnym katowic-
kiej jednostki, na sygnałach piloto-
wali ich aż do szpitala, gdzie personel 
medyczny czekał już na rodząca ko-
bietę. Dzięki temu rodzice i  spie-
szące na świat maleństwo 
bezpiecznie dotarli do celu.

Wyjaśniają sprawę... ekshibicjonisty
Policjanci z Gliwic zatrzymali męż-
czyznę podejrzewanego o  zacho-
wania ekshibicjonistyczne w gliwic-
kiej dzielnicy Brzezinka. Dzięki 
wcześniej wykonanym ustaleniom 
m. in. dzielnicowego, stróże prawa 
wytypowali, namierzyli i zatrzymali 
podejrzanego. Aktualnie policjanci 
prowadzą czynności zmierzające do 
dokładnego wyjaśnienia okoliczno-
ści sprawy, oraz zbierają i analizują 
zgromadzony materiał dowodowy. 
Od tych działań zależeć będzie dal-
szy wynik tego postępowania.

Gliwicka policja informuje, że 
dzięki wcześniej wykonanym czyn-
nościom i  ustaleniom stróżów 
prawa, m. in. dzielnicowego, rozpo-
czętym od 14 sierpnia br. czyli od 
pierwszych zgłoszeń zaniepokojo-
nych mieszkańców, policjanci wyty-
powali, namierzyli i  zatrzymali 
mężczyznę podejrzewanego o  za-
chowania ekshibicjonistyczne w re-
jonie Brzezinki – dzielnicy Gliwic.

Trwają czynności dochodzeniowo-
-śledcze prowadzone przez policję 
i  prokuraturę. Dokładnego zba-
dania wymaga, do jakich zachowań 

doszło oraz czy miały one charakter 
świadomie popełnianego czynu za-
bronionego. Sprawa należy do deli-
katnych, konieczne jest tu 
przeprowadzenie m. in. czynności 
procesowych z udziałem dzieci. Ak-
tualnie policjanci prowadzą czyn-
ności zmierzające od dokładnego 
wyjaśnienia okoliczności sprawy. 
Dla dobra prowadzonego postępo-
wania, do czasu merytorycznej 
oceny zebranego materiału dowo-
dowego, gliwicka policja nie będzie 
udzielała w sprawie szczegółowych 
informacji.

Pojechali zatrzymać 25-latka,  
a mieszkanie w kajdankach opuścił jego brat

Okazja czyn 
i złodzieja
O tym, że zawsze trzeba pilnować 
swoich rzeczy przekonał się 
42-latek, który przez nieuwagę 
pozostawił swoją saszetkę z pie-
niędzmi i  dokumentami. Przed-
mioty szybko znalazły nowego 
właściciela, który przez chwilę się 
wahał, jednak ostatecznie uległ 
pokusie i zabrał cudzą własność. 
Mężczyzna został zatrzymany 
dzięki analizie zabezpieczonego 
zapisu z monitoringu. Amator cu-
dzego mienia usłyszał już zarzuty. 
Grozi mu do 5 lat więzienia.

Do zdarzenia doszło 19 lipca br., 
jednak zgłoszenie o  kradzieży sa-
szetki z  zawartością dokumentów 
i  pieniędzy policjanci otrzymali 
z  końcem sierpnia. Poszkodowany 
w rozmowie z mundurowymi przy-
znał, że wynosił z bloku nieporęczne 
przedmioty, dlatego też pozostawił 

na chwilę saszetkę przy budynku, po 
czym pakując rzeczy do auta, zapo-
mniał zabrać ją ze sobą. Jak się oka-
zało leżący przedmiot szybko 
znalazł nowego właściciela. Chwilę 
po tym, jak 42-latek odjechał, pod 
blok podszedł mężczyzna, który 
mimo że się wahał, uległ pokusie 
i  postanowił „zaopiekować się” 
zgubą. Ustalenie personaliów ama-
tora cudzej własności było możliwe 
dzięki analizie zabezpieczonego na-
grania z  monitoringu. Na tej pod-
stawie kryminalni wytypowali 
sprawcę kradzieży, który został za-
trzymany w  swoim mieszkaniu. 
W  wyniku przeszukania lokalu 
stróże prawa odzyskali część skar-
dzionego mienia. Zatrzymany męż-
czyzna usłyszał już zarzuty. Za 
kradzież grozi mu teraz do 5 lat wię-
zienia. O jego dalszym losie zadecy-
duje teraz prokuratura i sąd.

Mundurowi ze świętochłowickiej 
komendy pojechali do jednego 
z  mieszkań, by zatrzymać 25-latka 
w związku z przymusowym dopro-
wadzeniem na badanie. Efektem ich 
wizyty było zatrzymanie jego 
27-letniego brata. Okazało się bo-
wiem, że ukrywał w mieszkaniu nar-
kotyki. Zaskoczony mężczyzna nie 
spodziewał się, że tego dnia to on 
opuści mieszkanie w  kajdankach. 
Mieszkańcowi Świętochłowic grozi 
do 3 lat za kratami. Wkrótce o jego 
losie zadecyduje sąd.

Mundurowi ze świętochłowickiej 

komendy pojechali do jednego 
z  mieszkań na terenie miasta, gdzie 
miał przebywać mężczyzna, wobec 
którego chorzowska prokuratura 
wydała postanowienie o  zatrzy-
maniu i  przymusowym doprowa-
dzeniu na badania. Na miejscu stróże 
prawa nie zastali 25-latka, a  jedynie 
jego brata. Jednak uwadze czujnych 
mundurowych nie umknął znajdu-
jący się obok kanapy stolik, na którym 
leżały trzy woreczki z  białą sub-
stancją proszkową. Jak się okazało, 
były to narkotyki, które ukrywał 
w  mieszkaniu 27-latek. Podczas 
przeszukania policjanci znaleźli ko-
lejny woreczek z  substancją psy-

choaktywną i blisko 40 zwitków foli 
aluminiowej z  suszem roślinnym. 
Stróże prawa zatrzymali mężczyznę 
i  przewieźli go do miejscowej ko-
mendy. Zaskoczony mężczyzna nie 
spodziewał się, że tego dnia to wła-
śnie on opuści mieszkanie w kajdan-
kach. Badanie wykazało, że 
zabezpieczona substancja to amfeta-
mina, z której można wyprodukować 
blisko 40 porcji dilerskich, a  z  suszu 
roślinnego tyle samo dopalaczy. 27-
latek usłyszał zarzut posiadania sub-
stancji niedozwolonych, do którego 
się przyznał. Teraz grozi mu do 3 lat 
za kratami. O  dalszym losie męż-
czyzny zadecyduje sąd.
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SPRZEDAM

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tel. 603 448 548

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Q Ford Galaxy Titanium 2.0 TDCi 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ŚRODA-CZWARTEK 16 -17 WRZEŚNIA 2020



5OGŁOSZENIA

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 Meble młodzieżowe „Norweskie” w dobrym 
stanie - szafa, regał z 4 półkami, szafka z 3 
szufladami, nad szafką z szufladami jest 
regał z 2 półkami, biurko, nad biurkiem pół-
ka, stolik nocny, stolik pod komputer - Czę-
stochowa, 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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8 ZAADOPTUJ PSA

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

LILI CZAKI

MIA

DIESEL

ARNOLD

LAMENT
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