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Policja

Napadał na kobiety.  
Wreszcie stanie przed sądem
Do ośmiu lat więzienia grozi 
23-latkowi, który w naszym mie-
ście napadał na kobiety na tle 
seksualnym. W sumie dopuścił się 
pięciu przestępstw. Za każdym ra-
zem schemat działania był taki 
sam. Wybierał swoją ofiarę 
w środkach komunikacji miejskiej 
i  wysiadał za nią na przystanku. 
Po przejściu kilkudziesięciu me-
trów atakował. Za każdym razem 
jednak uciekał spłoszony. Męż-
czyzna został zatrzymany po tym, 
jak doprowadził 16-latkę do pod-
dania się tzw. innej czynności 
seksualnej. Zgromadzone pod-
czas postępowania materiały, po-
zwoliły sporządzić i  skierować 
przeciwko 23-latkowi akt oskar-
żenia do sądu.

Przypomnijmy, wszystko zaczęło 
się w  połowie grudnia 2018 roku. 
Wtedy to mężczyzna zaatakował   
młodą kobietę w dzielnicy Gnaszyn. 
Jak ustalili śledczy, gdy pokrzyw-
dzona wyszła z  autobusu, ten wy-
siadł za nią. Zaatakował ją, gdy szła 
do domu. Charakter ataku wska-
zywał na motyw seksualny. Na 
szczęście napastnik został spło-
szony, a  kobieta nie doznała żad-
nych obrażeń.

Do kolejnej napaści doszło pod ko-
niec 2019 roku w dzielnicy Północ, 
a  później na Parkitce. Wiosną tego 
roku napadł natomiast na dwie ko-
biety w dzielnicy Stradom. I właśnie 
po tym jak na Stadomiu zaatakował 
16-latkę, śledczym udało się wpaść 
na jego trop. Kryminalni, zajmujący 

się na co dzień poszukiwaniem osób 
ukrywających się przed organami 
wymiaru sprawiedliwości zauważyli 
23-latka w rejonie przystanku auto-
busowego. Nie mieli wątpliwości, że 
to właśnie ten mężczyzna godzinę 
wcześniej przemocą doprowadził 
małoletnią do poddania się tzw. 
innej czynności seksualnej. Sprawca 
trafił do aresztu.

- Śledczy z  Komisariatu II Policji 
w  Częstochowie, pod nadzorem 
Prokuratury Rejonowej Częstocho-
wa-Południe, skrupulatnie badali 
każdy wątek w  sprawie. Zgroma-
dzone podczas postępowania mate-
riały, pozwoliły sporządzić 
i  skierować przeciwko 23-letniemu 
mężczyźnie akt oskarżenia do sądu - 
mówi podkom. Sabina Chyra-

-Giereś, oficer prasowy 
częstochowskich policjantów.

Młody mieszkaniec Częstochowy 
oskarżony jest o  doprowadzenie 
przemocą pięciu kobiet w wieku od 
16 do 40 lat do poddania się innej 
czynności seksualnej. Za każdym 
razem schemat działania był taki 
sam. 23-latek upatrywał swoją 
ofiarę podczas podróży publicznym 
środkiem transportu. Gdy kobieta 
wysiadała z autobusu, sprawca wy-
chodził za nią. Po kilkudziesięciu 
metrach decydował się zaatakować 
i wykorzystać bezbronność oraz za-
skoczenie ofiar. Za każdym razem 
uciekał spłoszony.

Akt oskarżenia pod koniec wrze-
śnia trafił do sądu. Mężczyźnie grozi 
kara do 8 lat więzienia.

Częstochowa

Mobilny Punkt Pobrań  
przy ul. PCK już działa
Wojewódzki Szpital Specjali-
styczny im. NMP w Częstochowie 
uruchomił przy ul. PCK 7 mobilny 
punkt pobrań wymazu w kierun-
ku COVID-19 (tzw. drive-thru). 
Będą mogli z niego korzystać za-
równo pacjenci kierowani na od-
działy, jak również osoby prywat-
ne. Cena badania dla pojedynczej 
osoby to 350 zł.

– Nowo otwarty Mobilny Punkt 
Pobrań jest najdogodniejszym tego 
typu obiektem w Częstochowie. Na 
miejscu dokonuje się pobrania wy-
mazu z nosogardzieli. Odbywa się to 
przez otwarte okno samochodu lub 
przy drzwiach placówki. Po wy-
mazie, próbki trafiają do naszego La-
boratorium, a  pacjent jedzie do 
domu i czeka na wynik – powiedział 
Zbigniew Bajkowski, Dyrektor Wo-
jewódzkiego Szpitala Specjalistycz-
nego im. NMP w Częstochowie.

Mobilny Punkt Pobrań na os. Ty-
siąclecia będzie czynny przez 

siedem dni w tygodniu w godzinach 
7:30 – 14:00. Będzie dostępny za-
równo dla pacjentów szpitala, jak 
również osób prywatnych zaintere-
sowanych przeprowadzeniem wy-
mazu. Cena badania dla pojedynczej 
osoby to 350 zł. W przypadku grupy 
liczącej co najmniej 21 osób cena 
wynosi 320 zł od osoby, a dla grupy 
co najmniej 51 osób – 290 zł od 
osoby.

O  czym trzeba pamiętać chcąc 
skorzystać z punktu drive-thru? Pa-
cjent powinien zabrać ze sobą doku-
ment ze zdjęciem oraz numer 
PESEL. Należy również szczególnie 
pamiętać o  podstawowych zasa-
dach bezpieczeństwa, tj. założyć 
maseczkę, w  razie konieczności ki-
chać w zgięty łokieć oraz zachować 
odległość minimum 2 metrów od in-
nych osób. Osoby, u  których zo-
stanie stwierdzony wynik 
pozytywny, potwierdzający obec-
ność koronawirusa, otrzymają taką 
informację telefonicznie.

 Opracowanie kolumny - Katarzyna Gwara

Uczniowie pięciu klas zostali skie-
rowani na nauczanie zdalne po 
tym, jak u  jednej z  nauczycielek 
pracujących w Szkole Podstawowej 
nr 54 w Częstochowie stwierdzono 
zakażenie Covid-19. Pozytywne 
wyniki testów ma również dwóch 
nauczycieli ze Specjalnego Ośrod-
ka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 
przy ul. Legionów 54A.

Do szkoły nie przychodzą 
uczniowie klas czwartych, jednej 
piątej, jednej szóstej oraz jednej 
ósmej. W  sumie na nauczaniu 
zdalnym jest 81 uczniów oraz czte-
rech nauczycieli. Będzie ono reali-
zowane do 5 października - jedynie 
klasa ósma wróciła do szkoły wła-
śnie 5 października.

Na nauczaniu zdalnym są też 
uczniowie klasy szóstej ze Szkoły 
Podstawowej nr 27. I  w  tym przy-
padku będzie ono obowiązywać  
do 5 października.

Na zdalne nauczanie skierowani 
została również jedna klasa  
V Liceum Ogólnokształcącego  
im. A. Mickiewicza w Częstochowie.

Poza tym pozytywne wyniki te-
stów ma również dwóch nauczycieli 
ze Specjalnego Ośrodka Szkolno - 
Wychowawczego Nr 1 przy ul. Le-
gionów 54A. Pracownicy 
i  uczniowie, którzy mieli kontakt 
z  zakażonymi, przebywają na kwa-
rantannie - w sumie chodzi o czte-
rech nauczycieli i  trzynastu 
uczniów. Pozostali pracują i uczą się 
zgodnie z planem zajęć.

Oświata 

Zakażona nauczycielka 
w SP nr 54. Kilka klas  
na nauczaniu zdalnym

Sześć pojazdów brało udział 
w  zdarzeniu, do którego doszło 
na skrzyżowaniu ulicy Woźnickiej 
z  DK 1 w  Koziegłowach. I  choć 
wszystko wyglądało bardzo po-
ważnie, na szczęście nikt nie zo-
stał poważnie ranny.

Do zdarzenia doszło w  czwartek 
(1.10.), po godzinie 16.00 na skrzy-
żowaniu ulicy Woźnickiej z  DK 1 
w Koziegłowach. Jak wstępnie usta-

lili policjanci z  dro-
gówki myszkowskiej 
komendy, kierujący 
ciężarowym volvo nie 
zachował należytej 
odległości i  najechał 
na tył BMW 3, któ-

rego kierowca oczekiwał na zmianę 
świateł sygnalizatora świetlnego. 
Zadziałał efekt domina. Pojazd ten 
z kolei zderzył się z oplem, który siłą 
rozpędu najechał na poprzedzające 
go pojazdy. Na skutek tego zda-
rzenia trzy osoby trafiły do szpitala. 
Na szczęście zostały lekko ranne. 
Na miejscu przez kilka godzin praco-

wali policjanci z Myszkowa i Kozie-
głów. Droga w kierunku Gniazdowa 
była zablokowana. Choć zdarzenie 
wyglądało bardzo poważnie, na 
szczęście okazało się niegroźne 
w  skutkach. 41-letni mieszkaniec 
Czeladzi stracił prawo jazdy. Mysz-
kowscy policjanci prowadzą czyn-
ności wyjaśniające w tej sprawie.

Koziegłowy

Karambol na skrzyżowaniu

Zdj. Bartłomiej Romanek
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Myszków

Dewastował audi. 
Zauważył go policjant

Częstochowa

Wyróżniona za walkę 
z grypą

Covid-19

Powiat kłobucki w czerwonej strefie

Funkcjonariusz - nieważne, że jest 
na urlopie, czy ma dzień wolny - 
gdy sytuacja wymaga działania, nie 
waha się, bo policjantem jest się 
zawsze! Dowiódł tego myszkowski 
stróż prawa, który był akurat na 
urlopie. Zauważył on, że ktoś de-
wastuje zaparkowane audi. O swo-
ich spostrzeżeniach od razu powia-
domił kolegów z Wydziału Krymi-
nalnego. Stróże prawa błyskawicz-
nie zjawili się na miejscu i zatrzy-
mali wandala.

Do zdarzenia doszło w  niedzielę 
27 września. Przed godziną 22.00 
z  okna jednego z  myszkowskich 
mieszkań na ulicy Strażackiej, wypa-
trzył nieznanego mężczyznę. Do-
strzegł, że sprawca pod osłoną nocy 
dewastuje zaparkowane tam audi. 

O  swoich spostrzeżeniach od razu 
powiadomił kolegów z  Wydziału 
Kryminalnego. Stróże prawa bły-
skawicznie zjawili się na miejscu i za-
trzymali na gorącym uczynku 
43-latka z Myszkowa. Zdziwiony wi-
dokiem nieumundurowanych poli-
cjantów, odrzucił nóż i  próbował 
wmówić śledczym, że nie ma 
związku z  tym przestępstwem. Jak 
się okazało, za pomocą noża uszko-
dził on 4 opony w  tym pojeździe. 
W  chwili zatrzymania 43-latek był 
pijany. Jego badanie wykazało 
promil alkoholu w  organizmie. Po 
nocy spędzonej w  policyjnym 
areszcie został doprowadzony do 
jednostki. Zebrany materiał dowo-
dowy w  tej sprawie pozwolił na 
przedstawienie mu zarzutu znisz-
czenia mienia. Grozi mu 5 lat wię-
zienia.

Ogólnopolski Program Zwalczania 
Grypy jak co roku wyróżnił samorzą-
dy, które w największym stopniu an-
gażowały się w realizację projektów 
zdrowotnych w zakresie profilaktyki 
grypy. Wśród laureatów znalazła się 
Częstochowa. Nasze miasto zostało 
wyróżnione tytułem „Lidera w Inno-
wacjach w zakresie profilaktyki gry-
py” i  otrzymało statuetkę za walkę 
z  tą chorobą wśród najmłodszych 
mieszkańców miasta.

Wyróżnienia przyznawano pod-
czas XII Dorocznej Debaty Eks-
pertów Flu Forum 2020, która 
odbyła się 29 września w Villi Foksal 
w Warszawie.

Częstochowski samorząd pro-
gram szczepień ochronnych prze-
ciwko grypie dla osób powyżej 65 
roku życia i dzieci do lat 18 ze scho-

rzeniami przewlekłymi i  nowotwo-
rowymi realizuje od 2006 roku, czyli 
od 14 lat. Od 2013 roku szczepie-
niami objęte zostały również dzieci 
uczęszczające do częstochowskich 
przedszkoli.

Przez 14 lat zaszczepiono niemal 
31 800 osób. W  sumie kosztowało 
to ponad 1,2 mln zł. Celem głównym 
programu jest zapobieganie zacho-
rowaniom na grypę wśród miesz-
kanek i mieszkańców Częstochowy 
oraz popularyzacja szczepień prze-
ciwko tej chorobie.

Program polityki zdrowotnej pn. 
„Szczepienia ochronne przeciwko 
grypie dla mieszkańców Często-
chowy z  grup szczególnego ryzyka 
na lata 2014 – 2018 – kontynuacja 
programu na lata 2019-2022” reali-
zowany jest przez podmioty lecz-
nicze wyłonione w drodze konkursu 
ofert.

Dodatkowe obostrzenia mają obo-
wiązywać w 51 powiatach.  
- 17 z nich znajdzie się w strefie 
czerwonej, a 34 w żółtej – podał 
w czwartek wiceminister zdrowia 
Waldemar Kraska. Wśród tych 
pierwszych jest powiat kłobucki.  
Jakie zasady będą w nim  
obowiązywać?

- Niestety, nie mam dobrych wiado-
mości. Sytuacja staje się poważna. Na 
liście powiatów z  obostrzeniami 
mamy ich w  tej chwili 51. 17 po-
wiatów jest czerwonych, a  34 po-
wiaty są żółte – powiedział 
wiceminister na konferencji pra-
sowej. Ograniczenia mają zacząć 
obowiązywać od soboty.

Do jakich ograniczeń  
będą musieli zastosować się  
mieszkańcy powiatu kłobuckiego?
• Maski - Nakaz zakrywania ust 

i nosa obowiązuje wszędzie,  
również na wolnym powietrzu 

• Komunikacja zbiorowa 
- nakaz zakrywania ust i nosa 
- 50% liczby miejsc siedzących albo 
30% liczby wszystkich miejsc siedzą-
cych i stojących określonych w do-
kumentacji technicznej pojazdu

• Handel 
- nakaz zakrywania ust i nosa 
- obowiązek noszenia przez 
klientów podczas zakupu to-
warów lub usług rękawiczek jed-
norazowych lub stosowania 
środków do dezynfekcji rąk

• Gastronomia - 1 osoba na 4 mkw 
w lokalu gastronomicznym

• Kościoły 
- w budynku max. 50 % obłożenia 

budynku + obowiązek zakrywania 
ust i nosa 
- na zewnątrz max. 150 osób + 
obowiązek zakrywania ust i nosa 
(niezależnie od dystansu)

• Wesela i inne uroczystości 
niezależnie od ich rodzaju 
– max. 50 osób, z wyjątkiem 
obsługi

• Kluby nocne, dyskoteki – zakaz 
działalności

• Sanatoria, rehabilitacja, uzdro-
wiska – zakaz

• Zgromadzenia – zakaz zgroma-
dzeń powyżej 150 osób, uczest-
nicy min. 1,5 m od siebie, 
zakrywają usta i nos

• Salony kosmetyczne, fryzjerskie 
i tatuażu – wewnątrz może się 
znajdować jedynie obsługa oraz 
klienci, a w przypadku gdy klient 
wymaga opieki również jego 
opiekun

• Wydarzenia sportowe - mogą się 
odbywać bez udziału publiczności. 
Osoby uczestniczące w zajęciach 
sportowych lub wydarzeniu spor-
towym oraz korzystające z obiektu 
sportowego lub sprzętu sporto-
wego są obowiązane do dezyn-
fekcji rąk wchodząc i opuszczając 
obiekt, wydarzenie sportowe lub 
zajęcia sportowe

• Wydarzenia kulturalne - zakaz

• Kina – 25% publiczności

• Siłownie – 1 osoba na 10 mkw

• Aquaparki i baseny - 75% obło-
żenia obiektu

• Organizacja kongresów i targów 
– zakaz.

Kraska przekazał na konferencji 
prasowej, że od przyszłego tygodnia 
będą zaostrzone kryteria klasyfikacji 
miast i powiatów do strefy czerwonej 
i  żółtej. - Modyfikacja będzie doty-
czyć głównie wartości referencyjnej 
trzydniowego wskaźnika korygują-
cego, dla którego obecnie wartość re-
ferencyjna wynosi 1,5 – oświadczył 
Kraska. - Dla powiatów o gęstości za-
ludnienia powyżej 1500 osób na kilo-
metr kwadratowy korekta kategorii 
z czerwonej na żółtą lub żółtej na zie-
loną nastąpi, jeśli liczba zakażeń na 10 
tys. mieszkańców w okresie ostatnich 
trzech dni będzie niższa niż 1, a  dla 
powiatów o gęstości zaludnienia po-
niżej 1500 osób na kilometr kwadra-
towy będzie to 1,2 – przekazał 
wiceszef MZ. Wyjaśnił, że jest to ko-
rekta niekorzystna dla dużych miast, 
bo miastom o  dużej liczbie miesz-
kańców będzie zdecydowanie łatwiej 
dostać się do strefy żółtej i czerwonej. 
Kraska przekazał też, że zapowia-
dane obostrzenia w strefach żółtych 
i czerwonych, m.in. dotyczące wesel, 
wejdą ok. 15 października.

Chodzi o zapowiedziane we wtorek 
obostrzenia: nowe limity liczby osób 
biorących udział w zgromadzeniach, 
w  tym w  przyjęciach rodzinnych – 
w  strefie zielonej do 100 osób, 
w strefie żółtej do 75 osób; w strefie 
czerwonej pozostanie ograniczenie 
zgromadzeń do 50 osób.

W strefie czerwonej pojawi się też 
nowe obostrzenie – ograniczenie 
działalności restauracji, pubów 
i barów do godziny 22.00. Z kolei obo-
wiązek zasłaniania ust i  nosa na 
wolnym powietrzu zostanie rozsze-
rzony i będzie obowiązywał również 
w strefie żółtej, a nie jak do tej pory 
tylko w strefie czerwonej.

Do zatrzymania doszło kilka dni 
temu w jednym z domów na terenie 
gminy Koszęcin. Z  informacji uzy-
skanych przez kryminalnych z lubli-
nieckiej komendy policji, 
mieszkaniec gminy Koszęcin miał 
bez stosownego zezwolenia po-
siadać w  swoim domu broń palną. 
W trakcie przeszukania mieszkania 
29-latka, stróże prawa rzeczywi-
ście zabezpieczyli sztucer my-
śliwski z  celownikiem optycznym 

i  pistolet oraz 87 sztuk amunicji 
różnego kalibru.

W  jednym z  pomieszczeń poli-
cjanci natrafili także na 15 sa-
dzonek konopi indyjskich, a  także 
znaczne ilości suszu marihuany. 
Mężczyzna usłyszał już zarzuty, za 
które grozić mu może kara 10 lat 
więzienia. Prokurator zastosował 
wobec niego środek zapobie-
gawczy w  postaci poręczenia ma-
jątkowego oraz dozór policji.

 Opracowanie kolumny - Katarzyna Gwara

Lubliniec

Zabezpieczyli nielegalną broń 
i środki odurzające
Policjanci z Lublińca zatrzymali 
29-latka, podejrzanego o niele-
galne posiadanie broni i amuni-
cji. W domu mężczyzny stróże 
prawa znaleźli i zabezpieczyli 
dwie jednostki broni palnej, 
amunicję oraz marihuanę.  
Zatrzymanemu grozi kara  
do 10 lat więzienia.
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Policjanci wiedzieli, że 28-
latek od dłuższego czasu okrada 
swojego pracodawcę. Z  maga-
zynu, w którym był zatrudniony 
znikał sprzęt elektroniczny, 
ubrania, biżuteria oraz inne to-
wary. Do zatrzymania doszło, 
kiedy mężczyzna wychodził 
z pracy. Okazało się, że ma przy 
sobie sprzęt elektroniczny 
i odzież pochodzące z kradzieży 
dokonanej przed chwilą. W toku 
dalszych czynności śledczy od-

zyskali zrabowane mienie, 
o łącznej wartości blisko 130 ty-
sięcy złotych. Na poczet przy-
szłych kar zabezpieczyli również 
od podejrzanego pieniądze 
w gotówce i samochód o łącznej 
wartości ponad 52 tysięcy zło-
tych. Ponieważ sprawca uczynił 
sobie z  dokonywania kradzieży 
stałe źródło dochodu, może mu 
grozić surowsza kara. Męż-
czyzna został przez prokuratora 
objęty policyjnym dozorem.

Odzyskali skradzione towary

Okradł mężczyznę, 
który zasłabł...

Amatorzy kostki 
brukowej

Grozili 16-latkowi. W ruch poszedł nóż

75-latek odpowie za naruszenie 
nietykalności ratowników medycznych

Policjanci z  Komisariatu Policji 
w Łaziskach Górnych zatrzymali 
45-latka, który ukradł rower. 
Wykorzystując moment, kiedy 
jego właściciel zemdlał i  po-
trzebował pomocy, ten bez skru-
pułów zabrał jego własność. 
Niedługo jednak cieszył się 
swoim łupem, gdyż jeszcze tego 
samego dnia trafił do miejsco-
wego komisariatu, gdzie usły-
szał zarzuty. Grozi mu do 5 lat 
więzienia.

Do łaziskiego komisariatu zgłosił 
się 65-letni mieszkaniec Łazisk 
Górnych. Mężczyzna poinfor-
mował, iż około południa, będąc na 
ulicy Dworcowej w okolicy parku, 
nagle poczuł się słabo i stracił przy-
tomność. Kiedy już się ocknął, 
obok niego stała usiłująca mu 
pomóc kobieta. Jednak roweru, na 
którym jechał, niestety nie było. 

W  trakcie poszukiwania swojego 
jednośladu spotkał znajomego, 
który poinformował go, że kilka 
minut wcześniej widział bezdom-
nego, który prawdopodobnie je-
chał na jego rowerze.

Po uzyskaniu tych oraz kilku in-
nych informacji mundurowi ruszyli 
w  teren. Po niedługim czasie do-
tarli do miejsca, w  którym prze-
bywał podejrzewany o  kradzież 
mężczyzna ze skradzionym łupem.

Odzyskany rower wrócił do wła-
ściciela, a 45-latek trafił do komisa-
riatu, gdzie usłyszał zarzut 
kradzieży. Przyznał się do winy, 
jednak - jak wyjaśnił śledczym - 
choć widział leżącego na ziemi 
mężczyznę, to w  jego ocenie, 
„wszystko było z nim w porządku”. 
Podejrzany tłumaczył, że nie wie-
dział, iż rower należy właśnie do 
niego, dlatego go zabrał. Grozi mu 
do 5 lat więzienia.

Mysłowiccy policjanci zatrzymali 
4 sprawców rozboju na 16-letnim 
mieszkańcu naszego miasta. Mło-
dzi mężczyźni grożąc użyciem 
noża zmusili 16-latka do wyda-
nia im zawartości jego plecaka. 
Trzech z  nich zostało zatrzyma-
nych krótko po samym zdarzeniu, 
a czwarty wpadł w ręce munduro-
wych. To mieszkańcy Mysłowic 
w wieku 14, 15, 16 i 33 lat. Naj-
starszy z nich decyzją sądu trafił 
już do aresztu, a pozostałą trójką 
zajmie się sąd rodzinny.

Do zdarzenia doszło w minioną so-
botę około godziny 15. Pokrzyw-
dzony wraz z  dwójką znajomych 
siedział na placu zabaw przy ul. Ko-

nopnickiej. W  pewnym momencie 
podeszli do niego czterej młodzi 
mężczyźni i zażądali od 16-latka za-
wartości jego plecaka. Gdy ten od-
mówił, dwaj sprawcy wyciągnęli 
noże i  grożąc ich użyciem, zmusili 
mysłowiczanina do wydania 
im e-papierosa i olejków o wartości 
około 300 zł. Na miejsce zdarzenia 
dyżurny natychmiast skierował 
wszystkie policyjne patrole. Mun-
durowi ustalili rysopis podejrzanych 
i  rozpoczęli ich poszukiwania. Już 
kilka minut później trzech 
sprawców było w  rękach poli-
cjantów. Okazali się nimi miesz-
kańcy Mysłowic w  wieku 14, 16 
i  33 lat. Pomimo częściowej 
zmiany ubioru wszyscy zostali 

rozpoznani przez pokrzywdzo-
nego i  zatrzymani. Stróże prawa 
odzyskali też skradzione przed-
mioty i  zabezpieczyli odzież 
sprawców oraz jeden z noży wyrzu-
cony przez mężczyzn po zdarzeniu. 
33-latek spędził noc w  policyjnym 
areszcie, a  jego nieletni kompanii 
w  izbie dziecka. W  toku dalszych 
czynności mundurowi ustalili i  za-
trzymali wczoraj ostatniego ze 
sprawców, którym okazał się 15-
letni mysłowiczanin.

Na wniosek śledczych sąd tymcza-
sowo aresztował 33-latka na 3 mie-
siące. Może mu grozić do 12 lat 
więzienia. Natomiast nieletni 
sprawcy tego czynu odpowiadać 
będą przed sądem rodzinnym.

Jastrzębscy policjanci zostali we-
zwani na pomoc załodze karetki 
pogotowia. Okazało się, że pod-
czas udzielania pomocy, pijany 
75-latek zaatakował ratowników 
medycznych. Mężczyzna był bar-
dzo agresywny i wulgarny wobec 
osób niosących mu pomoc. Spo-
tkanie ze stróżami prawa zakoń-
czyło się dla niego zatrzymaniem. 

Usłyszał zarzut za popełnione 
przestępstwo.

Ratownicy medyczni, którzy zo-
stali wezwani do 75-latka, nie spo-
dziewali się, że będą musieli 
korzystać ze wsparcia policjantów. 
Starszy mężczyzna przewrócił się 
na drodze i nie potrafił wstać. Ra-
townicy, którzy chcieli pomóc, spo-
tkali się z jego strony z agresją i 

przemocą. Był także wobec nich 
wulgarny. Wynik badania wska-
zywał prawie dwa promile alkoholu 
w jego organizmie. Ratownicy me-
dyczni po udzieleniu pomocy, złożyli 
zawiadomienie o popełnieniu prze-
stępstwa. Jastrzębianin, gdy wy-
trzeźwiał usłyszał zarzut naruszenia 
nietykalności cielesnej ratowników 
medycznych. Grożą mu za to 3 lata 
więzienia.

Sosnowieccy policjanci z  KP 
I zatrzymali na gorącym uczyn-
ku trzech sprawców kradzieży 
kostki brukowej. Mundurowi za-
stali ich w  trakcie demontażu 
świeżo ułożonego chodnika 
znajdującego się na terenie mo-
dernizowanego otoczenia so-
snowieckiego egzotarium. Spra-
wa wyszła na jaw dzięki zgło-
szeniu policjanta po służbie, 
który zauważył, że na miejscu 
rzekomo prowadzonych prac, 
kolejność robót chyba nie jest 
zgodna z logiką.

Sosnowieckie egzotarium, jak 
i  teren do niego przyległy są 
obecnie poddawane przebudowie 
i  gruntownej modernizacji. Wielu 
mieszkańców i  przechodniów ob-
serwuje z  ciekawością kolejno 
prowadzone prace- miejsce to jest 
ulubionym terenem rekreacyjnym 
wielu z  nich. To właśnie policjant 
po służbie, przechodząc obok 
placu budowy zaobserwował, że 
trzech mężczyzn demontuje 
świeżo ułożony chodnik, a kostkę 
ładuje na przyczepę i  wywozi. 
Uznał, że chyba raczej świadczy to 
o dokonywanej właśnie kradzieży, 

niż o  wykonywaniu prac. Powia-
domił sosnowieckich munduro-
wych, którzy natychmiast dotarli 
we wskazane miejsce. Okazało się, 
że trzech mieszkańców woje-
wództwa małopolskiego, ubra-
nych w  odzież roboczą 
i  odblaskowe kamizelki, dokonuje 
właśnie kradzieży. Sześć w  pełni 
załadowanych palet zdemonto-
wanej kostki było już gotowych do 
transportu, a  obok leżały kolejne 
przygotowane do załadunku pa-
lety. Mężczyźni zostali zatrzymani. 
Na miejsce przybył właściciel 
firmy prowadzącej modernizację. 
Wówczas wyszło na jaw, że do 
kradzieży sporej partii bruku do-
szło już prawdopodobnie także 
poprzedniego dnia. Policjanci 
w toku dalszych czynności ustalili 
gdzie może być składowany. Tym 
samym skradzione mienie ma 
szanse wrócić do właściciela. By 
do tego jednak doszło, konieczne 
jest przeprowadzenie wielu czyn-
ności formalnych. Sprawcom grozi 
do 5 lat więzienia. Policjant, który 
zauważył kradzież to asp. szt. Piotr 
Głomski. Na co dzień pełni służbę 
w  Referacie ds. Wykroczeń Ko-
mendy Miejskiej Policji w  Dą-
browie Górniczej. 

Sosnowieccy policjanci z Komisariatu 
Policji IV zatrzymali mężczyznę, który 
od dłuższego już czasu okradał swojego 
pracodawcę. W chwili zatrzymania 
28-latek również miał przy sobie zrabo-
wany sprzęt elektroniczny oraz ubrania. 
W toku dalszych czynności śledczy z So-
snowca odzyskali mienie pochodzące 
z kradzieży o łącznej wartości blisko 
130 tysięcy złotych.
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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, ben-
zyna - 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 , Klima-
tyzacja , 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

 QFord Galaxy Titanium 2.0 TDCi 180 
KM Powerhift 7 osobowy, Salon 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, hybry-
da, 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, Es-
sentia, 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 Kli-
matyzacja Alu felgi Czujnik Parko-
wania 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 , 
Business NAVI,  Vat 23%, 2014, 134 
250 km,  1461 cm3, diesel - 25 
500 PLN; tel. 501 847 709

 Q RENAULT ESPACE 2005 r, 22 die-
sel DCL, 197 tys. pełne wyposaże-
nie, 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 ben-
zyna 
 - 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, ben-
zyna - 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 nego-
cjacji Tel. 602 739 463

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

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

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

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

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

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

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

OGŁOSZENIA MOTORYZACYJNE

OGŁOSZENIA MOTORYZACYJNE

REWOLUCJA

CENOWA

Okna 5-kom.
1465 mm

1
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5
 m

m

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

LOMBARD 
KAPS 

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

SZYBKA GOTÓWKA za:
złoto, srebro, GSM, 

RTV i inne 

TANIE WYROBY 
JUBILERSKIE

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

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

KUPIĘ
 Q KUPIĘ motocykl , samochód z PRL - zadbany 
z dokumentami np. Fiat 125p, 126p , syrena , 
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 zapomniany , 
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 wieszczów) 
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 gospodar-
czą, 1 zł za metr kwadratowy, na terenie Czę-
stochowy, mieszkanie trzech wieszczy, m - 3, 
umeblowane, cena 1000 zł - tel. 503 002 462

 Q Wynajmę działający od 30 lat sklep mono-
polowo-spożywczy 24h na ul. Garibaldiego. 
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 użytko-
wą piwnicą. Ul. Kościuszki. Tel. 695 654 373, 
667 860 288

SPRZEDAM

 Q ZMIENIĘ mieszkanie kwaterunkowe (Trzech 
Wieszczy) 3 pokoje z kuchnią 49,2 m2 parter 
na dwa (2) odrebne mieszkania, po pokoju z 
kuchnią w blokach kwaterunkowych. Tel.  504 
563 612

 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 lo-
kal użytkowy 16 m2 w centrum Częstochowy. 
Tel. 662 014 102

 Q  Mieszkanie - Częstochowa (dzielnica: Par-
kitka) cena: 269 500,00 pln powierzchnia: 
49,00 m², stan developerski;  
tel. 502583667

 Q Pensjonat w cz-wie pod działalność.  
Ul. Gronowa 37.Długi 29 m, szer. 9 M – 2 kon-
dygnacje, 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 negocjacji,  
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, wszyst-
kie media: woda, prąd, gaz. Jaskrów, 42-244 
mstów, ul. Pszczela/ul. Ołowianka. 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 zamon-
towania ), tel. 34 362 94 27 

 Q Antyki – francuski komplet z 1896 r.:  
Biblioteczka + komoda z marmurowym bla-
tem. Sygnowany, perfekcyjna renowacja.  
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 stopu. 
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 Fotel „ANNE” - nowy, lekki, wygodny, rama w 
kolorze drewna brzozowego i przyjemna ba-
wełniana tapicerka w kolorze kremowym z 
pokrowcem. Cena 100zł- do uzgodnienia. tel. 
504 563 612

 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, cena: 
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 z biurkiem, ładne, w do-
brym stanie. Lisiniec, Częstochowa. 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, MIC-
TRO 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 Serwis obiadowo-kawowy: - (6-osobowy) z 
kamionki ciemny brąz; -z duralxu; tel. 504 
230 153

 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. Do-
brym stanie. Tel. 501 109 822

 Q Wanna metalowa – używaną w b. Dobrym 
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, krzy-
żyki 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 gospodarczego - 
ogrody, posesje, porządki, itp.   
Tel. 536 512 396

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

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

 Q Podejmę prac dodatkową; pracownika gospo-
darczego, ogrody, posesje, porzdki itp.  
Gliwice. tle. 502 918 616

 Q Kobieta  lat 41 szuka pracy, wykluczone towarzy-
skie, tel. 517 309 982

 Q Mężczyzna lat 49 szuka pracy, tel. 508 554 652

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 widło-
wego z UDT lub Operator produkcji. 
Więcej informacji: 663 330 218

USŁUGI

 Q Flash gsm profesjonalny serwis telefonów ko-
mórkowych orz nawigacji gps. Częstochowa, 
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 mieszkalnych i lokali – Często-
chowa i okolice, tel. 793 403 834

 Q Malowanie mieszkań, profesjonalnie, czysto, 
dokładnie, każdych pomieszczeń wewnątrz - 
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, po-
zna wdowę do przyjaźni lub na stałe (najchęt-
niej bezdzietną). Proszę o sms i opis,  tel. 531 
638 188

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

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

 Q Pan (mówiący tylko po francusku), wdowiec, 
szuka Pani (najlepiej zgrabnej, do 65 lat) - to-
warzyszki mówiącej po francusku oraz po pol-
sku do towarzystwa na co dzień: spacery, 
sport, restauracje. Poraj/Częstochowa,  
tel. 504 568 171

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

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

?
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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OPEL INSIGNIA  
2.0 D  
rok prod. 2018, kraj., I-wł, 
F-VAT

79.900 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

AUDI A6 3.0 D,  
ROK PROD. 2014  
QUATRO S-TRONIK, KRAJ.,  
SERWISOWANY

98.900 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

FORD FIESTA 
1.25 E, rok prod. 2016  
 

29.900 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	 VW CRAFTER 2.0 D, rok prod. 2014  36.000 zł netto

Q	 AUDI A4 2.0 E automat, rok prod. 2003 10.900 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. 2009 19.900zł

Q	 VW JETTA 1.6 E, rok prod. 2007  17.900 zł

Q	 VOLVO XC60 2.0 D, rok prod. 2014, nawigacja   59.900 zł

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

Q	 SUBARU LEGACY 2.0 D., rok prod. 2014 45.000 zł

Q	 DODGE CALIBER 2.0 D., rok prod. 2007 12.000 zł

Q	 BMW X5 3.0 D., rok prod. 2008 49.500 zł

Q	 BMW 520, 2.0 D, rok prod. 2001, krajowy 7.900 zł Q	 SKODA FABIA 1.4 E, rok prod. 2003 4.900 zł

Q	 TOYOTA AVENSIS 2.2 D, rok prod. 2010 20.900 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	 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

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

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

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  28.900 zł

Q	 FORD MONDEO 1.6 E, rok prod. 2014, kraj.,I – wł.  35.900 zł

Q	 PEUGEOT RCZ 1.6 E, rok prod. 2010  37.400 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	 FORD MONDEO 2.0 E, rok prod. 2009, kraj.   21.900 zł

Q	 OPEL MERIVA 1.4 E, rok prod. 2006, krajowy 7.900 zł

Q	 TOYOTA AURIS 1.33 benzyna, rok prod. 2014,  
kraj.,I – wł., serwis, F-VAT 34.900 zł

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

Q	 CITROEN C5 2.2 D, automat, rok prod. 2002 1.800 zł

Q	 OPEL ASTRA 1.9 D, rok prod. 2006  12.800 zł

Q	 BMW X5 M 50 D 3.0 D, rok prod. 2014  189.000 zł

 16.900 złQ	 FORD MONDEO 2.0 D, rok prod. 2007, kraj.

 5.900 złQ	 MERCEDES A 170 1.7 D, rok prod. 2001,

2.700 złQ	 FIAT PUNTO 1.2 benzyna, rok prod. 2000

 21.900 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

LILI CZAKI

MIA

DIESEL

ARNOLD

LAMENT


