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Postrzelił przypadkowego mężczyznę

Sąd umorzył warunkowo 
postępowanie wobec policjanta

Trzeci przetarg

Huta Częstochowa sprzedana

Myszków

Będzie bezpieczniej w ruchu 
kolejowym i drogowym

15 stycznia ruszyła rejestracja na 
szczepienia osób, które skończyły 
lat 80, zaś od 22 stycznia reje-
strować mogą się również osoby po-
wyżej 70. roku życia. Szczepienia 
zgodnie z harmonogramem zaczy-
nają się w poniedziałek, 25 stycznia. 
Szef KPRM Michał Dworczyk infor-
mował w niedzielę, że będą realizo-
wane w ponad 5 tys. punktów w 
całym kraju.

Cześć podmiotów zrzeszonych w 
Porozumieniu Zielonogórskim za-
powiedziało jednak, że będzie 
szczepić seniorów od wtorku. PZ 
wyjaśnia, że nie jest znana dokładna 
pora poniedziałkowej dostawy. - 
Tylko nieliczne podmioty, zrzeszone 
w Porozumieniu Zielonogórskim, 
zdecydowały się na uwzględnienie 
poniedziałku w grafikach szczepień i 
to w godzinach popołudniowych - 
podał wiceprezes zarządu PZ Woj-
ciech Pacholicki.

Wszystkich seniorów powyżej 70. 
roku życia jest w Polsce blisko 4,6 
mln osób, w tym osób powyżej lat 
80-ciu jest ponad 1,75 mln, a osób w 
wieku 70-79 lat - ponad 2,8 mln 
osób.

Ile osób starszych finalnie zgłosi 
chęć szczepienia, trudno aktualnie 
wyrokować. Cały czas prowadzone 
są działania edukacyjne i promo-
cyjne zachęcające do szczepień. 
Ograniczeniem, jak podkreśla rząd, 
nie są możliwości zaszczepienia, ale 
ograniczona liczba dawek.

Plany zakładają, że do końca I 
kwartału tego roku szczepionkę 
przeciwko Covid-19 w Polsce 
przyjmie 3 mln 100 tys. osób. Szef 
KPRM Michał Dworczyk wielo-
krotnie mówił w ostatnich dniach, 
że system jest przygotowany na 
znacznie większą skalę szczepień. 

Podkreślał też, że to z uwagi na ogra-
niczone wielkości dostaw, nie będzie 
możliwości zaszczepienia w tym 
czasie większej liczby osób.

- System, który został stworzony, 
pozwoliłby na zaszczepienie ponad 
11 mln osób, brakuje nam wyłącznie 
szczepionek – podał w niedzielę. 
Szef KPRM poinformował ponadto 
w niedziele, że w tej chwili nie ma już 
wolnych terminów szczepień.

Wskazywał, że mimo tego, że nie 
ma dzisiaj terminów, do zarejestro-
wania się w konkretnych miejscach 
na szczepienie - każdy senior może 
zostawić swoje dane kontaktowe "i 
jak się tylko w Polsce pojawią szcze-
pionki, otrzyma informację zwrotną 
i zostanie umówiony na konkretny 
termin".

Zainteresowanie szczepieniami jest 
bardzo duże. 22 stycznia, w ciągu 
pierwszych trzech godzin zapisało się 
150 tys. osób w wieku od 70 do 79 lat. 
Na infolinii odnotowywano nawet 
300 tys. połączeń na minutę, co wy-
wołało trudności w jej działaniu.

Seniorzy, którzy nie są mobilni i 
mogą mieć trudności z dotarciem do 
punktu szczepień, mogą zgłaszać 
potrzebę transportu. Wsparcie w 
tym zakresie organizują samorządy. 
Informacje dostępne są m.in. na 
stronach urzędów wojewódzkich.

Obecnie w UE dopuszczone są 
dwie szczepionki - Comirnaty, wy-
produkowana przez Pfizera i BioN-
Tech oraz mRNA-1273 - od 
Moderny. Na rejestrację czeka m.in. 
szczepionka firmy AstraZeneca.

Szczepienia przeciw COVID-19 
rozpoczęły się w Polsce 27 grudnia 
ub. r., z wykorzystaniem preparatu 
od Pfizera i BioNTech. W ponie-
działek do szpitali węzłowych trafią 
szczepionki Moderny.

Dotychczas prowadzony był etap 
"0" szczepień, w którym szcze-
pionkę mogły przyjąć m.in. służby 
medyczne, pensjonariusze domów 
pomocy społecznej czy pracownicy 
ośrodków pomocy społecznej.

Etap pierwszy podzielony został 
na trzy grupy: 1a – seniorzy powyżej 
60. roku życia (rejestrować mogą się 
na razie osoby 70 plus); 1b – prze-
wlekle chorzy, m.in. osoby po przesz-
czepach i dializowane, z chorobami 
nowotworowymi oraz 1c – m.in. 
funkcjonariusze albo żołnierze: Sił 
Zbrojnych, Policji, Straży Granicznej, 
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrz-
nego, Agencji Wywiadu, Central-
nego Biura Antykorupcyjnego, 
Służby Wywiadu Wojskowego, 
Służby Kontrwywiadu Wojsko-
wego, Służby Celno-Skarbowej, 
Państwowej Straży Pożarnej, Służby 
Ochrony Państwa, Służby Wię-
ziennej, Inspekcji Transportu Drogo-
wego, straży ochrony kolei, 
prokuratorzy i asesorzy prokura-
tury oraz członkowie ochotniczych 
straży pożarnych, ratownicy górscy i 
wodni wykonujący działania ratow-
nicze oraz nauczyciele.

Ze szczepień w etapie pierwszym 
będą mogli także skorzystać pa-
cjenci hospicjum domowego oraz 
placówek zapewniających cało-
dobową opiekę osobom niepełno-
sprawnym, przewlekle chorym lub 
osobom w podeszłym wieku. Posze-
rzono również grupę nauczycieli i 
pracowników pedagogicznych 
uprawnionych do wcześniejszych 
szczepień - do grupy tej dopisano 
pracowników regionalnych pla-
cówek opiekuńczo-terapeutycz-
nych oraz interwencyjnych 
ośrodków preadopcyjnych.

Jest kilka możliwości rejestracji na 
szczepienie. Zainteresowani mogą 
zadzwonić na infolinię 989, wysłać 
SMS o treści SzczepimySie pod 
numer 664 908 556, skorzystać z 
e-rejestracji lub zapisać się bezpo-
średnio w punkcie szczepień. 
Ważne, by chcąc skorzystać z ostat-
niej opcji, nie iść do punktu szcze-
pień; wystarczy tam zatelefonować.

Dane z niedzieli pokazują, że liczba 
wykonanych w Polsce szczepień 
przeciw COVID-19 przekroczyła 
701 tys.

■ kg

COVID-19

Ruszają szczepienia: 
w pierwszej kolejności seniorzy
Od poniedziałku formalnie ruszają w Polsce szczepienia 
populacyjne przeciw COVID-19. Po tzw. grupie zero, w której 
byli m.in. medycy, dawkę szczepionki otrzymają teraz seniorzy, 
na początek ci, którzy skończyli 70 lat.

Sąd Okręgowy w Częstochowie warunkowo umorzył 
postępowanie wobec policjanta, który w 2018 r., nieumyślne 
postrzelił z pistoletu przypadkowego mężczyznę w Wygodzie. 
Wcześniej sąd pierwszej instancji ukarał go grzywną.

Huta Częstochowa została sprzedana za 190 mln zł. W sądzie 
odbył się trzeci przetarg. Wpłynęła jedna oferta - Corween 
Investments sp. z o.o. w Warszawie.

Bezpieczeństwo komunikacyjne w Myszkowie zwiększy budowa 
wiaduktu drogowego nad linią kolejową Częstochowa - Zawiercie. 
Sprawniejsza będzie komunikacja na ruchliwej drodze łączącej Żarki 
i Koziegłowy. Prace o wartości 17 mln zł netto zrealizują PKP Polskie 
Linie Kolejowe S.A. wspólnie z Zarządem Dróg Wojewódzkich w 
Katowicach dzięki wsparciu funduszy unijnych POIiŚ.

Wzrost bezpieczeństwa podróży ko-
leją i sprawniejsza komunikacja w po-
wiecie myszkowskim będzie efektem 
budowy wiaduktu drogowego w Mysz-
kowie Nowej Wsi nad linią kolejową 
Myszków - Poraj na trasie z Warszawy 
do Katowic. Wiadukt zastąpi obecny 
przejazd kolejowo-drogowy przy ul. Ko-
ziegłowskiej. Wykonawca przebuduje 
również odcinek drogi wojewódzkiej łą-
czącej Żarki i Koziegłowy (nr 789). 
Nowe rozwiązanie usprawni komuni-
kację drogową i skróci czas przejazdu na 
drugą stronę torów – wyeliminuje ocze-
kiwanie na przejeździe kolejowo-dro-
gowym. Obiekt będzie przygotowany 
do ruchu pieszych i rowerzystów.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 
wraz z Zarządem Dróg Wojewódz-
kich w Katowicach podpisały już 
umowę z firmą Nowak Mosty Sp. z 
o.o. na opracowanie dokumentacji 
projektowej i budowę wiaduktu 
drogowego w ramach projektu „Po-
prawa bezpieczeństwa na skrzyżo-
waniach linii kolejowych z drogami 
– Etap III”. Wartość inwestycji to 
ponad 17 mln zł netto, w tym udział 
PLK to 4,8 mln zł netto. Projekt 
ubiega się o dofinansowanie z unij-
nego Programu Operacyjnego In-
frastruktura i Środowisko. Prace 
zaplanowane są na lata 2021-2023.

■ kg

Do zdarzenia doszło w sylwe-
strową noc z 2017 na 2018 rok we 
wsi Wygoda, podczas odpalania fa-
jerwerków przed domem sołeckim 
50-letni Jan S. został ranny w lewe 
ramię, w momencie, gdy podniósł 
rękę. Mężczyzna poczuł ukłucie, zo-
baczył lejącą się z ręki krew, myślał, 
że to od petardy. W szpitalu chirurg 
wyciągnął z jego rany pocisk. S. za-
wiózł go na policję. Podejrzenie 
padło na Grzegorza W., policjanta z 
Częstochowy mieszkającego w są-
siedniej wsi. W pobliżu domu funk-
cjonariusza znaleziono łuskę. W. 
usłyszał zarzut narażenia S. na bez-
pośrednie niebezpieczeństwo 

Została złożona 
jedna oferta spełnia-
jąca wszystkie warunki 
formalne, zostało 
wpłacone wymagane 
vadium. 22 stycznia 
syndyk dokonał wy-
boru ofertyCorween 

utraty życia lub ciężkiego uszczerbku 
na zdrowiu i spowodowanie obrażeń 
ciała. Nie przyznał się do winy. Twier-
dził, że łuskę ktoś mógł mu pod-
rzucić ze strzelnicy. Sąd Rejonowy 
uznał  W. za winnego, zdarzenie 
ocenił jako nieszczęśliwy wypadek. 
W. usłyszał wyrok 10 tysięcy złotych 
grzywny, dwa tysiące nawiązki dla 
pokrzywdzonego i pokrycie części 
kosztów sądowych. Policjant w mię-
dzyczasie przeszedł na emeryturę, 
wniósł też apelację od wyroku. SO 
warunkowo umorzył postępowanie 
uznając, że wina i społeczna szkodli-
wość czynu nie są znaczne.

■ kg

Investments sp. z o.o. w Warszawie. 
Huta Częstochowa została sprze-
dana za minimalną cenę  190 mln zł. 
Sędzia komisarz zatwierdził wybór 
oferenta. Postanowienie nie jest pra-
womocne. Corween Investments to 
obecny dzierżawca huty.

■ bea

Opracowanie: Katarzyna Gwara
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Miasto zorganizuje transport do 
punktów szczepień zlokalizowa-
nych na terenie miasta dla:

• osób niepełnosprawnych po-
siadających aktualne orzeczenie o 
niepełnosprawności w stopniu 
znacznym o kodzie R lub N lub od-
powiednio I grupę inwalidzką z 
ww. schorzeniami,
• osób powyżej 70 roku życia, 
mających obiektywne i niemoż-
liwe do przezwyciężenia we wła-
snym zakresie trudności w 
samodzielnym dotarciu do naj-

bliższego miejsca zamieszkania 
punktu szczepień.

Koordynacją transportu będzie 
zajmowała się Stacja Pogotowia Ra-
tunkowego w Częstochowie. 
Wszelkie pytania dotyczące reali-
zacji transportu dla osób spełniają-
cych wymieniane kryteria należy 
kierować telefonicznie, pod nr 515 
818 069 od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 8.00 do 16.00.

Zgłoszenia na transport przyjmo-
wane będą od 22 stycznia 2021 r. 

Szczegółowe informacje doty-
czące szczepień przeciw Covid-19 
można uzyskać pod nr telefonów:

Pełnomocnik Wojewody ds. 
Szczepień pod nr 32/2077333

infolinia Narodowego Programu 
Szczepień  - 989

infolinia Narodowego Funduszu 
Zdrowia -  800190590

Przypominamy, że rejestracji na 
szczepienie można dokonać:

telefonicznie na całodobową, bez-
płatną infolinię 989

poprzez kontakt bezpośredni z 
wybranym punktem szczepień – 
wykaz dostępny na stronie: https://
www.gov.pl/web/szczepimysie/
punkty-szczepien poprzez e-Reje-
strację na stronie pacjent.gov.pl

Tempo szczepień będzie zależało 
od rządowych dostaw szczepionek.

Częstochowa

Miasto zapewni transport na szczepienia

Policja

Kolejne uderzenie  
w narkobiznes

Również w Częstochowie

Nawet 20 tys. lokali gastronomicznych 
wznowiło działalność po 18 stycznia

Policjanci z częstochowskiego 
ruchu drogowego cyklicznie pro-
wadzą akcje skierowane na po-
prawę bezpieczeństwa na drogach 
miasta i powiatu. Kilka dni temu po 

raz kolejny sprawdzali stan trzeź-
wości i wykonali badania na obec-
ność narkotyków wśród kierujących 
autobusami. Kontrola 11 przewoź-
ników wypadła bez zastrzeżeń.

Bezwzględna trzeźwość za kie-
rownicą to jeden z fundamentów 
bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
Policjanci z Częstochowy kontrolują 
stan trzeźwości kierujących przy 
każdej kontroli drogowej. Jednak 
rosnąca z roku na rok aktywność 
drogówki w tym obszarze musi iść w 
parze ze wzrostem świadomości 
społecznej. - Reagujmy mając podej-
rzenie, że za kierownicą pojazdu 
może siedzieć nietrzeźwa osoba. 
Policja sprawdza wszystkie takie sy-
gnały – podsumowuje podkom. 

 ■ Sabina Chyra-Giereś

Kontrole

Kierowcy na cenzurowanym 
Myszków

Wyszedł do sklepu i 
ślad po nim zaginął...

Policjanci z częstochowskiej drogówki przeprowadzili kontrole 
trzeźwości i badania na obecność narkotyków wśród 
kierujących środkami transportu publicznego w Częstochowie. 
- Badaniom poddanych zostało 11 przewoźników. Po raz 
kolejny przeprowadzone działania pokazały, że kierowcy 
częstochowskich autobusów odpowiedzialnie wykonują swoje 
obowiązki i nie wsiadają za kierownicę pojazdu znajdując się 
pod działaniem alkoholu ani narkotyków – podkreśla podkom. 
Sabina Chyra-Giereś z częstochowskiej policji.

Myszkowscy policjanci 
prowadzą poszukiwania za 
zaginionym Henrykiem 
Wyszyńskim. Mężczyzna 
widziany był po raz ostatni 16 
stycznia. Od tego czasu nie 
nawiązał kontaktu z rodziną. 
Każdy, kto zna jego miejsce 
aktualnego pobytu lub w 
ostatnim czasie widział 
zaginionego proszony jest o 
kontakt z najbliższą jednostką 
policji.

Zgodnie z Narodowym Programem Szczepień przeciw Covid-19,  
25 stycznia rozpoczną się szczepienia seniorek i seniorów w 
wieku 70+. Miasto pomoże osobom z trudnościami w dotarciu 
do punktów szczepień.

Kryminalni z Częstochowy w ciągu zaledwie 3 dni przejęli 
ponad 4 tysiące działek dilerskich narkotyków i 43 sztuki 
tabletek extasy. Do obrotu nie trafią narkotyki o łącznej 
czarnorynkowej wartości prawie 30 tysięcy złotych. 4 osoby 
usłyszały już zarzuty.

Jak wynika z dotychczasowych 
ustaleń, 65-letni mieszkaniec Po-
stępu ostatni raz widziany był 16 
stycznia po południu. Wtedy to wy-
szedł do sklepu. Mężczyzna nie 
wrócił do domu i nie nawiązał kon-
taktu z rodziną - ślad po nim zaginął.
Rysopis zaginionego:

• wzrost 174 cm,
• wiek z wyglądu około 65 lat,
• średniej budowy ciała,
• włosy krótkie siwe,
• posiada lekki zarost w postaci 

wąsa koloru siwego,
• oczy ciemne,

W ciągu zaledwie 3 dni funkcjona-
riusze z grupy do spraw zwalczania 
przestępczości pseudokibiców za-
trzymali 5 osób, które miały przy 
sobie narkotyki. Zabezpieczyli 
łącznie 2,3 tys. działek dilerskich 
metamfetaminy, 1,5 tys. działek am-
fetaminy, 100 działek dilerskich ma-
rihuany, 170 działek haszyszu i 43 
tabletki ecstasy. Czarnorynkowa 
wartość zabezpieczonych narko-
tyków to około 30 tys. zł.

24-letni mieszkaniec gminy My-
kanów został zatrzymany za posia-
danie marihuany i metaamfetaminy, 
25-latek z Częstochowy za posia-
danie znacznej ilości metamfeta-
miny, którą handlował, a 21-letnia 

Nawet 20 tys. przedsiębiorców 
gastronomicznych wykluczonych i 
pominiętych w tarczach pomoco-
wych wznowiło działalność po 18 
stycznia - ocenił sekretarz gene-
ralny zarządu Izby Gospodarczej 
Gastronomii Polskiej (IGGP) Sła-
womir Grzyb.

Jak zaznaczył Sławomir Grzyb, do 
Izby dotarły informacje, że sanepid 
tylko jednego dnia przeprowadził 
ponad 1300 kontroli w ponownie 
otwartych lokalach, stąd wiadomo, 
jaka jest skala otwarć. - Trzeba tu 
podkreślić, że działalność wznowiły 
te lokale, które zostały wykluczone 
lub pominięte w Tarczy 6.0 - tzw. 
branżowej i Tarczy PFR 2.0. A tych 
pominiętych jest całe mnóstwo, 
choćby popularne pierogarnie, 
które z reguły produkują pierogi i 
mają wpisaną produkcję, jako wio-
dące PKD - powiedział PAP.

- Z kolei wykluczone zostały 
wszystkie te firmy, które powstały 
po listopadzie 2019 roku, bo nie 
mają jak porównać strat rok do roku, 
bo wówczas jeszcze nie istniały. 
Albo uruchomiły kolejne lokale po 
tej dacie i miały wzrost obrotów, 
przy większych kosztach - dodał.

• zaginiony ma ubytki w uzębieniu 
oraz bliznę nad lewym uchem po 
operacji.

Ubiór zaginionego: ciemna kurtka 
zimowa, ciemne spodnie i ciemne 
buty. Mężczyzna nadużywa alko-
holu.

Każdy, kto ma jakiekolwiek infor-
macje na temat miejsca pobytu zagi-
nionej, proszony jest o kontakt z 
Komendą Powiatową Policji w 
Myszkowie – tel. 47 858 42 00, 47 
858 42 85,  lub z najbliższą jed-
nostką policji pod nr tel. alarmo-
wego 112.

mieszkanka Częstochowy oprócz 
posiadania narkotyków, usłyszała 
również zarzut ich uprawniania. 25-
letni mieszkaniec powiatu kłobuc-
kiego natomiast w miejscu 
zamieszkania posiadał znaczne 
ilości różnego rodzaju narkotyków – 
w tym m.in. haszysz, amfetaminę, 
marihuanę i tabletki ecstasy.

Za posiadanie narkotyków i ich 
uprawę grozi kara pozbawienia wol-
ności do 3 lat, natomiast za posia-
danie znacznej ich ilości można trafić 
do więzienia nawet na 10 lat. Taka 
sama kara czeka osobę, która w celu 
osiągnięcia korzyści majątkowej lub 
osobistej udziela je innej osobie.

 Jak zaznaczył Grzyb, póki co Izba 
nie ma informacji o karach sanepidu 
po kontrolach. - Ale sposób, w jaki są 
przeprowadzane, czyli dwie osoby z 
Sanepidu i pięciu policjantów wska-
zuje, na wywołanie efektu zastra-
szenia - ocenił.

 
Według eksperta, przedsiębiorcy 

otwierają, bo nie mają nic do stra-
cenia, a sprzedaż "na wynos" nie 
wszystkich ratuje. - Owszem są lo-
kale, które nie odnotowały spadku 
obrotów w lockdownie, ale to jed-
nostkowe przypadki, które dobrze 
się do tego przygotowały i miały już 
solidną bazę klientów. W większości 
lokali, sprzedaż z dowozem pozwala 
czasem utrzymać niektórych pra-
cowników, choć nierzadko i na to nie 
wystarczy. Podam przykład z By-
tomia, gdzie właściciel dziesięciu  
restauracji, trzy już zlikwidował - 
powiedział.

 
Jak wskazał sekretarz Izby, jeśli nic 

się nie zmieni w kwestii wsparcia dla 
poszkodowanych przez zamknięcie 
firm, to na koniec marca restaura-
torzy złożą pozew zbiorowy prze-
ciwko rządowi. - Chcemy, aby do 
pozwu przystąpiło minimum 650 

przedsiębiorców. To ze względu na 
koszty, bo złożenie pozwu będzie 
wymagało wpłacenie 200 tys. zł 
opłaty sądowej w jednej tylko in-
stancji, plus koszty kancelarii - wyja-
śnił.

 
Jak dodał, branża ma świadomość 

tego, że zamknięcie może zostać 
przedłużone do końca I kwartału.

 
W piątek wiceminister rozwoju, 

pracy i technologii Olga Semeniuk 
powiedziała w Polsat News, że "w 
skali całego kraju mamy około 
70-80 obiektów z branży gastrono-
micznej, które mimo obostrzeń po-
stanowiły się otworzyć".

W Częstochowie klientów w 
swoich progach przyjmuje między 
innymi Restauracja Złoty Garniec, a 
także Restauracja 68.

Od 28 grudnia ub.r., początkowo 
do 17 stycznia 2021 r., zostały wpro-
wadzone dodatkowe obostrzenia w 
związku z epidemią koronawirusa - 
m.in. zamknięcie hoteli, ograni-
czenie w działaniu galerii 
handlowych i stoków narciarskich. 
Obostrzenia zostały później prze-
dłużone do 30 stycznia.
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Rozwiązali sprawę zagadkowej śmierci

PONIEDZIAŁEK-WTOREK 25-26 STYCZNIA 2021Z POLICYJNEGO NOTATNIKA

Żorscy policjanci oraz śledczy z 
Wydziału Kryminalnego Komendy 
Wojewódzkiej Policji w Katowi-
cach wyjaśnili okoliczności 
śmierci 42-letniego mężczyzny, 
którego ciało 9 stycznia odnale-
ziono w Żorach. Sprawa począt-
kowo była niejasna. Śledczy nie 
wiedzieli, kim był mężczyzna, nikt 
też nie zgłosił jego zaginięcia. Po-
licjanci w ciągu kilkunastu godzin 
ustalili jego tożsamość oraz za-
trzymali 8 osób, z którymi miał 
kontakt przed śmiercią. Opraw-
cami okazali się jego czterej 
współpracownicy. Śledztwo w tej 
sprawie prowadzi Prokuratura Re-
jonowa w Żorach.

9 stycznia przy ogródkach dział-
kowych na ulicy Wodociągowej w 
Żorach odnaleziono zwłoki męż-
czyzny w wieku około 40 lat, z wi-
docznymi obrażeniami głowy oraz 
śladami pobicia. Do wyjaśniania 
okoliczności tej sprawy, od razu 
przystąpili kryminalni z Komendy 
Miejskiej Policji w Żorach wspierani 
przez śledczych z Wydziału Krymi-
nalnego Komendy Wojewódzkiej 
Policji w Katowicach. Stróże prawa 
od początku podejrzewali, że do 
śmierci mężczyzny doszło w wy-
niku przestępstwa.

Policjanci z Węgierskiej Górki 
zatrzymali 31-letniego miesz-
kańca powiatu żywieckiego, który 
brutalnie pobił swojego 59-let-
niego znajomego. Mężczyzna 
przeżył tylko dlatego, że policjant 
skierowany na interwencję, jest 
również ratownikiem medycznym 
i do przyjazdu pogotowia, udzielił 
mu profesjonalnej pomocy. 
Sprawca pobicia na trzy miesiące 
trafił do aresztu.

Dyżurny komisariatu policji w 
Węgierskiej Górce otrzymał infor-
mację, że w jednym z domów w 
Przybędzy doszło do awantury i 
bójki. Na miejsce natychmiast poje-
chali policjanci. Zastali tam nieprzy-
tomnego, ciężko pobitego 59-latka. 

Sprawa nie należała do łatwych. 
Śledczy nie wiedzieli, kim był męż-
czyzna, nie miał on przy sobie żad-
nych dokumentów, a nikt z bliskich 
nie zgłosił jego zaginięcia. Przez kil-
kanaście kolejnych godzin blisko 60 
policjantów wykonywało czynności 
na miejscu odnalezienia ciała oraz 
zajęło się ustalaniem tożsamość 
mężczyzny, zbieraniem dowodów i 
poszukiwaniem sprawców tego 
czynu. Mundurowi sprawdzali noc-
legownie, hotele oraz miejsca prze-
bywania osób bezdomnych, aby 
odnaleźć osoby, które go kojarzą. 
Bezskutecznie. 

Stróże prawa nawiązali także 
współpracę z Centralnym Laborato-
rium Kryminalistycznym Komendy 
Głównej Policji, do którego wysłali 
odbitki linii papilarnych denata, 
utrwalonych na karcie daktylosko-
pijnej. To działanie okazało się 
strzałem w dziesiątkę. Śledczy nie-
bawem otrzymali odpowiedź, że na-
leżą one do 42-letniego mieszkańca 
powiatu żywieckiego.

Kilka godzin później, kryminalni 
zatrzymali do wyjaśnienia 3 osoby, 
które jako ostatnie miały kontakt ze 
zmarłym mężczyzną. W toku dal-
szych czynności, policjanci pracu-
jący pod nadzorem Prokuratury 
Rejonowej w Żorach ustalili, że 

denat kilka dni przed śmiercią podjął 
pracę na terenie budowy w Rybniku, 
gdzie mogło dojść do zabójstwa. 
Oględziny miejsca zdarzenia po-
twierdziły przypuszczenia poli-
cjantów, że do śmierci mężczyzny 
doszło w wyniku przestępstwa. 

Śledczy zatrzymali w mieszkaniu 
w Żywcu kolejne 5 osób mających 
związek ze sprawą. Czterej męż-
czyźni w wieku 21-38 lat okazali się 
sprawcami brutalnego ataku na 42-
latka. Byli to jego współpracownicy, 
którzy pijani skatowali kolegę. 
Oprawcy uderzali go po ciele nie-
ustalonym narzędziem. Gdy męż-
czyzna nie dawał oznak życia, 
sprawcy zadzwonili po kierowcę. 
Ciało 42-latka umieścili w bagaż-
niku samochodu, porzucili je na te-
renie Żor, a sami wrócili do swoich 
miejsc zamieszkania w powiecie ży-
wieckim. 

Mężczyźni usłyszeli już zarzuty 
pobicia ze skutkiem śmiertelnym i 
zostali tymczasowo aresztowani na 
okres 3 miesięcy. 24-letni kierowca 
usłyszał zarzut poplecznictwa czyli 
zacierania śladów przestępstwa. 
Został on objęty policyjnym do-
zorem oraz zastosowano wobec 
niego poręczenie majątkowe. O ich 
losie zadecyduje sąd. Grozi im wielo-
letnie więzienie.

Liczyła się każda minuta... Katował matkę.  
Trafił do aresztu

Sukcesem zakończyły się 
poszukiwania 55-latki, która 
wyszła ze szpitala, a potem 
zdezorientowana nie wie-
działa, gdzie się znajduje. Z 
uwagi na duży mróz, przeby-
wanie na zewnątrz było dla 
niej poważnym zagrożeniem. 
Do akcji poszukiwawczej ru-
szyli tarnogórscy policjanci, 
którym w odnalezieniu se-
niorki pomogły przypad-
kowe osoby.

O zaginięciu kobiety tarno-
górskich policjantów powia-
domił personel szpitala 
znajdującego się przy ulicy 
Pyskowickiej w Tarnowskich 
Górach. Natychmiast rozpo-
częto poszukiwania 55-latki. 
Biorący udział w działaniach 
policjanci z Tarnowskich Gór, 
sprawdzali pustostany, piw-

nice, przystanki komunikacji 
oraz parki, czy skwery. Dy-
żurny jednostki skontaktował 
się z córką zaginionej, która 
przekazała mu informację, że 
chwilę wcześniej telefonicznie, 
skontaktowała się z nią zagi-
niona matka...

Kobieta powiedziała córce, 
że znajduje się na terenie lasu, 
ale nie potrafiła określić do-
kładnie miejsca, w którym 
przebywa. Twierdziła, że nie 
widzi żadnej drogi, świateł, czy 
też przejeżdżających samo-
chodów. Dyżurny próbował 
dodzwonić się do zaginionej, 
lecz bez skutku. Trzeba było 
działać szybko, ponieważ był 
duży mróz i przebywanie na 
zewnątrz było dla niej po-
ważnym zagrożeniem.

Nieoczekiwanie, odnaleźć se-
niorkę pomogły przypadkowe 
osoby. Kiedy dyżurny uparcie 

dzwonił do zaginionej 55-latki, 
w pewnym momencie telefon 
odebrała inna osoba. Była to 
mieszkanka Tarowskich Gór, 
która wraz z mężem zauważyła 
zdezorientowaną i wystra-
szoną seniorkę. Małżeństwo 
szybko zorientowało się, że 
kobieta potrzebuje pomocy. Po 
kontakcie telefonicznym z dy-
żurnym, policjanci przyjechali 
na ulicę Nakielską w Tarnow-
skich Górach, gdzie miesz-
kanka Bytomia została 
odnaleziona.

Na miejsce zostało także we-
zwane pogotowie ratunkowe. 
Seniorka po przebadaniu po-
nownie wróciła do szpitala. 
Gdyby nie pomoc przypadko-
wych osób, mogłoby dojść do 
tragedii.

Zawierciańscy policjanci zatrzy-
mali 22-latka, który znęcał się nad 
swoją matką. 57-letnia miesz-
kanka Poręby była bita, kopana i 
duszona. Ponadto jej syn z nożem 
w ręku groził, że ją zabije. Naj-
bliższe trzy miesiące oprawca 
spędzi w areszcie.

Tragedia 57-letniej kobiety rozgry-
wała się w domowym zaciszu, a 
oprawcą okazał się jej 22-letni syn. 

Młody mężczyzna wszczynał awan-
tury i niszczył sprzęt gospodarstwa 
domowego. Niejednokrotnie bił i 
kopał swoją matkę, dusił ją i jej 
ubliżał. Agresor groził też pozba-
wieniem życia, używając do tego 
noża. Mężczyzna został zatrzymany. 
Sąd zadecydował o jego tymcza-
sowym aresztowaniu. Najbliższe 
trzy miesiące młody oprawca spędzi 
za kratami. Grozi mu kara do 5 lat 
pozbawienia wolności.

Pobił swojego znajomego

Mężczyzna przeżył tylko dlatego, że 
policjant, który jako pierwszy 
przybył na miejsce, jest ratownikiem 
medycznym i do przyjazdu ekipy ka-
retki pogotowia, zaopiekował się 
nim i udzielił mu profesjonalnej po-
mocy. Mężczyzna w stanie kry-
tycznym trafił do szpitala. Jak ustalili 
policjanci, sprawcą pobicia był 31-
letni mieszkaniec powiatu żywiec-
kiego. Mężczyzna został zatrzymany 
i trafił do policyjnego aresztu. 
Wczoraj usłyszał zarzut spowodo-
wania ciężkiego uszczerbku na 
zdrowiu. Na wniosek śledczych i 
prokuratora sąd podjął decyzję o 
jego tymczasowym aresztowaniu 
na okres 3 miesięcy. Za popełnione 
przestępstwo grozi mu kara nawet 
10 lat więzienia.

Opracowanie: Katarzyna Gwara
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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 - cena: 81 900 PLN 
- tel. 601 383 710

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

Q Audi A6 III (C6) 3.0 Diesel, 2007 
rok, automat, stan bdb, bezwy-
padkowy, cena; 25 900 do nego-
cjacji, 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 - cena: 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 - cena: 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 
- cena: 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 -cena:
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 - cena:
99 900 PLN - tel. 601 383 710

Q BMW 1 2008r. Cabrio, czarny, 
pełne 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 - 
cena: 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,
cena: 28 900 zł do negocjacji 
Tel. 602 739 463

Q Dacia Sandero 2009r 1.4-8v 
200 tyś. km Niebieski Metalik , 
Klimatyzacja , sprowadzony 
opłacony, cena: 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 
- cena: 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, cena: 4900 zł,
tel. 600 208 039

Q Ford 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

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

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

Q Honda Civic 1.6i , 1.6 16V 110KM, 
Sport, 2005, 187 200 km,  
1590 cm3, benzyna 

- cena: 10900 PLN,
tel. 501 847 709

Q Hyundai Tucson 2.0 STYLE 2.0 CRDi 
185 KM AUTOMAT 4WD Salon PL 2016, 
84 786 km, 1 995 cm3, Diesel - 
cena: 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, 
cena: 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 
cena: 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 
-cena 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 
-cena: 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, 
Essentia, 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 

Klimatyzacja Alu felgi Czujnik 
Parkowania sprowadzony 
opłacony, 10 400 zł, 
tel. 600 208 039

Q Opel Omega Kombi 1996r 
gaz sekwencyjny stan BDB 
zarejestrowany 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,  benzy-
na - 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 
diesel DCL, 197 tys. pełne wypo-
sażenie, 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 
sprowadzony 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 
Life, 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, 
benzyna - 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 właściciel, benzyna, klimatyza-
cja, nieuszkodzony, 12 999 zł 
do negocjacji Tel. 602 739 463

Q TOYOTA AYGO 2012/13 r, 
pojemność silnika tysiąc, prze-
bieg 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 
- cena: 34 500 PLN,
tel.  501 847 709

OGŁOSZENIA MOTORYZACYJNE

OGŁOSZENIA 
MOTORYZACYJNE
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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 AUTO - MOTOCYKL  MOTOROWER    
Z PRL-U zapomniany , zastały w garażu np. 
Warszawa, Syrena  , Moskwicz , Wołga , Skoda , 
Zaporożec , Junak , WFM , WSK , Osa , Komar , 
Motorynka i inne - mój nr 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 krótkoter-
minowy, 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 / Lisi-
niec. 40% do wykończenia. Tel. 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 Mieszkanie M4 po modernizacji  w dziel-
nicy Północ. Pilnie. Cena: 299000 zł. Tel. 
504 132 951

 Q Pensjonat w cz-wie pod działalność.  Ul. Gro-
nowa 37.Długi 29 m, szer. 9 M – 2 kondygna-
cje, 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  (dzielni-
ca: Raków) cena: 310 000,00 pln  powierzch-
nia: 3 104,00 m²; tel. 502583667

 Q Działka budowlana o pow. 2086 M2, wszystkie 
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  (możli-
wość wynajęcia), tel. 602 307 570

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

SPRZEDAM

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

 Q Antyki – francuski komplet z 1896 r.:  Biblio-
teczka + komoda z marmurowym blatem. 
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 
bawełniana 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 Laptop Acer + wiatrak itp. (głośniki) myszki; 
Odtwarzacz Orion DVD 828 + pilot; telefon 
komórkowy Samsung + ładowarka;  tel. 530 

485 377
 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 ne-
gocjacji. 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.do-
brym, 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 in-
formacji: 663 330 218

 Q Firma Tacho poszukuje pracownika  do serwi-
su tachografów, tel: 663 488 502

 Q Podejmę pracę - pracownik gospodarczy, po-
rządkowy, stróż, godziny popołudniowe, nocne. 
Solidny i dyspozycyjny. Tel. 502 417 160

 Q Pracownik gospodarczy, złota rączka. Zatrud-
nimy doświadczonego pana do prac fizycz-
nych w firmie produkcyjnej oraz do pielęgnacji 
ogrodu i warzywniaka. Wymagana umiejęt-
ność korzystania z różnych narzędzi. Główne 
obowiązki to drobne naprawy, dbanie o czy-
stość i porządek na terenie firmy, pomoc przy 
maszynach na hali produkcyjnej. Kontakt tel. 
w godzinach 9-16 pod numerem 783 783 387 .

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,  la-
kiernictwo, tłumiki. Automat trojanowski. Czę-
stochowa, ul. Wazów 62a. Tel. 509 876 249

MATRYMONIALNE

 Q Rencista,  58 lat, spokojny, bez nałogów, po-
zna bezdzietną kobietę z mieszkaniem do 
przyjaźni lub stały związek). 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

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
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 Opracowanie kolumny - Katarzyna Gwara

ZAADOPTUJ PSA

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.  Die-
sel 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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Wybrane samochody na dzień 15 stycznia 2021 r.

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

61.900 zł

VW PASSAT 
2.0 D, rok prod. 2007

16.900 zł

FORD FOCUS 1.6 E + LPG, 
rok prod. 2017,  
kraj., I-wł., 
serwisowany, F-VAT

37.900 zł

MINI COOPER 1.5 E, rok 
prod. 2019, 9 tys. km, 
kraj.,I-wł., gwarancja 

72.900 zł

FORD FIESTA 
1.25 E, rok prod. 2016  
 

29.900 zł

Q	 OPEL INSIGNIA 2.0 D, rok prod. 2018, kraj., I-wł., serwisowany, 
F-VAT 69.900 zł

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

 14.400 złQ	 MINI COOPER 1.6 E, zakup 2005
Q	 NISSAN X TRAIL 2005r, 2.2D  18.900 zł

Q	 BMW 1, 1.6 E, rok prod. 2006 15.900 zł

Q	 BMW X6 zakup 2018, 3.0D 313 kM, M pakiet F-VAT 238.900 zł

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

Q	 FORD FOCUS 1.6 D, rok prod. 2014, kraj.,  
serwis, F-VAT  28.900 zł

Q	 DAEWOO LANOS 1.5 E, rok prod. 1998 kraj., I-wł. 2.900 zł

Q	 FORD MONDEO 2.0 E, rok prod. 2009, kraj.   21.900 zł

Q	 HYUNDAI I30 1.4 E, rok prod. 2013 kraj., I-wł., serwisowany, 
F-VAT 29.900 zł

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

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

Q	 BMW X6 2.0 D, rok prod. 2009-2011, F. VAT,  
automat, skóra, navi, czujniki  76.000 zł - 99.000 zł

Q	 BMW X5 M 50 D 3.0 D, rok prod. 2014  169.000 zł

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

2.700 złQ	 FIAT PUNTO 1.2 benzyna, rok prod. 2000

 21.900 złQ	CITROEN C-ELYSE 1.6 benzyna, rok prod. 2013, kraj.

KIA SPORTAGE  
1.6 E, rok prod. 2017, 
gwarancja, kraj., I-wł., 
serwisowany,

74.900 zł

NISSAN QASHQAI  
1.6 D, rok prod. 2018, 4x4, 
kraj., I - wł., gwarancja

69.900 zł

TOYOTA YARIS  
1.0 E, kraj.,rok prod. 2014-
2016, gwarancja, I-wł., F-VAT

31-900 - 33.900 zł
Q	 OPEL MERIVA 1.4 E, rok prod. 2006, kraj 7.900 zł

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

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

Q	 VW PASSAT 1.9 D, rok prod. 2002  6.900 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	 VW POLO 1.2 benzyna+gaz, zakup w 2010  17.900 zł

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

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

Q	 RENAULT MEGANE 1.5 D, rok prod. 2010, 15.900 zł

Q	 SEAT ALHAMBRA 2.0 D, rok prod. 2010  19.900 zł
Q	 SKODA OCTAVIA 1.9 Diesel, rok prod. 2006  14.900 zł

Q	 SUBARU LEGACY 2.0 D., rok prod. 2014 45.000 zł
Q	 TOYOTA AVENSIS 1.8 E, rok prod. 2016,kraj., I-wł., serwisowany, 

F-VAT 53.900 zł

Q	 OPEL VIVARO 2.5 D, rok prod. 2008  19.900 zł

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

 42.000złQ	 VW TIGUAN 2012 rok, 1.4E/160 kM

Q	 TOYOTA AVENSIS 2.2 D, rok prod. 2010 20.900 zł

Q	 VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2018 , kraj.,I-wł., serwisowany, 
F-VAT,  63.900 zł

 23.900 złQ	 MAZDA 3 1.6 E, rok prod. 2010

Q	 SKODA OCTAVIA 2.0 D., rok prod. 2015, kraj., I-wł., 
serwisowany, bogate wyposażenie nawigacja  51.900 zł
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tel. 696 48 66 80


