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W czerwcu 2019 roku we wsi Zawadka (woj. śląskie) 
23-letni Rafał B., mieszkaniec Nowego Dworu na 
Dolnym Śląsku, najpierw potrącił idącego poboczem 
psa, potem przejechał po nim kilkukrotnie. Swój be-
stialski czyn nagrał telefonem i umieścił w internecie.

Na filmie widać, jak kierowca furgonetki zatrzymuje 
się przed leżącym na drodze psem. Przejeżdża po psie 
i  zatrzymuje się kołami na jego tułowiu. Rusza do 
przodu, potem cofa jeszcze raz po nim przejeżdżając. 
Widać, że zadawanie bólu bezbronnemu czworono-
gowi, sprawia mężczyźnie ogromną przyjemność. Na 
koniec 40 sekundowego nagrania B. przejeżdża jeszcze 
po głowie cierpiącego zwierzaka. Rafał B. został zatrzy-

many i  tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. 
W maju 2019 roku Sąd Rejonowy w Myszkowie skazał 
23-latka na dwa lata prac społecznych nie przeprowa-
dzając rozprawy. Aktywiści prozwierzęcych fundacji za-
skarżyli jednak zbyt niski wyrok. W  lipcu sąd skazał 
Rafała B. na dwa lata bezwzględnego więzienia oraz 
15-letni zakaz posiadania zwierząt oraz 10 tys. zł na-
wiązki na rzecz Fundacji Oleśnickie Bidy. Natomiast 
w  tym roku, po apelacji aktywistów Sąd Okręgowy 
w Częstochowie zaostrzył karę. B. za bestialskie zabicie 
psa spędzi cztery lata i trzy miesiące w więzieniu.

 ■ bea

Sąd Okręgowy w Częstochowie podwyższył karę dla Rafała B., który 
bestialsko zabił psa - rozjechał leżącego na drodze czworonoga. B. 
spędzi cztery lata i trzy miesiące w więzieniu. 

Myszków

Przygniótł do słupa 
58-letniego 
współpracownika
58-latek w ciężkim stanie trafił do szpitala do zdarze-
niu, do którego doszło na ulicy Ceramicznej w Myszko-
wie. Mężczyzna został przygnieciony przez „śmierciar-
kę” do słupa energetycznego.

Ze wstępnych ustaleń mundurowych wynika, że kierowca ciężarowej „śmieciarki” 
(marki Scania) wykonywał manewr cofania. Nie zachował jednak odpowiedniej ostroż-
ności i najechał tyłem na słup energetyczny, przygniatając do niego swojego 58-letniego 
współpracownika. Ranny mężczyzna w ciężkim stanie został przetransportowany Lot-
niczym Pogotowiem Ratunkowym do szpitala. Okoliczności i przyczyny tego wypadku 
badają myszkowscy śledczy.

 ■ Katarzyna Gwara
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Marcin Najman miał na sobie słynną 
niebieską kurtkę, podczas niedoszłej kon-
frontacji z  Krzysztofem Stanowskim 
w grudniu 2020 r. Wtedy też sportowiec 
udał się przed budynek klubowy Rakowa 
Częstochowa, a do przyjścia zachęcał go 
sam dziennikarz, który ostatecznie nie 
stawił się w  wyznaczonym miejscu. Sta-
nowski twierdził później, że był to po 
prostu żart i nie zamierzał tak naprawdę 
przychodzić na spotkanie. W  sieci poja-
wiły się zdjęcia czekającego Marcina Naj-
mana we wspomnianej niebieskiej kurtce, 
która stała się viralem. W  związku z  jej 
ogromną popularnością, pięściarz posta-
nowił przekazać ją na aukcję na rzecz 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

-Wspieramy WOŚP, a  przy okazji 

chcemy zdobyć kurtkę częstochow-
skiego wojownika, aby trafiła do muzeum 
Kanału Sportowego - można było prze-
czytać w opisie zrzutki, która została zor-
ganizowana, aby wylicytować przedmiot, 
podarowany przez Marcina Najmana. 
Jak się jednak okazuje, kurtka może 
jednak nie trafić do Kanału Sportowego, 
ponieważ zabiegają o  nią uczniowie, 
którzy zaoferowali Stanowskiemu jej od-
kupienie. Dziennikarz dopuścił taką moż-
liwość, stawiając jeden warunek: cała 
klasa ma zrobić 15 skarbonek na rzecz 
WOŚP, zebrać pieniądze i to udokumen-
tować. Wtedy kurtka trafi do uczniów, 
którzy przekonują, że są „fanami tej 
kurtki”.

 ■ Paula Nogaj

WOŚP

Słynna „Niebieska kurtka 
Marcina Najmana” 
wylicytowana za ponad 
20 tys. złotych

Kłobuck

Miał blisko trzy promile. 
Jechał autostradą
Blisko trzy promile alkoholu w organizmie miał 51-letni mieszkaniec po-
wiatu częstochowskiego, który uczestniczył w kolizji na autostradzie A1. 
W rejonie miejscowości Lgota zderzył się samochód dostawczy z samocho-
dem ciężarowym.

Słynna niebieska kurtka Marcina Najmana, która 
została wystawiona na tegoroczną aukcję na rzecz 
WOŚP, cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. 
Ostatecznie została sprzedana za 20 100 złotych, 
a zdobył ją... Krzysztof Stanowski. Dziennikarz 
skonfliktowany z „El Testosteronem” nie wyłożył 
jednak całej kwoty ze swojej kieszeni. Środki na 
aukcje zostały zebrane na portalu Zrzutka.pl.

Częstochowa

Surowsza kara dla zwyrodnialca, 
który przejechał furgonetką psa

Do zdarzenia doszło na 426 kilometrze auto-
strady A1. Jak wynikało z relacji świadka, kieru-
jący dostawczym renault zajechał drogę 
poruszającemu się w tym samym kierunku kie-
rowcy ciężarówki z naczepą.

Żaden z uczestników zdarzenia nie odniósł 
obrażeń. Okazało się jednak, że jeden z kie-
rowców - 51-letni mieszkaniec powiatu często-
chowskiego - był pijany. Badanie stanu 

trzeźwości wykazało niespełna 3 promile alko-
holu w jego organizmie.

Aktualnie sprawą nieodpowiedzialnego kie-
rowcy zajmują się śledczy z kłobuckiej komendy. 
Mężczyzna musi liczyć się z policyjnymi zarzu-
tami, za które grozi wysoka grzywna, orzeczenie 
sądowego zakazu prowadzenia pojazdów me-
chanicznych, a nawet więzienie.

 ■ Katarzyna Gwara
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- To, że zwierzęta wyczuwają dobrych ludzi to 
nie mit. Dowodem na to jest dzisiejsza wizyta 
niecodziennego gościa w Komendzie Miejskiej 
Policji w Częstochowie. Samotny i wystraszony 
pies błąkał się w pobliżu głównego wejścia do 
Jednostki. Zauważył go podinsp. Rafał Zemła, 
który się nim zaopiekował. Nakarmiony i napo-
jony piesek trafił już do schroniska, gdzie bę-
dzie oczekiwał na swoich właścicieli – poinfor-
mowała Sabina Chyra-Giereś, oficer prasowy 
KMP w Częstochowie.

Policjanci z  Wydziału Prewencji są najbliżej 
obywatela. Oprócz ustawowych zadań pro-
wadzą również szereg akcji profilaktyczno-edu-
kacyjnych promujących bezpieczeństwo. Nic 
więc dziwnego, że gdy zastępca Naczelnika Wy-
działu Prewencji podinsp. Rafał Zemła zauważył 
z okna swojego biura błąkającego się psa, ruszył 
mu z  pomocą. Wspólnie z  profilaktykiem -  mł. 

asp.  Kamilem Sowińskim podzielił się z  nim 
swoim drugim śniadaniem i napoił letnią wodą.

- Czworonożny gość wyglądał jakby się zgubił. 
Był zdezorientowany i przestraszony z powodu 
sytuacji, w której się znalazł. Policjanci wezwali 
na miejsce odpowiednie służby i piesek trafił do 
schroniska, gdzie będzie oczekiwał na swojego 
właściciela – wyjaśnia KMP w  Częstochowie 
i  przypomina - Jeśli widzisz zwierzę, które po-
trzebuje pomocy, albo widzisz błąkającego się 
bezdomnego czworonoga, zadzwoń pod numer 
alarmowy 997, 986, 112 lub poinformuj służby 
za pośrednictwem internetowej Krajowej Mapy 
Zagrożenia Bezpieczeństwa. Nigdy nie próbuj 
na siłę łapać obcego psa. Jeśli nasze zachowanie 
go wystraszy, broniąc się, może nam zrobić 
krzywdę. Nie przepędzajmy też bezdomnych 
psów. Może się okazać, że zbłąkana suka opie-
kuje się w  pobliżu swoimi szczeniakami. Re-
agujmy zwłaszcza teraz, gdy temperatura na 
zewnątrz grozi im zamarznięciem.

 ■ Paula Nogaj

Zagubiony i przestraszony

Wiedział, gdzie szukać pomocy

Premier

Na początku przyszłego 
tygodnia informacja 
ws. zmian w obostrzeniach
- Rząd na początku przyszłego tygodnia 
będzie chciał przekazać informacje ws. 
zmian dotyczących obostrzeń gospodar-
czych - mówił we wtorek premier Mate-
usz Morawiecki. Zastrzegł, że jeśli sytu-
acja epidemiczna się pogorszy, trzeba 

będzie restrykcje utrzymać.

Jak wskazał premier Mateusz Mora-
wiecki podczas wtorkowej konferencji pra-
sowej, rząd nie wyklucza, że „będą pewne 
zmiany” po fazie restrykcji ogłoszonej na 
najbliższe dwa tygodnie do końca stycznia. - 
Postaramy się na początku przyszłego tygo-
dnia je zakomunikować - zapowiedział.

Premier podkreślił, że jesteśmy w  mo-
mencie, w  którym trudno mówić o  otwie-
raniu gospodarki szerzej. - Na pewno 
będziemy w najbliższych dniach pracować 
nad protokołami sanitarnymi - na wszelki 
wypadek, gdyby sytuacja się poprawiała, (...) 
umożliwiała jakieś uwolnienie, umożliwiała 
luzowanie tych restrykcji - powiedział.

Morawiecki przyznał, że zależy to nie tylko 
od poziomu zakażeń, zgonów czy dostęp-
ności łóżek covidowych. - Nowa mutacja wi-

rusa, która się pojawiła, jest na tyle 
niewiadomą, że dziś musimy zachować da-
leko idącą pokorę wobec potencjalnych sce-
nariuszy - stwierdził premier. - Sytuacja 
może się pogorszyć za tydzień i wtedy trzeba 
będzie obostrzenia jeszcze jakiś czasu utrzy-
mywać - zaznaczył.

Według premiera pomoc, która „już dzi-
siaj idzie coraz szerszym strumieniem do 
branży gastronomicznej, turystycznej, hote-
larskiej, szkoleniowej, wystawienniczej” po-
zwoli przetrwać przedsiębiorcom ten 
najtrudniejszy czas. - Będziemy oczywiście 
myśleć o kolejnych instrumentach - zapo-
wiedział.

Szef rządu przypomniał, że wiele firm zo-
stało zwolnionych ze składek ZUS, „działa 
postojowe, program bezzwrotnych dotacji do 
5 tys. zł i wiele innych instrumentów jest dzi-
siaj w praktycznym działaniu”.

Premier podkreślił, że odmrażanie gospo-
darki jest limitowane programem szcze-
pień, dostępnością szczepionek. - To jest to 
wąskie gardło - wskazał. Dodał, że rząd ma 
sygnały, że od marca lub kwietnia będzie 
większa liczba dawek - „ale to się pewnie po-
twierdzi w ciągu tygodnia, dwóch”.

 ■ Katarzyna Gwara

W Komendzie Miejskiej Policji w Częstocho-
wie po raz pierwszy w tym roku uroczyście 
zabrzmiały słowa policyjnej roty. Trzech 
młodych adeptów ślubowało „służyć wiernie 
Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją 
Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, 
strzec bezpieczeństwa Państwa i jego oby-
wateli, nawet z narażeniem życia” – poinfor-
mowała Sabina Chyra-Giereś, oficer prasowy 
KMP w Częstochowie.

19 stycznia 2020 roku w  obecności insp. Da-
riusza Atłasika - Komendanta Miejskiego Policji 
w  Częstochowie i  jego zastępcy podinsp. Gra-
żyny Dudek odbyło uroczyste ślubowanie trzech 
nowo przyjętych policjantów. Z  uwagi na epi-
demię koronawirusa, wydarzenie miało cha-
rakter kameralny i  zostało przeprowadzone 

z zachowaniem reżimu sanitarnego.
Szef częstochowskiej Policji życzył młodym 

adeptom sztuki policyjnej sukcesów na drodze za-
wodowej, dumy i  satysfakcji z  wykonywanych 
zadań. Podkreślił, że służba w Policji to misja, która 
wymaga poświęcenia i wyrzeczeń od ludzi, którzy 
są gotowi służyć i  pomagać innym. -Śląska Policja 
cały czas rekrutuje i  zaprasza w  swoje szeregi. 
Sprawdź, co trzeba zrobić, żeby zostać jednym z nas 
– zachęca KMP w Częstochowie. W 2021 roku Ko-
mendant Główny Policji określił następujące ter-
miny przyjęć: 23 lutego, 20 kwietnia, 13 lipca, 
15 września, 3 listopada i 30 grudnia. Dokumenty 
kandydatów do służby w Policji przyjmowane są od 
poniedziałku do piątku w  godzinach od 7.30 do 
15.00 w Zespole Kadr i Szkolenia Komendy Miej-
skiej Policji w Częstochowie przy ul. Popiełuszki 5, 
tel. 47 85 813 41. W celu złożenia dokumentacji na-
leży się wcześniej skontaktować telefonicznie.

 ■ Paula Nogaj

Policja

Częstochowski garnizon 
zasilony przez nowych 
funkcjonariuszy

Zmarła legendarna wokalistka Maria 
Koterbska. O jej śmierci poinformował 
prezydent Bielska-Białej, Jarosław 
Klimaszewski. - Z wielkim smutkiem 
przyjąłem wiadomość o śmierci wiel-
kiej damy polskiej piosenki, wspania-
łej osoby, wybitnej bielszczanki 
– Marii Koterbskiej. Legendarna ar-
tystka 13 lipca ubiegłego roku święto-
wała swoje 96. urodziny pełna optymi-
zmu i pogody ducha. Taką też ją wszy-
scy zapamiętamy - napisał w specjal-
nym komunikacie.

-Zapamiętamy też największe przeboje, 
jak „Karuzela”, „Serduszko puka w rytmie cza-
-cza”, „Augustowskie noce” i  wiele innych. 
W  imieniu wszystkich bielszczan rodzinie 
Pani Marii i jej najbliższym składam wyrazy 
współczucia. Świat dziś wiele stracił… Dzię-
kujemy za wszystko Pani Mario. Móc Panią 
znać, to był prawdziwy zaszczyt - dodał Ja-
rosław Klimaszewski.

Przypomnijmy jej życiorys...

Maria Koterbska-Frankl ur. 13 lipca 
1924 w  Bielsku, zm. 18 stycznia 2021 
w  Bielsku-Białej. Prywatnie żona Jana 
Frankla, matka aktora i  piosenkarza Ro-
mana Frankla. Jej piosenki znała i  śpie-
wała cała Poska. Popularna w  latach 50. 
i 60. XX w. Jej największe przeboje to m.in. 
„Augustowskie noce”, „Brzydula i  ru-
dzielec”, „Karuzela”, „Parasolki”, „Ser-
duszko puka w  rytmie cza cza”, 
„Wrocławska piosenka”, „Do grającej szafy 
grosik wrzuć”, Asmodeusz, Mój chłopiec 
piłkę kopie, Chłopcy z  obcych mórz, 
Deszcz czy Wio koniku. Debiutowała 
w 1949 w sylwestrowy wieczór. W latach 
50. często występowała w  Radiu Kato-
wice w  audycji i.„Melodie świata”, gdzie 
można również było usłyszeć jej piosenki. 
W połowie lat 50. przez dwa sezony wy-
stępowała w  Teatrze Satyryków w  Kra-
kowie. Występy w tym teatrze przyczyniły 

się do zmiany jej repertuaru od jazzu do 
piosenki aktorskiej.

Od 1956 podjęła współpracę z  kaba-
retem Wagabunda, którego sama była 
współinicjatorką. Z  kabaretem koncerto-
wała w Europie, a także dla Polonii w USA. 
Obok Marii Kotersbkiej w  Wagabundzie 
występowali inni znani artyści : Lidia Wy-
socka, Jacek Fedorowicz, Mieczysław Woj-
nicki, Bogumił Kobielaczy Mieczysław 
Czechowicz. Maria Kotersbska brała rów-
nież udział w  innych imprezach estrado-
wych krajowych i zagranicznych. Śpiewała 
w  programach „Zgaduj zgadula”, „Podwie-
czorek przy mikrofonie” . W 1961 odbyła kil-
kumiesięczne tournée po Związku 
Radzieckim. A  1963 wzięła udziału 
w  III Międzynarodowym Festiwalu Pio-
senki w  Sopocie. Zajęła wtedy drugie 
miejsce za piosenkę Marka Sarta do słów 
Jerzego Millera „Odejdź smutku”.

W latach 70. nagrała dwie płyty długogra-
jące, wystąpiła także na KFPP w  Opolu. 
W latach 80. wielokrotnie zasiadała w jury 
KFPP w Opolu. W 1987 otrzymała Hono-
rowe Grand Prix na tym festiwalu. Wystę-
powała na Festiwalu Piosenki Radzieckiej 
w Zielonej Górze. Pod koniec lat 70. wystę-
powała wspólnie ze swoim synem, aktorem 
Romanem Franklem, który był nie tylko wy-
konawcą, ale także kompozytorem ich pio-
senek. W  2007 brała udział w  koncercie 
w całości poświęconym Jackowi Lechowi.

Wystąpiła również w filmach: Sprawa do 
załatwienia , Irena do domu, Skarb. W lutym 
2013 roku w  Bielsku-Białej przy 
ul. Wzgórze 8, w  Saloniku Sztuk Rozma-
itych BAZYLISZEK powstała Bielska Piw-
nica Artystyczna pod patronatem Marii 
Koterbskiej. Od Listopada 2013 BPA prze-
niosła swoją działalność do kawiarni „Pod 
Sceną”. Wokalistka została odznaczona 
Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia 
Polski (1999) oraz Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski (1979).

 ■ Paula Nogaj

Zmarła legendarna

Nie żyje Maria Koterbska 
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 Opracowanie kolumny - Katarzyna Gwara

Z POLICYJNEGO NOTATNIKA

Wybuch w Nitroerg 

Nie chciał pomocy, bo był pijany
Pomimo licznych akcji i  kampanii społecz-
nych nadal zdarzają się kierowcy, którzy de-
cydują się na jazdę samochodem po spoży-
ciu alkoholu. Na szczęście tolerancja społe-
czeństwa na tego typu zachowania jest coraz 
mniejsza. Przekonał się o tym kierowca vol-
kswagena, który uderzył w przydrożne drze-
wo. Świadek chciał mu pomóc, ale mężczy-
zna nie chciał wysiąść z auta – powodem by-
ły 3 promile alkoholu w jego organizmie.

Dyżurny tarnogórskiej komendy otrzymał zgło-
szenie, że w Ziemięcicach na ulicy Mikulczyckiej, 
kierowca volkswagena uderzył w  przydrożne 
drzewo. Po uderzeniu golf odbił się i zatrzymał na 
środku drogi. Zgłaszający ruszył na pomoc, lecz ku 
jego zdziwieniu kierowca nie chciał pomocy. 
Świadek podejrzewał, że kierowca volkswagena 
mógł być pijany.

Na miejsce natychmiast pojechali policjanci 
z drogówki oraz z Komisariatu Policji w Zbrosławi-
cach. Okazało się, że zgłaszający miał rację. 
44-letni kierowca Volkswagena Golfa był pijany. 
W jego organizmie znajdowały się 3 promile alko-
holu.

Dzięki postawie świadka pijany kierowca 
wkrótce stanie przed sądem. Za jazdę w stanie nie-
trzeźwości mieszkańcowi powiatu tarnogórskiego 
grozi wysoka grzywna, zakaz prowadzenia po-
jazdów oraz kara nawet 2 lat więzienia.

Zgłaszającemu, który zareagował na zagrożenie, 
gratulujemy obywatelskiej postawy. Musimy pa-
miętać, że za bezpieczeństwo w ruchu drogowym 
odpowiadamy wszyscy i każdy z nas może przy-
czynić się do tego, że na naszych drogach będzie 
mniej wypadków. Zdecydowana reakcja i  unie-
możliwienie kierowania pojazdem przez osobę 
nietrzeźwą może zapobiec tragedii.

Policjanci ustalają dokładne okoliczno-
ści i przyczyny wybuchu, do którego do-
szło na terenie zakładu Nitroerg w Bie-
runiu. W  wyniku eksplozji śmierć po-
niósł 49-letni mężczyzna, natomiast 
36-latek został ranny i trafił do szpitala. 
Wśród służb pracujących na miejscu do 
późnych godzin, obecni byli policjanci 
z  Bierunia oraz katowickiej komendy 
wojewódzkiej. 

Do zdarzenia doszło na wewnętrznym 
placu utylizacyjnym Nitroergu w  Bie-
runiu. Podczas wykonywanych przez 
dwóch pracowników zakładu prac spa-

lania materiałów, z nieustalonych do tej 
pory przyczyn, nastąpiła silna eksplozja. 
W  jej wyniku jeden z  mężczyzn poniósł 
śmierć, drugi natomiast został ranny 
i trafił do szpitala. Na miejscu pracowali 
strażacy i  policjanci wraz z  prokura-
torem. Po zakończeniu działań przez po-
licyjnych pirotechników z Samodzielnego 
Pododdziału Antyterrorystycznego Po-
licji w  Katowicach, do pracy przystąpili 
śledczy. Mundurowi czynności prowa-
dzili do późnych godzin nocnych. Pod 
nadzorem prokuratury będą szczegó-
łowo ustalać okoliczności i  przyczyny 
tego tragicznego zdarzenia.

Wjechała pod pociąg. 
Była pijana

Policjanci pracujący przy obsłudze zda-
rzenia byli bardzo zaskoczeni, bo na szczęście 
nikomu nic się nie stało. 39-letnia mieszkanka 
Mikołowa wyszła z  tej kolizji bez szwanku, 
jednak za swoje nieodpowiedzialne zacho-
wanie poniesie surowe konsekwencje. Ba-
danie stanu trzeźwości wykazało u niej ponad 
promil alkoholu w  organizmie. Ponadto ko-

bieta nigdy nie miała uprawnień do kiero-
wania pojazdami, a  samochód nie miał 
ubezpieczenia OC.

Sporządzona dokumentacja trafiła do Wy-
działu Kryminalnego mikołowskiej komendy, 
a  samochód kierującej na policyjny parking. 
Cała sprawa będzie miała swój finał w sądzie. 
Kobiecie grozi do 2 lat pozbawienia wolności.

Do Komendy Powiatowej Policji 
w Pszczynie zgłosiła się kobieta, która 
chciała podziękować mundurowym, 
którzy uratowali życie jej synowi. Męż-
czyzna dzięki szybkiej reakcji policjan-
tów, trafił do szpitala pod fachową 
opiekę lekarzy.

Kilka dni temu w  Pszczynie, mundurowi 
z  Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego -  sierż. 
sztab. Łukasz Nachlik oraz st. post. Marek Then 
interweniowali wobec młodego mężczyzny leżą-
cego na chodniku. Policjanci nie byli w stanie na-
wiązać kontaktu z mężczyzną, nie by on w stanie 
nic powiedzieć, a jego oddech był prawie niewy-
czuwalny. Mundurowi natychmiast powiadomili 
służby medyczne. Ułożyli mężczyznę w  pozycji 
bezpiecznej i  do przybycia zespołu pogotowia 
monitorowali jego funkcje życiowe.

 
Kilka dni po zdarzeniu do jednostki policji zgłosiła 
się matka mężczyzny. Kobieta chciała wyrazić 
wdzięczność dla interweniujących policjantów. 

Jak się okazało, jej 29-letni syn wyszedł z domu, 
aby wyrzucić śmieci. W tym czasie źle się poczuł 
i  stracił przytomność. Jak ustaliła z  lekarzem, li-
czyła się każda minuta, gdyż życie jej syna było za-
grożone. Tylko dzięki szybkiej reakcji i  empatii 
mundurowych mężczyzna przeżył. Wzruszona 
kobieta, na ręce komendanta, wystosowała także 
pisemne podziękowania:

„ (...) Składam ogromne podziękowania dla 
Panów Policjantów za ich zaangażowanie, fa-
chową pomoc, szybką interwencję oraz wsparcie 
dla syna i mojej rodziny. Taka postawa zasługuje na 
najwyższe uznanie. Każda minuta decydowała 
o jego życiu (...)”

Policjanci zwracają się do wszystkich osób 
z apelem, aby nie byli obojętni na czyjąś krzywdę. 
Jeśli widzimy człowieka w niebezpieczeństwie, nie 
wahajmy się zadzwonić na numer alarmowy, aby 
powiadomić o tym służby. Każde takie zgłoszenie 
jest natychmiast sprawdzane. Jednym telefonem 
możemy uratować czyjeś życie. Jest to bardzo 
istotne zwłaszcza teraz, gdy na zewnątrz panują 
ujemne temperatury i bardzo szybko może dojść 
do wychłodzenia się organizmu.

Wyłudził blisko milion złotych
Policjanci z mikołowskiej komendy zaj-
mujący się przestępczością gospodarczą 
zatrzymali 40-letniego mieszkańca po-
wiatu gliwickiego, który odpowie mię-
dzy innymi za poświadczanie nieprawdy 
oraz przestępstwa podatkowe. W  ten 
właśnie sposób mężczyzna w przeciągu 
4 lat wyłudził blisko milion złotych. 
Oskarżonemu grozi za to kara do 8 lat 
więzienia.

W  latach 2014-2018, 40-letni mieszka-
niec powiatu gliwickiego prowadził na te-
renie Mikołowa działalność gospodarczą 
w zakresie usług budowlanych. Jak wynika 
z  materiału dowodowego zebranego 
w  śledztwie, przedsiębiorca dopuścił się 
w  tym czasie wielu przestępstw, w  tym 
skarbowych. Mężczyzna wystawił szereg 
fikcyjnych faktur na usługi, które nigdy nie 

zostały wykonane, pobierając za to od 
swoich kontrahentów opłatę w wysokości 
10% wartości faktury. Śledczy przypisują 
mu także oszustwa związane z  zaciąga-
nymi od znajomych pożyczkami, których 
40-latek nie miał zamiaru spłacić.

Jak ustalili policjanci, dodatkowo po-
datnik, oprócz całkowicie fikcyjnych doku-
mentów, wystawiał także nierzetelne 
faktury oraz nie odprowadzał należnego 
podatku, czym naraził Skarb Państwa na 
uszczuplenie w kwocie ponad 600 tysięcy 
złotych. Wraz z  kwotami wynikającymi 
z  zaciągniętych pożyczek, przez te 
wszystkie lata na konto mężczyzny wpły-
nęło blisko milion złotych.

Akt oskarżenia w  jego sprawie właśnie 
trafił do sądu. Śledczym zabezpieczyli ma-
jątek 40-latka w postaci należącej do niego 
nieruchomości oraz gotówki. Sprawa ma 
charakter rozwojowy.

Pomogli uratować 
życie 29-latka

O tak zwanym drugim życiu można mówić w przypadku 39-letniej mikołowianki, 
która wjechała wprost pod nadjeżdżający pociąg. Kobieta zupełnie zignorowała sy-
gnalizację świetlną i doprowadziła do zderzenia z potężną maszyną. Mieszkanka 
Mikołowa miała sporo szczęścia, nie doznała bowiem żadnych obrażeń. Miała też 
w organizmie sporo alkoholu i żadnych uprawnień do kierowania pojazdami. Grozi 
jej do 2 lat pozbawienia wolności. 
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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

REWOLUCJA

CENOWA

Okna 5-kom.
1465 mm
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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 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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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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 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


