
Przypomnijmy kilka dni temu 
Sąd Okręgowy w Częstochowie 
podwyższył karę dla Rafała B., 
który bestialsko zabił psa - rozje-
chał leżącego na drodze czworo-
noga. B. dostał cztery lata i trzy 
miesiące więzienia.

W czerwcu 2019 roku we wsi 
Zawadka 23-letni Rafał B., miesz-

kaniec Nowego Dworu na 
Dolnym Śląsku, najpierw potrącił 
idącego poboczem psa, potem 
przejechał po nim kilkukrotnie. 
Swój bestialski czyn nagrał tele-
fonem i umieścił w internecie.

W maju 2019 roku Sąd Rejo-
nowy w Myszkowie skazał 23-
latka na dwa lata prac społecznych 

nie przeprowadzając rozprawy. 
Aktywiści prozwierzęcych fun-
dacji zaskarżyli jednak zbyt niski 
wyrok. W lipcu sąd skazał Rafała 
B. na dwa lata bezwzględnego 
więzienia oraz 15-letni zakaz po-
siadania zwierząt oraz 10 tys. zł 
nawiązki na rzecz Fundacji Ole-
śnickie Bidy. Natomiast w tym 
roku, po apelacji aktywistów Sąd 
Okręgowy w Częstochowie za-
ostrzył karę. B. nie godzi się z tym 
wyrokiem. Na nowym filmiku 
pełnym wulgaryzmów zapowie-
dział, że sprawy tak nie pozo-
stawi. - Krew będzie się ku*** lała 
do końca mojego życia... każdy 
kto mnie zna, wie, że żadnej 
sprawy nie odpuszczę - mówił 
Rafał B. - Mam nadzieję, że 
"uczciwość weźmie górę".

B. nie żałuje także  swojego 
czynu z czerwca 2019 roku.
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Schemat działania oszustów za-
wsze jest podobny. Dzwonią oni-
najczęściej na telefon stacjonarny, 
podając się za członków rodziny 
i w trakcie rozmowy informują, że 
znaleźli się w trudnej sytuacji ży-
ciowej i potrzebują znacznej sumy 
pieniędzy na pokrycie kosztów le-

czenia szpitalnego lub zadośćuczy-
nienia za spowodowanie wypadku. 
Często też podszywają się pod po-
licjantów, opisując fikcyjną akcję 
operacyjną prosząc o przekazanie 
oszczędności.

W ubiegły czwartek ofiarą oszu-
stów padł mieszkaniec Często-

chowy. Przestępca, podszywając 
się pod jego wnuka poinformował, 
że potrzebuje 400 tysięcy złotych 
na pokrycie kosztów wypadku 
drogowego, w którym uczestni-
czyła też jego córka. 91-letni męż-
czyzna nie podejrzewając 
podstępu, przekazał oszustom 
100 tysięcy złotych. Dopiero gdy 
zadzwonił do bliskich spytać o ich 
stan zdrowia, okazało się, że padł 
ofiarą przestępstwa i stracił do-
robek życia.
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Do zdarzenia doszło na ulicy 
Głównej w Sadowie. Policjant z wy-
działu ruchu drogowego, który po 
zakończonej służbie wracał do 
domu, zauważył w rowie osobowe 
BMW. Policjant natychmiast zare-
agował i zatrzymał swój pojazd 
chcąc udzielić pomocy ewentu-
alnym poszkodowanym. Za kierow-

nicą siedział mężczyzna, od którego 
funkcjonariusz od razu wyczuł za-
pach alkoholu z ust.

O zdarzeniu został poinformo-
wany oficer dyżurny lublinieckiej 
komendy, który na miejsce skie-
rował policyjny patrol. Kiedy nie-
trzeźwy kierujący zdał sobie sprawę, 
że ma do czynienia z policjantem, 

próbował uniknąć odpowiedzial-
ności, jednak jego narastającą 
agresję, a później również chęć 
ucieczki, szybko ostudzili świad-
kowie zdarzenia i przybyli na miejsce 
funkcjonariusze.

Ostatecznie 37-latek został do-
prowadzony do lublinieckiej ko-
mendy i przebadany na alkomacie. 
Badanie wykazało w jego organi-
zmie ponad promil alkoholu. Nieod-
powiedzialny mieszkaniec gminy 
Koszęcin już stracił prawo jazdy, a do-
datkowo za swoje zachowanie od-
powie wkrótce przed sądem.
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Węzły przesiadkowe mają dać 
możliwość szybkiej przesiadki 
między różnymi środkami trans-
portu publicznymi i prywatnymi. 
Powstały one w obrębie dworców: 
Częstochowa Główna (od ul. Piłsud-
skiego), Stradom PKP i Raków PKP. 
Efektem inwestycji są między in-
nymi 245 miejsca parkingowe typu 
„park and ride”, 76 miejsc postojo-
wych, ok. 10 kilometrów nowych 
lub przebudowanych dróg rowero-
wych, 90 parkingów dla rowerów, 
15 peronów dla komunikacji miej-
skiej, miejsca postojowe dla osób 
z niepełnosprawnościami oraz po-
stoje dla taksówek.

Poza tym przebudowano sieci 
podziemne oraz infrastrukturę dróg 
i chodników przyległych do budo-
wanych centrów (ul. Piłsudskiego, 
ul. Pułaskiego, Skwer Junaków, ul. 
Rejtana). - Centra przesiadkowe 
będą udogodnieniem nie tylko dla 
mieszkańców Częstochowy, ale i ca-
łego regionu. Codziennie do czego 

miasta przyjeżdża 
około 40 tysięcy osób 
- do pracy, szkoły, na 
uczelnie, zakupy – za-
uważa prezydent 
Krzysztof Matyjasz-

czyk. - Głównie są to mieszkańcy 
naszego subregionu. Dzięki nowej 
infrastrukturze jest duża szansa, że 
część z nich przesiądzie się lub w ogóle 
zrezygnuje z przyjazdu prywatnym 
środkiem transportu na rzecz pu-
blicznego transportu zbiorowego 
lub alternatywnego środka trans-
portu – podkreśla.

Od 26 stycznia centrum przy ul. 
Piłsudskiego obok dworca Często-
chowa Osobowa zacznie obsłu-
giwać linie komunikacji miejskiej 
i gminnej.

Docelowa organizacja komunikacji 
miejskiej (m.in. po zakończeniu 
trwającej przebudowy linii tramwa-
jowej) przewiduje wprowadzenie 
kolejnych linii MPK obsługujących 
centra, zwłaszcza w przypadku 
zwiększonego zainteresowania po-
dróżnych. W planie jest wykorzy-
stanie centrów przez 16 miejskich 
linii autobusowych, tramwaj oraz 3 
linie GZK Rędziny. Z centrów będą 
też korzystać inni komercyjni prze-
woźnicy – po uzgodnieniach z Miej-
skim Zarządem Dróg i Transportu.

Całość pochłonęła 69 mln zł. 27 
mln zł to fundusze pochodzące 
z Unii Europejskiej.
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Zwyrodnialec odgraża 
się wolontariuszkom
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Inwestycja warta blisko 70 mln

Węzły przesiadkowe 
oficjalnie oddane do użytku

Częstochowa

91-letni częstochowianin  
stracił dorobek życia!

Lubliniec

Wypadł z drogi. Był pijany...

69 mln złotych pochłonęła budowa centrów przesiadkowych 
w naszym mieście. Inwestycja była realizowana w trzech loka-
lizacjach. W jej ramach powstało między innymi 245 miejsc 
parkingowych typu „park and ride”, 76 miejsc postojowych,  
10 kilometrów nowych i przebudowanych ścieżek rowerowych, 
90 miejsc parkingowych dla jednośladów, a także 15 peronów 
dla komunikacji miejskiej.

91-letni mieszkaniec Częstochowy stracił dorobek swoje życia. 
Uwierzył bowiem w słowa oszustki i przekazał jej 100 tysięcy 
złotych! Pieniądze miały pokryć koszty wypadku, w którym 
rzekomo uczestniczyli jego bliscy.

Ponad promil alkoholu w organizmie miał 37-latek zatrzymany 
przez lublinieckiego policjanta. Mężczyzna w takim stanie 
wsiadł za kierownicę. Na efekty nie trzeba było długo czekać - 
prowadzone przez niego BMW wypadło z drogi...

Rafał B., który przejechał psa w miejscowości Zawadka, opubli-
kował nowy film w internecie. Grozi wolontariuszkom z funda-
cji Oleśnickie Bidy za wyższy wyrok w sprawie bestialsko zabi-
tego czworonoga.  - Krew będzie się ku*** lała do końca moje-
go życia - mówi B. Skazanym zajęła się policja.
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Policjanci zatrzymali dwóch męż-
czyzn podejrzanych o włamania do 
altanek znajdujących się terenie 
ogródków działkowych w Lublińcu. 
Stróże prawa odzyskali wszystkie 
skradzione przedmioty. Za kradzież 
z włamaniem zatrzymanym grozi 
kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Tylko kilka dni zajęło funkcjona-
riuszom wydziału kryminalnego 
KPP Lubliniec wytypowanie i za-
trzymanie sprawców serii włamań 
do altanek znajdujących się na te-
renie ogródków działkowych przy 
ulicy Powstańców Śląskich w Lu-
blińcu. Zebrany w sprawie materiał 
dowodowy oraz czynności opera-
cyjne pozwoliły na zatrzymanie 
włamywaczy, którymi okazali się 

dwaj mieszkańcy Lublińca w wieku 
19 i 34 lat.

Obaj mężczyźni zostali zatrzymani 
przez stróżów prawa na terenie Lu-
blińca. Najpierw trafili do policyj-
nego aresztu, a następnie zostali 
doprowadzeni do lublinieckiej pro-
kuratury. Śledczy odzyskali skra-
dzione z altanek przedmioty 
w postaci sprzętu RTV, elektrona-
rzędzi i innych elementów wyposa-
żenia. Włamywacze usłyszeli 
zarzuty kradzieży z włamaniem, 
a prokurator zastosował wobec 
nich środek karny w postaci policyj-
nego dozoru. Za popełnione czyny 
kodeks karny przewiduje karę do 
10 lat pozbawienia wolności.
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Przedsiębiorcy działający w sze-
roko rozumianej kulturze mogą 
teraz wystąpić do Zakładu Ubezpie-
czeń Społecznych o zwolnienie ze 
składek za lipiec, sierpień i wrzesień 
2020 roku. 26 stycznia weszła 
w życie nowelizacja ustawy, która 
to umożliwia.

Rozwiązanie dotyczy: twórców, 
artystów, architektów, obiektów 
kulturalnych, przedsiębiorców pro-
wadzących działalność związaną 
z produkcją, dystrybucją i projekcją 
filmów, firm świadczących usługi 
edukacyjne na rzecz muzeów oraz 
płatników składek prowadzących 

tzw. muzea prywatne wpisane do 
ministerialnego wykazu.

Umorzenie przysługuje, jeśli do-
świadczyli spadku przychodów z tej 
działalności o co najmniej 75 proc. 
Należy porównać pierwszy miesiąc 
objęty wnioskiem o zwolnienie 
z analogicznym miesiącem roku 
2019. Podmiot musiał też być zgło-
szony jako płatnik w ZUS do 30 
czerwca 2020 r. i złożyć w terminie 
deklaracje rozliczeniowe.

Wniosek o umorzenie składek za 
lipiec, sierpień i wrzesień można 
złożyć do 15 marca przez Platformę 
Usług Elektronicznych ZUS. Muzea 

i firmy świadczące usługi eduka-
cyjne na rzecz muzeów powinny 
skorzystać z wniosku o symbolu 
RDZ-M. Pozostali wypełniają 
wniosek RDZ-B.

Przepisy prawa nadal nie wska-
zują, w jakim terminie mogą złożyć 
wniosek płatnicy prowadzący 
przeważającą działalność ozna-
czoną kodem PKD 59.20.Z, 
93.11.Z i 79.90.A . Dlatego zło-
żenie wniosku przez przedstawi-
cieli tych branż nie będzie możliwe 
bez nowelizacji przepisów w tym 
zakresie.

Inwestycja warta blisko 70 mln

Węzły przesiadkowe  
oficjalnie oddane do użytku

Lubliniec

Na celownik wzięli altanki...
ZUS

Zwolnienie ze składek w kulturze –  
wnioski do 15 marca

Blachownia

Ukrył się w kryjówce... pod podłogą

MZDiT

Uszkodzona kładka. Policja poszukuje świadków

 Opracowanie kolumny  - Katarzyna Gwara 

Organizacja komunikacji miej-
skiej na centrach 
 przesiadkowych:

1. Dworzec PKP Stradom
Od 1 stycznia 2021 roku:
- obok dworca, ulicą Pułaskiego kur-

sują linie autobusowe nr 23 i 69;
- przez peron kursują linie nr 15 i 37, 

wykonując wjazdy kieszeniowe 

(przelotowo), obsługa pasażerów 
odbywa się na pierwszym wg ko-
lejności słupku przystankowym.

Docelowo:
- oprócz powyższych możliwe bę-

dzie w przyszłości skierowanie na 
dworzec jeszcze jednej linii auto-
busowej od strony centrum, bez 
ingerencji w układ logistyczny po-
zostałych połączeń.

Łącznie na węźle i w jego obrębie 
cztery linie autobusowe MPK.

2. Dworzec PKP Raków
Od 1 stycznia 2021 roku:
- przy Skwerze Junaków, z peronu 

zewnętrznego korzystają linie za 
tramwaj oraz linia 19, która wyko-
nuje tam wjazdy kieszeniowe 
(przelotowo).

- po drugiej stronie przejścia pod-
ziemnego pod torami kolejo-
wymi, przy ul. Rejtana, znajduje 
się pętla linii 23, odległa o 120 
metrów i połączona ze Skwerem 
Junaków bez barier architekto-
nicznych.

Docelowo:
- oprócz powyższych (z uwzględnie-

niem, że po powrocie na stałe 
trasy tramwajów przestaje jeździć 
autobus za tramwaj):

- przy Skwerze Junaków, z peronu 
zewnętrznego korzystają linie nr 
12, 32 i 80 (jako przystanki koń-
cowe) – realizacja po zakończeniu 
remontu ulicy Łukasińskiego (od-
biory ulicy początku lutego).

- przy Skwerze Junaków, z peronu 
wewnętrznego korzystają linie nr 
19, 31, 35 i 36 (jako przystanki 
przelotowe w ramach wjazdów 
kieszeniowych) – realizacja po za-
kończeniu remontu ulicy Łukasiń-
skiego.

- kiedy zapadnie decyzja o przywró-
ceniu tramwajów na Aleję Pokoju, 
w odległości 150 metrów (połą-
czenie bez barier architektonicz-
nych) będzie obsługiwany 
przystanek końcowy dla linii tram-
wajowej nr 2, a jednocześnie po-
czątkowy dla skróconego wariantu 
linii nr 1.
Łącznie na węźle i w jego obrębie 

dziewięć linii autobusowych MPK + 
tramwaj (do czasu powrotu - au-
tobus za tramwaj)

 3.  Dworzec PKP Główny – Piłsud-
skiego
Od 26 stycznia 2021 roku:
- z peronu zewnętrznego korzystają 

linie MPK: 18, 30 i 33, w układzie 
przystanków kolejno: do wysia-
dania – techniczny – odjazdowy 
(wszystkie trzy linie na swojej 
trasie mają przystanki poza grani-
cami miasta)

- z peronu środkowego korzystają 
linie GZK Rędziny: R, Rm i Rk, w ukła-
dzie przystanków kolejno: do wy-
siadania/techniczny – odjazdowy 

– przystanek dla przewoźników 
komercyjnych.

- z peronu wewnętrznego będą ko-
rzystać przewoźnicy komercyjni 
w liczbie i zakresie uzgadnianym 
na bieżąco z MZDiT, uzgodnienia 
z przewoźnikami komercyjnymi 
trwają, szczegóły w I kwartale 
2021 roku.
Łącznie na węźle i w jego obrębie 

trzy linie autobusowe MPK i trzy 
linie autobusowe GZK + przewoź-
nicy komercyjni po odpowiednich 
uzgodnieniach.

Docelowo:
- oprócz powyższych istnieje tech-

niczna możliwość skierowania 
przez węzeł jeszcze dwóch, kolej-
nych autobusów MPK

- po drugiej stronie dworca do-
stępna linia tramwajowa, przebu-
dowywany przez służby PKP ma 
być także dworzec wraz budową 
kolejnego węzła integrującego 
kolej i autobusy.
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Na dość oryginalny pomysł wpadł 
mieszkaniec Blachowni, który od 
dwóch lat ukrywał się przed policją. 
Mężczyzna stworzył sobie kryjówkę 
pod podłogą.

W ciągu jednego dnia często-
chowscy policjanci zatrzymali 
dwóch mężczyzn w wieku 37 i 40 lat 
poszukiwanych listami gończymi.

Mieszkaniec Blachowni od 2 lat 
poszukiwany był 2 listami gończymi 
za uporczywe uchylanie się przed 
alimentacją. Gdy częstochowscy 
stróże prawa zapukali do jego 
mieszkania, dosłownie zapadł się 
pod ziemię. Gdy weszli do środka, 
dokładnie sprawdzili wszystkie po-
mieszczenia. Uwagę policjantów 
przykuła komoda. Gdy ją przesunęli, 
pod wykładziną znaleźli właz, pro-

Kilka dni temu samochód cięża-
rowy uderzył w kładkę nad al. 
Wojska Polskiego w Częstochowie 
i uciekł z miejsca zdarzenia. Tylko 
cudem nie doszło do tragedii... 
Świadkowie zdarzenia proszeni są 
o kontakt z policją lub MZDiT.

W momencie zdarzenia na kładce 
byli przechodnie - tylko cudem nie 
doszło tragedii. W konsekwencji 

wadzący do niewielkiego pomiesz-
czenia piwnicznego. To właśnie tam 
ukrył się poszukiwany do odbycia 
kary pozbawiania wolności 40-
latek. Mężczyzna trafił już do za-
kładu karnego, gdzie spędzi prawie 
2 lata.

Tego samego dnia, tym razem na 
terenie województwa opolskiego, 
częstochowscy stróże prawa za-
trzymali 37-latka, który od 2 lat 
ukrywał się poza granicami kraju. 
Mężczyzna za fałszerstwo trafił już 
do więzienia na 5 miesięcy. Ma 
jeszcze do odbycia karę za udział 
w zorganizowanej grupie przestęp-
czej. Na 14 dni ma trafić do tymcza-
sowego aresztu, a później o jego 
losie zadecyduje sąd.

 ■ Kg

kolizji służby MZDiT zmuszone 
były do zamknięcia obiektu i prze-
prowadzenia stosownych eks-
pertyz. W najbliższych dniach 
dowiemy się, czy kładka nadaje się 
do bezpiecznej eksploatacji przez 
mieszkańców miasta.  - Do tego 
czasu prosimy o stosowanie się do 
wygrodzenia - apeluje Maciej 
Hasik, rzecznik MZDiT w Często-

chowie. Jeśli ktokolwiek był świad-
kiem tej kolizji, dysponuje 
informacjami czy nagraniami, które 
pomogą w identyfikacji sprawcy 
zdarzenia, proszony jest o kontakt 
z Miejskim Zarządem Dróg i Trans-
portu w Częstochowie (tel. 34 366 
43 05 lub mail– mzd@mzd.czest.pl) 
lub z częstochowską policją.
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Z siekierą na rodzinę
Decyzją będzińskiego sądu do 

aresztu śledczego trafił wczoraj na 
trzy najbliższe miesiące 45-letni 
mieszkaniec miasta. Mężczyzna 
podejrzany jest o znęcanie fizyczne 
i psychiczne nad swoją 43-letnią 
żoną oraz groźby pozbawienia 
życia kierowane pod adresem 
69-letniej matki. Będący pod 
wpływem alkoholu domowy 
oprawca chwilę przed policyjną in-
terwencją po raz kolejny zaata-
kował kobiety. Na szczęście użyta 
przez niego siekiera nie spowodo-
wała obrażeń u domowników.

45-letni mieszkaniec będzińskiej 
dzielnicy Łagisza znęcał się psy-
chicznie i fizycznie nad swoją żoną 
od ponad ośmiu lat. Agresja mał-

Dzięki sporej determinacji właści-
ciela budynku mieszkalnego 
w centrum Mikołowa udało się za-
trzymać 56-letniego mężczyznę, 
który od kilkunastu tygodni, pod 
osłoną nocy, czaił się na terenie 
jednej z posesji i wybijał w oknach 
szyby. Straty sięgnęły kwoty 
blisko dwóch tysięcy złotych. Po-
dejrzany w sprawie mieszkaniec 
województwa mazowieckiego nie 
przyznaje się do zarzucanych mu 
czynów, twierdząc, że jego pobyt 
w powiecie mikołowskim to zwy-
czajny zbieg okoliczności. 

O sprawie policjanci wydziału 
kryminalnego mikołowskiej ko-
mendy wiedzieli już od jakiegoś 
czasu. Do pierwszego ze zdarzeń 
doszło bowiem w połowie listo-
pada 2020 roku. To właśnie wtedy 
po raz pierwszy wybite zostały 
szyby w oknach budynku mieszkal-
nego przy ulicy Słonecznej w Miko-
łowie. Sprawca przychodził na 
posesję ze swoimi kamieniami 
i rzucał nimi w okna. Wszystko 
działo się w środku nocy.

żonka nie ograniczała się tylko do 
wyzwisk i gróźb, przybierała też 
często formę rękoczynów. Zastra-
szona 43-latka nie zgłaszała nigdy 
policji swoich problemów, nie szu-
kała też pomocy w żadnej insty-
tucji. Od kilku tygodni nastąpiła 
znaczna eskalacja agresywnego za-
chowania domowego oprawcy. 
Wpływ na agresję 45-latka bez 
wątpienia miał spożywany w nad-
miarze alkohol. Kilka dni temu męż-
czyzna ponownie wszczął 
awanturę. W tym czasie w jego or-
ganizmie znajdowały się ponad 3 
promile alkoholu. Mocno nie-
trzeźwy zaatakował swoją żonę 
siekierą. Groźby popełnienia prze-
stępstwa padły z jego ust także 

pod adresem próbującej uspokoić 
syna 69-letniej matki. Pomimo 
użycia bardzo niebezpiecznego na-
rzędzia, żadnemu z domowników 
na szczęście nic się nie stało. Inter-
weniujący w mieszkaniu policjanci 
szybko obezwładnili domowego 
oprawcę. 

Mężczyzna został doprowadzony 
do będzińskiego sądu, który 
uwzględnił wniosek policjantów 
i prokuratora o jego tymczasowe 
aresztowanie.  45-latek najbliższe 
trzy miesiące spędzi za kratkami. 
Za popełnione wobec rodziny 
przestępstwa może spędzić w wię-
zieniu nawet 5 najbliższych lat.

Zatrzymali wandala  
i jego „obrończynię”

Odzyskali samochody warte 
blisko pół miliona złotych

Policjanci z Bielska-Białej za-
trzymali 42-letniego chuligana, 
podejrzewanego o zdewasto-
wanie 3 pojazdów oraz grożenie 
i znieważenie zatrzymujących 
go funkcjonariuszy. Grozi mu 
kara 5 lat za kratami. Mundu-
rowi zatrzymali też jego 
24-letnią znajomą, która, aby 
pomóc mężczyźnie, rzuciła się 
na policjantów z wyzwiskami 
i kopniakami. Grozi jej kara 3 
lat więzienia.

Dyżurny drugiego komisariatu 
odebrał zgłoszenie o agre-
sywnym wandalu, który rozbił 
dłonią szybę jadącego bielską 
ulicą Skośną samochodu. Na 
miejsce natychmiast zostali skie-
rowani mundurowi z ogniwa pa-
trolowego bielskiej "dwójki". 
Policjanci, którzy przyjechali na 
m i e j s c e  z a s t a l i 
zgłaszającego, a także innego 
agresywnego mężczyznę, któ-
remu krwawiła dłoń. Był pobu-
dzony i cały czas odgrażał się 
kierującemu osobowym renault. 
Pomimo prób uspokojenia go 

przez stróżów prawa, w pewnym 
momencie ruszył on na kierowcę 
osobówki jednocześnie grożąc 
mu się pobiciem. Mundurowi 
musieli go obezwładnić. Wtedy 
agresywny 42-latek zaczął się 
wyrywać. Kiedy zdał sobie 
sprawę, że nie uda mu się 
uwolnić, zaczął znieważać mun-
durowych i grozić im pobiciem. 
Po chwili na policjantów rzuciła 
się 24-letnia znajoma agresora, 
która kopiąc i bijąc rękoma jed-
nego z policjantów chciała pomóc 
42-latkowi w ucieczce. Kobieta 
wyzywała policjantów i powo-
łując się na "znajomości" zapo-
wiadała ich zwolnienie. 
Agresywna para została obez-
władnia i w kajdankach umiesz-
czona w radiowozie.

Po chwili do policjantów podeszli 
właściciele dwóch innych samo-
chodów, osobowego audi i renault, 
którzy widzieli jak zatrzymany męż-
czyzna, nim zaatakował pojazd kie-
rowcy na ulicy Skośnej, kopał 
i uderzał w ich zaparkowane przy 
ulicy samochody. Na miejsce przy-
jechał kolejny patrol, który zajął się 

przyjęciem zgłoszenia o uszkodzo-
nych samochodach, a agresywna 
para została doprowadzona do ko-
misariatu. Badanie policyjnym alko-
matem wykazało, że 42-letni 
bielszczanin miał w organizmie 
ponad półtora promila alkoholu. 
Jego 24-letnia znajoma była 

trzeźwa. Obydwoje trafili do poli-
cyjnego aresztu, a sprawą dewa-
stacji mienia, znieważenia i napaści 
na policjantów zajęli się kryminalni 
z Komisariatu II Policji w Bielsku-
-Białej.

Po nocy spędzonej w poli-
cyjnym areszcie obydwoje usły-
szeli zarzuty. 42-latek za 
uszkodzenie trzech pojazdów, 
których właściciele oszacowali 
straty w sumie na blisko 2.500 
złotych oraz znieważenie funk-
cjonariuszy, a także używanie 
gróźb w celu zastraszenia poli-
cjantów, aby go nie zatrzymywali. 
Grozi mu za to kara nawet pięciu 
lat więzienia. Jego zachowanie 
zostało zakwalifikowane przez 
śledczych, jako czyn o charak-
terze chuligańskim, dlatego musi 
liczyć się z surowszym potrakto-
waniem go przez sąd. 24-latce 
policjanci przedstawili zarzuty 
znieważenia i naruszenia niety-
kalności cielesnej policjantów. 
Kobieta może za to trafić do wię-
zienia nawet na 3 lata. O ich losie 
zdecyduje niebawem bielski sąd.

Cztery odzyskane samochody, 
o łącznej wartości blisko pół mi-
liona złotych – to wynik działań 
piekarskich kryminalnych oraz 
miejscowej prokuratury. Dzięki 
wnikliwej pracy policjantów za-
rzuty usłyszało 11 osób 
z województwa śląskiego, wielko-
polskiego i małopolskiego. Na 
poczet przyszłych kar i grzywien 
zabezpieczono mienie o wartości 
ponad 100 tys. złotych. 

Od 2017 roku policjanci z Wy-
działu Kryminalnego Komendy Miej-
skiej Policji w Piekarach Śląskich byli 
zaangażowani w śledztwo prowa-
dzone przez Ośrodek Zamiejscowy 
Prokuratury Rejonowej w Tarnow-
skich Górach z siedzibą w Piekarach 
Śląskich, dotyczące przerabiania 
znaków identyfikacyjnych pojazdów. 
Sprawę zapoczątkowało ujawnienie 
przez kryminalnych samochodu, 
który mógł pochodzić z kradzieży. 
Z ustaleń śledczych wynika, że w po-
jeździe skradzionym w Niemczech 
zmieniono numer vin, po czym zare-
jestrowano go w naszym kraju.

Od tego czasu policjanci wspierani 
przez miejscową prokuraturę szu-

kając kolejnych poszlak, analizowali 
zebrany materiał dowodowy, prze-
słuchiwali świadków oraz utrzymy-
wali kontakt z niemieckimi organami 
ścigania. Sprawdzając różne tropy, 
stróże prawa dotarli do kolejnych 
osób zamieszanych w przestępczy 
proceder.

Zarzuty dotychczas usłyszało jede-
naście osób mieszkających w woje-
wództwie śląskim, małopolskim 
i wielkopolskim. Podejrzanym 
w wieku 29-66 lat śledczy zarzucają 
łącznie 18 przypadków dopusz-
czenia się paserstwa, fałszywych ze-
znań oraz oszustwa polegającego na 
wyłudzeniu pieniędzy od ubezpie-
czalni w związku ze zgłoszoną fik-
cyjną kradzieżą pojazdu wartego 
ponad 100 tysięcy złotych.

W ramach prowadzonego śledztwa 
mundurowi odzyskali cztery skra-
dzione samochody o łącznej wartości 
blisko pół miliona złotych. Trzy z nich 
zostały skradzione na terenie Nie-
miec, natomiast jeden w 2015 roku 
w Dąbrowie Górniczej. Na poczet 
przyszłych kar i grzywien u podejrza-
nych zabezpieczono mienie o łącznej 
wartości ponad 100 tys. zł.

Pod osłoną nocy wybijał szyby
Dzięki wyjątkowej determinacji 

oraz zaangażowaniu właściciela bu-
dynku, w nocy z 18 na 19 stycznia 
udało się zatrzymać podejrzanego 
w sprawie mężczyznę. W ręce mun-
durowych trafił niedaleko miejsca, 
które upatrzył sobie jako swój stały 
cel. Znaleziono została także torba 
wypełnioną kamieniami. Jak się 
okazało, to 56-letni mieszkaniec 
województwa mazowieckiego, 
w którym przebywa na stałe. Jak 
wynika z akt postępowania, czło-
wiek ten był w konflikcie z po-
przednią właścicielką  posesji i wiele 
wskazuje na to, że swoim zachowa-
niem chciał dokuczyć właśnie jej.

W trakcie przesłuchania mieszka-
niec powiatu radomskiego nie przy-
znał się do zarzucanych mu czynów. 
W obszernych wyjaśnieniach usi-
łował przekonać śledczych, że jego 
ostatni pobyt w Mikołowie to zu-
pełny zbieg okoliczności i nie ma nic 
wspólnego ze niszczeniem mienia.

Sprawa wkrótce znajdzie swój 
finał w sądzie. 56-latkowi grozi do 5 
lat pozbawienia wolności.

Policjanci Biura do Walki z Cyber-
przestępczością Komendy Głównej 
Policji przy wsparciu Wydziału do 
Walki z Cyberprzestępczością Ko-
mendy Wojewódzkiej Policji w Kato-
wicach dokonali przeszukania 
pomieszczeń u mieszkańca Katowic, 
który oferował do sprzedaży szcze-
pionki na COVID-19 oraz zaświad-
czenia o negatywnym wyniku testów 
na obecność COVID-19.

W styczniu br. w trakcie monitoro-
wania sieci Internet pod kątem sprze-
daży produktów związanych 
z COVID-19 funkcjonariusze opera-
cyjni Biura do Walki z Cyberprzestęp-

Sprzedawali szczepionki na COVID-19
czością Komendy Głównej Policji 
natrafili na ogłoszenia związane z ofe-
rowaniem „nowej szczepionki na 
COVID-19 w formie ampułko-strzy-
kawki” oraz „Negatywne testy 
COVID-19”. Analiza zgromadzonych 
materiałów pozwoliła wytypować 
26-letniego programistę z Katowic.  

Powyższa realizacja jest efektem 
współdziałania specjalistów ds. cy-
berprzestępczości KWP/KSP/KGP, 
z Pełnomocnikiem Rządu ds. Cyber-
bezpieczeństwa, ukierunkowanej na 
zwalczanie nielegalnego handlu 
podrobionymi szczepionkami na 
COVID-19.
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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

1
4
3
5
 m

m

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

LOMBARD 
KAPS 

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

SZYBKA GOTÓWKA za:
złoto, srebro, GSM, 

RTV i inne 

TANIE WYROBY 
JUBILERSKIE

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

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

 Q KUPIĘ motocykl , samochód z PRL - 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:  
Północ) 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 dzielnicy Północ. Pilnie. Cena: 299000 zł. 
Tel. 504 132 951

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

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

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

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

 Q Działka budowlana o pow. 2086 M2, 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  
(możliwość 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.:  
Biblioteczka + komoda z marmurowym bla-
tem. Sygnowany, perfekcyjna renowacja.  
Tel. 34 – 367 65 56

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

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

 Q Część do chevroleta captive. Czujnik stopu. 
Nowy. Made in USA. Tel. 501 779 441

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

 Q Drzwi harmonijkowe – używaną  
w b. dobrym 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,  
cena: 190 zł. Tel. 798 - 649 - 665

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

 Q Maszyna dziewiarska firmy bosch 
tel. 34 362 94 27

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

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

 Q Meble młodzieżowe z biurkiem, ładne,  
w dobrym stanie. Lisiniec, Częstochowa.  
Tel. 508 747 290

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

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

 Q Prasowalnica elektryczna tel. 34 362 94 27

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

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

 Q Rower Cobran Shimano - tel. 697 272 102

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

 Q Serwis obiadowo-kawowy: - (6-osobowy)  
z kamionki ciemny brąz; -z duralxu;  
tel. 504 230 153

 Q Skóra futrówka świńska, tel. 790 819 855

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

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

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

 Q Toaleta kompaktowa. – Używaną w b. do-
brym stanie. Tel. 501 109 822

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

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

PRZYJMĘ

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

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

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

PRACA
SZUKAM PRACY

 Q Podejmę pracę pracownika 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  
gospodarczego, ogrody, posesje, porzdki itp.  
Gliwice. tle. 502 918 616

 Q Kobieta  lat 41 szuka pracy, wykluczone  
towarzyskie, tel. 517 309 982

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

DAM PRACĘ
 Q Przyjmę do pracy handlowca tel. 601 505 520

 Q Przyjmę do pracy szlifierza tel. 601 505 520

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

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

 Q Firma Tacho poszukuje pracownika  
do serwisu 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,  
lakiernictwo, tłumiki. Automat trojanowski. 
Częstochowa, 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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Pieski szukają kochającego domu!
Żelka pies, którego nie da się nie kochać. Piękna, skromna, 
delikatna, czasem energiczna, a czasem spokojna. Nie szuka 
konfliktów lubi dzieci. Ona tak długo czeka na dom! Serce się 
kraje, gdy widać ją taką szczęśliwa na widok człowieka i za 
chwilę ma się dać do boksu.. Powiedzieć jej, że domu nie ma 
jak nie było.. Czy on kiedyś będzie?

Żelka - suczka
rok urodzenia: 2007
wielkość: średnia
przebywa w kojcu nr 21 - nr 1589
data przyjęcia - 10-06-201 1
sterylizacja: Tak

Nevil na dom czeka od 2010 Roku!
Nevil mimo 10 lat spędzonych w  schronisku i  wieku, ma 
w sobie dużo energii do spacerowania, biegania. Nie szuka 
on konfliktu z innymi psami. Człowieka kocha swoim całym 
sercem, niestety do kochania ma tylko wolontariuszy, a od 
10 lat marzy mieć w tym sercu swój dom! Czy jest ktoś, kto 
odmieni jego życie na lepsze?

Nevil - piesek
rok urodzenia: 2008
wielkość: średni
przebywa w kojcu nr 27 - nr 1362
data przyjęcia - 20-08-2010

Halfik poszukuje człowieka na dobre i na złe!
Halfik chciał by być jedynakiem lub mieć siostrzyczkę ;) Nie 
polecamy go do domu z psem (samcem) i kotami. Halfik jest 
delikatny w stosunku do ludzi, lubi dzieci i towarzyszy im na 
spacerach. Psiak nie powinien mieć problemu z  czystością 
w domu, w dni wolontariatu kiedy widzi wolontariuszy stara 
się wstrzymywać i spełnić swoje potrzeby po wyjściu z boksu. 
:) Taki piękny psiak marnuje się w schronisku! ADOPTUJ!

Halfik - piesek
rok urodzenia : 25-08-2012
wielkość : średni
przebywa w kojcu 57 nr 2553
data przyjęcia - 25-08-2015
Kastracja: Tak

Pogo to bardzo pogodny piesek, czasem można się zastana-
wiać jak ten psiak może dawać tyle pozytywnej energii będąc 
od 2014 roku w schronisku!
Uwielbia zabawy na wybiegu ze swoją koleżanką z boksu, nie 
odmówi też zabawy z piłeczką. Jest delikatny w stosunku do 
ludzi, a z innymi psami nie szuka konfliktu. Na smyczy stara 
się nie szarpać. Naszym zdaniem Pogo to idealny psiak dla ak-
tywnej osoby, gdzie nudów i braku miłości nie zazna.

Pogo - piesek
rok urodzenia : 2013
wielkość : średni
przebywa w kojcu nr 70 - nr 2377
data przyjęcia - 25-09-2014
Kastracja: Tak

Tik-Tak to psiak zabrany z łańcucha na początku bardzo bał 
się wszystkiego.Teraz Tik-Tak bardzo się zmienił jest bardziej 
otwarty na ludzi, zaczyna już chodzić w obroży i na smyczy na 
spacerki. Nie jest konfliktowy do innych psów. Ten cudowny 
psiak zasługuję po tylu latach na odrobinę miłości!

Tik-Tak - piesek
rok urodzenia : 06-03-201 0
wielkość : duży
przebywa w kojcu nr 18N - nr 1999
data przyjęcia - 06-03-201 3
Kastracja: Tak

Maki jak to młody psiak ma w sobie dużo energii do zabawy, 
biegania i  okazywania miłości wolontariuszom. Maki zna 
smycz i bardzo ładnie na niej chodzi, aczkolwiek świat jest tak 
ciekawy że wszystko musi poznać teraz. ;) Psiak nie jest kon-
fliktowy w stosunku do innych psów i bardzo dobrze dogadu-
je się z kolegą z boksu. Maki czeka teraz tylko na swoich jedy-
nych ludzi od 2016 roku!

Maki - piesek
rok urodzenia : 2014
wielkość : średni
przebywa w kojcu nr 70 - nr 2657
data przyjęcia - 28-06-2016
Kastracja: Tak

SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT „AS”, JAMROZOWIZNA 1, 42-270 KŁOMNICE (WOJ. ŚLĄSKIE – 23 KM ZA CZĘSTOCHOWĄ)
Kontaktując się prosimy podać imię pieska. Istnieje możliwość dowozu psa do osoby adoptującej !Po wizycie przed-adopcyjnej, ankiecie i zwrocie kosztów za paliwo. 

Można dzwonić od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 14:00 do 20:00. Tel: 731 749 481

POGO

ŻELKA HALFIK

NEVIL MAKI

TIK 
TAK
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HALO! To ja, Lili - mam pomysł „CHODŹMY DO CIEBIE!”
Ps.: Podaj mi poprawny adres, bo idę od 2017 ROKU! I mam wraże-
nie, że to cały czas ten sam kojec, zamiast twojego domu. :(
Jestem bardzo radosną i delikatną sunią. Nie zjadam dzieci ludzkich. 
;) Na smyczy chodzę ładnie, nie szarpię i wszystko dookoła jest supe-
rowe. Uwielbiam zabawy piłką lub z kolegą z boksu, na spacerze cza-
sem.. może często też go zaczepiam do zabawy. Teraz szukam tego je-
dynego człowieka, co dom mi da! Zapraszam do adopcji!

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

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

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

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

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

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

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

Arnold - piesek
rok urodzenia : 20-01-201 1
wielkość : mały
przebywa w kojcu nr 13 - nr 1711
data przyjęcia - 20.01.2012.
Kastracja: Tak
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Wybrane samochody na dzień 22 stycznia 2021 r.

TOYOTA AVENSIS  
1.8 E, rok prod. 2016

53.900 zł

FIAT 500 
X 1.33 E  rok prod. 2019, kraj., 
I-wł., gwarancja, serwisowany

69.900 zł

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

69.900 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  
 

27.900 zł

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

 14.400 złQ	 MINI COOPER 1.6 E, zakup 2005

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

Q	 AUDI A6, 2.0D ok prod. 2018, gwarancja, kraj., I-wł.,serwisowany 129.900 zł

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

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

Q	 FORD FIESTA 1.3E, rok prod. 2011 15.900

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

28.900 - 30.900 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	 SKODA OCTAVIA 1.6 D, rok prod. 2017, kraj., I-wł., 
serwisowany  47.800 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

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