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Śmierć 14-latka to nieszczęśliwy 
wypadek Częstochowa

Śmiertelne potrącenie na torach

Odśnieżanie: najpierw 
główne ulice

Od 12 lutego

Nowe zasady, ale nadal w reżimie sanitarnym

Wśród ofi ar mieszkaniec powiatu lublinieckiego

Zmarli po przyjęciu szczepionki 

W sobotę, przed godziną dziewiętnastą częstochowskie służby 
otrzymały informację o potrąceniu mężczyzny przez pociąg przy 
ul. Jesiennej. Po dotarciu na miejsce zdarzenia zastano mężczyznę 
z licznymi obrażenimi ciała, leżącego przy torowisku. Niestety, le-
karz pogotowia ratunkowego stwierdził zgon. Okoliczności zda-
rzenia wskazują na samobójstwo.

■ Kamil Dzwonnik

21 zastępów sprzętu do oczyszczania pasa drogowego 
pracuje obecnie na ulicach Częstochowy. Do odśnieżania 
mają łącznie 650 km dróg. Służby drogowe musiały roz-
począć pracę na drogach głównych, po południu 
przeniosą się na drogi boczne i lokalne.

Zimowa aura daje się we znaki od niedzielnych godzin wie-
czornych. W obliczu nasilenia się opadów śniegu i spadku tem-
peratury poniżej -10 C większość floty sprzętu firmy wykonującej 
usługę odśnieżania dla Częstochowy została skierowana na 
główne ciągi komunikacyjne i połączenia międzydzielnicowe.  - 
Miejmy jednak na uwadze, że w sytuacji utrzymywania się in-
tensywnych opadów, w połączeniu z wiatrem i niskimi 
temperaturami, sytuacja nie ulegnie natychmiastowej i trwałej 
poprawie. Drogi nie stają się natychmiastowo czarne i suche, 
tym bardziej że przy takiej aurze nieskuteczne jest działanie mie-
szanki solankowej - mówi Maciej Hasik, rzecznik prasowy 
MZDiT. - Priorytetem dla służb drogowych jest odśnieżenie 
pasa drogowego w najwyższym, możliwym stopniu, co pozwoli 
na utrzymanie przejezdności. Z prognoz pogody wynika, że do 
poniedziałkowego południa utrzymają się nad Częstochową in-
tensywne opady śniegu. Do ich ustania największa praca będzie 
wykonywana na głównych ulicach, po południu flota sprzętu 
zostanie zadysponowana na ulice boczne i lokalne - podsumo-
wuje Maciej Hasik.
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„Duch” zabijał, jego ofiary zapo-
minały o oddychaniu, umierały 
– śmiercionośny gang z Zawiercia 
handlujący dopalaczami został 
skazany przed Sądem Okręgowym 
w Częstochowie. Trzy lata lata 
temu wprowadził do obrotu ok. 
3 kg niebezpiecznych substancji 
na terenie woj. śląskiego.

W 2018 roku w pow. zawierciańskim 
na skutek zażycia niebezpiecznych 
substancji 4 osoby straciły życie, 8 z za-
truciami trafiło do szpitali. Badania tok-
sykologiczne potwierdziły w krwi 
zmarłych obecność dopalaczy.

– Nazwałem to duch, bo w pewnym 
momencie człowiek zapominał o od-
dychaniu – opowiadał wtedy 50-letni 
mężczyzna, jedna z kilkunastu ofiar 
śmiercionośnych dilerów.

W ramach określonego reżimu sanitar-
nego od 12 lutego zostaną otwarte hotele, 
stoki, kina, teatry i baseny. Nowe zasady 

będą obowiązywały na 
razie przez dwa tygodnie.

Nowe zasady. Nadal 
w reżimie sanitarnym

Nowe rozwiązania zo-
staną wprowadzone wa-
runkowo - na razie na 
dwa tygodnie.  Co z nich 
wynika? Że od 12 lutego:

W marcu policjanci z KWP w Katowi-
cach zatrzymali 35-letnią Monikę N. 
i 36-letnią Dagmarę L. oraz dwóch po-
mocników dilerek Dariusza W.  i Bar-
tosza M. Gang od lata 2018 r. zajmował 
się na terenie Zawiercia sprzedażą do-
palaczy. Z handlu tymi substancjami 
dwie oskarżone kobiety uczyniły sobie 
stałe źródło dochodu. Sprzedaż pro-
wadziły wśród bliższych i dalszych zna-
jomych. Miały ustaloną cenę sprzedaży 
na 20 złotych za tzw. indywidualną 
porcję konsumencką, której wielkość 
wynosiła od 0,2 do 0,4 grama. Porcja 
taka pozwalała na odurzenie dwóch 
osób. Kobiety miały dwóch dostawców 
– Dariusza W. i Bartosza N.

Prokurator zarzucił całej czwórce po-
pełnienie przestępstw polegających 
na uczestniczeniu w obrocie znacz-
nych ilości dopalaczy, udzielaniu nie-
odpłatnym, sprzedaży i posiadania 
dopalaczy, sprowadzeniu niebezpie-
czeństwa dla życia i zdrowia wielu 
osób, narażeniu na bezpośrednie nie-

bezpieczeństwo utraty życia albo cięż-
kiego uszczerbku na zdrowiu 14 osób 
z powiatu zawierciańskiego i innych 
miast województwa śląskiego, skła-
dania fałszywych zeznań, wywieraniu 
wpływu na świadka postępowania za 
pomocą groźby bezprawnej. Dariusz 
W. nocami miał także odwiedzać 
groby osób, które mogły umrzeć po 
zażyciu dopalaczy i nagrywać filmy, 
które rozsyłał znajomym pokazując jak 
działa biały proszek.

Sądzie Okręgowym w Częstochowie 
zapadł wyrok w tej sprawie. Dagmara L. 
została skazana na 5 lat więzienia 
i grzywnę 4500 zł, Monika N. na 6 lat 
więzienia i grzywnę 6000 zł. Dariusz 
W. został skazany na 3 lata i 3 miesiące 
więzienia oraz 6 tysięcy zł grzywny. 
Wszyscy oskarżeni muszą również za-
płacić nawiązkę na rzecz Częstochow-
skie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół 
Dzieci Uzależnionych.

■ bea

10 osób z całego kraju zmarło niedługo po podaniu 
szczepionki przeciw COVID-19. Wśród nich był mieszka-
niec powiatu lublinieckiego. Z najnowszego rządowego 
raportu wynika, że od pierwszego dnia szczepień 1393 
osoby miały niepożądany odczyn poszczepienny.

Wśród ofiar śmiertelnych byli kobieta z powiatu bialskiego w 
woj. lubelskim, mężczyzna z Oleśnicy na Dolnym Śląsku, męż-
czyzna z powiatu ciechanowskiego na Mazowszu, dwie ko-
biety z Gdyni, kobieta z pow. brzezińskiego w Łódzkiem, 
kobieta z Krakowa oraz trzy osoby ze Śląska: kobieta z My-
słowic, mężczyzny z Siemianowic Śląskich oraz mężczyzna 
z pow. lublinieckiego.

Mężczyzna zaszczepiony w Siemianowicach Śląskich 
uskarżał się przed śmiercią na bardzo silne bóle kostno-mię-
śniowe i osłabienie. Zmarł 1 lutego "najprawdopodobniej 
z przyczyn sercowych" – jak zanotowano w raporcie. Poinfor-
mowano też, że rodzina zmarłego nie zgodziła się na propo-
nowaną sekcję zwłok. Pacjent nie był hospitalizowany.

Z kolei mieszkaniec powiatu lublinieckiego zmarł dzień po 
podaniu szczepionki. Jako przyczynę podano pękniecie tęt-
niaka aorty wstępującej.

Od pierwszego dnia szczepienia (27.12.2020 r.) w całym 
kraju 1393 osoby miały niepożądane odczyny poszczepienne. 
1174 miało charakter łagodny, czyli zaczerwienienie oraz 
krótkotrwałą bolesność w miejscu wkłucia.

O zakwalifikowaniu zaburzeń zdrowia jako niepożądany od-
czyn poszczepienny (NOP) decyduje lekarz po badaniu i prze-
prowadzeniu wywiadu. Według definicji opublikowanej na 
stronie gov.pl NOP to zaburzenie stanu zdrowia, które wystą-
piło w okresie czterech tygodni po podaniu szczepionki.

Hotele  będą dostępne dla wszyst-
kich przy zachowaniu reżimu sanitar-
nego (50% dostępnych pokoi, posiłki 
serwowane tylko do pokoi, na ży-
czenie gości. Restauracje hotelowe – 
zamknięte).

Kina, teatry, opery i filharmonie zo-
staną ponownie otwarte – podczas 
wydarzeń kulturalnych zajętych może 
być maksymalnie 50% miejsc siedzą-
cych. Obowiązują maseczki. Zakaz 
konsumpcji.

Otwarte zostaną baseny. UWAGA! 
Aquaparki nadal będą nieczynne.

Stoki narciarskie zostaną otwarte.
Otwarte boiska zewnętrzne, korty 

itp. zostaną otwarte – wznowiony zo-
stanie amatorski sport na świeżym 
powietrzu.

Siłownie dalej pozostaną zamknięte.
Restauracje – tak jak do tej pory – 

będą mogły wydawać posiłki na 
wynos i w dowozie.

■ Kamil Dzwonnik
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Policjanci z Częstochowy zatrzy-
mali ukrywającego się od siedmiu 
lat 41-latka. Przez ten czas wielo-
krotnie zmieniał miejsce 
zamieszkania, pracy i podawał się 
za inną osobę. W ostatnim czasie 
przebywał w Gdyni.

Policjanci z Referatu Poszukiwań 
i Identyfikacji Osób zatrzymali  
w piątek 41-latka, który ścigany 
był za oszustwo i uporczywe 
uchylanie się od alimentacji. Męż-
czyzna poszukiwany był na 
terenie województwa śląskiego, 
mazowieckiego i wielkopolskiego. 

Przez 7 lat wielokrotnie zmieniał 
miejsce zamieszkania, pracy i po-
dawał się za inną osobę.

Dzięki wnikliwej pracy często-
chowskich stróżów prawa, został 
zatrzymany w jednym z mieszkań 
w Gdyni. Mężczyzna trafił już do 
aresztu, gdzie spędzi ponad rok.

Wraz z odmrożeniem w ponie-
działek handlu, ruszyły  
w sklepach Galerii Jurajskiej zi-
mowe wyprzedaże. Towaru jest 
tak dużo, że ceny spadają nawet o 
70 proc.

- Przez pięć ostatnich tygodni 
większość towaru czekała w maga-
zynach i na sklepowych półkach. 
Uwolnienie handlu, uwolniło także 
sezon przecen. Ten wrócił i to z dużą 
intensywnością. Z racji tego, że wy-
przedaże zaczynają się w mo-
mencie, w którym zwykle dobiegały 
końca, w sklepach można dziś zna-
leźć bardzo wysokie rabaty, typowe 
dla ostatniej odsłony sezonu - mówi 
Anna Borecka - Suda, zastępca dy-
rektora Galerii Jurajskiej.

To nie jedyna zmiana. - Wszystko 
wskazuje na to, że wyprzedaże 
będą stosunkowo krótkie. Han-
dlowcy nastawiają się na szybkie 
wyprzedanie towaru, po to, aby już 
zacząć wprowadzać kolekcje przej-
ściowe, które zwykle w lutym poja-
wiały się na wieszakach. W praktyce 
oznacza to, że większość przecen 
zapewnie potrwa wyłącznie do 
końca lutego. Część marek już ko-
munikuje obniżki obniżki jako "final 
sale" - dodaje.

Na jakie konkretnie rabaty można 
teraz liczyć w sklepach Galerii Juraj-
skiej? Na przykład obniżki do -70 
proc. znaleźć można w salonach Yes, 
Big Star i Greenpoint. W tym ostatnim 

można dostać nawet dodatkowy 
rabat w wysokości -30 proc. na drugą 
rzecz z wyprzedaży. - 70 proc. przy 
zakupie 2 rzeczy ma także Monnari. - 
60 proc. oferuje Lee Cooper  
i eobuwie.pl. Obniżki sięgające do -50 
proc. już pojawiły się m.in. w CCC, 
Guess, Ecco, Deichmann. - 40 proc. 
na soczewki progresywne oferuje 
salon Vision Express, a -30 proc. na 
cały asortyment ma Esotiq.

Ponadto promocje trwają wciąż  
w tak popularnych sklepach jak Re-
served, Cropp, House, Sinsay czy 
Zara. Obok tradycyjnych obniżek 
można znaleźć także inne akcje pro-
mocyjne, np. rabaty na drugą rzecz. 
Tak jest np. w salonie Molton, gdzie 
na drugą rzecz można dostać -20 
proc., a na trzecią -30 proc. -50 
proc. na drugą książkę można do-
stać z kolei w Świecie Książki. 3 
rzeczy w cenie 2 kupimy natomiast 
w Pandorze. Nie brakuje także 
pierwszych promocji walentynko-
wych, znaleźć je można m.in. w Do-
uglas oraz Yes.

- Przeceny mają praktycznie 
wszystkie sklepy w galerii, a na wy-
przedaże trafia rekordowa ilość to-
waru, jest więc w czym wybierać. 
Tym bardziej, że część sklepów ma 
zaplanowane dodatkowe dostawy 
towaru na połowę tego tygodnia. 
Czekają na nie m.in. sklepy odzie-
żowe, w tym te najchętniej odwie-
dzane przez klientów w sezonie 
zimowych przecen - mówi.

Wybierając się jednak na wyprze-
daże, pamiętać należy o kilku zasa-
dach, przypominają przedstawiciele 
Jurajskiej. Na terenie galerii należy 
cały czas mieć zasłonięte nos i usta 
np. maseczką. Rekomendowane 
jest także częste dezynfekowanie 
rąk przed wejściem do sklepu i po 
jego opuszczeniu. Do dyspozycji 
klientów jest blisko 50 punktów do 
dezynfekcji ulokowanych na alejach 
handlowych.

W każdej sytuacji należy także za-
chować dystans min. 1,5 metra. Po-
nadto w sklepach i w galerii 
obowiązują limity. Ile osób może w 
nich przebywać jednocześnie, można 
dowiedzieć się w komunikatach wy-
wieszonych w witrynach. - W czasie 
zakupów zalecana jest rozwaga i 
troska. Jeśli jakiś sklep zapełni się 
klientami, bądźmy cierpliwi i pocze-
kajmy. Stosujmy się też do poleceń 
pracowników sklepów, a także za-
chowujmy bezpieczny dystans w ko-
lejkach - radzi Borecka - Suda.

Planującym zakupy Jurajska udo-
stępniła bezpłatną specjalną apli-
kację parkingową, dzięki której 
można sprawdzić dostępność 
miejsc parkingowych. Ma to pomóc 
w dogodnym zaplanowaniu wizyty 
oraz rozładowaniu ruchu. Przed 
sklepami najpopularniejszych 
marek można znaleźć natomiast 
specjalne oznaczenia na podłodze, 
które pomagają w formowaniu bez-
piecznej kolejki.

Sezon jest intensywny 

W Jurajskiej ruszyły wyprzedaże

Pięć lat w więzieniu mogą spędzić 
dwaj młodzi mężczyźni, którzy 
okradali stacje paliw. Złodzieje 
wpadli niemal na gorącym 
uczynku. W bagażniku ich samo-
chodu policjanci znaleźli kilka 
innych zbiorników z kradzioną 
benzyną i olejem napędowym.

Dyżurny myszkowskiej komendy 
otrzymał zgłoszenie kradzieży paliwa 
na jednej ze stacji paliw w Koziegło-
wach. Sprawcy zatankowali paliwo za 
kwotę blisko 300 złotych i odjechali, 
nie płacąc. Oficer dyżurny skierował 
na miejsce patrol drogówki i prze-
kazał, że sprawcy poruszają się 
ciemną hondą accord. Stróże prawa 
ruszyli za opisanym pojazdem. Już po 
chwili w Siedlcu Dużym na DK 91 za-
uważyli samochód, który zatrzymali 
do kontroli drogowej. Wewnątrz sie-
działo dwóch obywateli Gruzji  
w wieku 24 i 28 lat.

Podczas kontroli pojazdu w bagaż-
niku ujawnili zbiorniki wypełnione 
benzyną i olejem napędowym. Jak 
się okazało, paliwo pochodziło  
z wcześniejszych kradzieży. Śledczy 
udowodnili im, że w krótkich odstę-
pach czasu dokonali trzech podob-
nych kradzieży w Częstochowie, 
Romanowie i Koziegłowach. 
Sprawcy myśleli, że odpowiedzą za 
wykroczenia... ale zmiana przepisów 
Kodeksu Karnego daje śledczym 
możliwość łączenia wykroczeń  
w zbieg. Tak było w tym przypadku. 
Amatorzy "darmowego tankowania" 
usłyszeli zarzut dokonania kradzieży, 
za co Kodeks Karny przewiduje karę 
pozbawienia wolności do 5 lat. Obaj 
przyznali się do winy. Starszy z nich 
został deportowany do kraju, z któ-
rego pochodzi, bo jego pobyt na te-
renie RP był nielegalny. 

- Na obecnym etapie walki z pan-
demią nie rozważamy zmian w 
tym zakresie ze względów epide-
micznych - przekazały PAP resorty 
kultury, dziedzictwa narodowego 
oraz sportu w odpowiedzi na py-
tanie, czy wobec luzowania 
niektórych obostrzeń epidemicz-
nych możliwy jest powrót kibiców 
na stadiony piłkarskie.

W piątek rząd poinformował, że od 
12 do 26 lutego warunkowo otwarte 
zostaną m.in. niektóre obiekty spor-
towe, np. baseny, ale też stoki narciar-
skie, korty i boiska, czyli wróci 
możliwość uprawiania sportu na 
świeżym powietrzu. Ostatnio  
z obiektów tych mogły korzystać tylko 
grupy sportowców wyczynowych. 
Otwarte zostaną również kina, teatry, 
filharmonie, opery, ale w ścisłym 
reżimie sanitarnym, polegającym m.in. 

na wypełnieniu do 50 proc. widowni, 
konieczności stałego noszenia mase-
czek i braku możliwości konsumpcji.

Na razie jednak rząd nie bierze pod 
uwagę powrotu kibiców do hal spor-
towych czy na trybuny stadionów.

- Na obecnym etapie walki z pan-
demią nie rozważamy zmian w tym 
zakresie ze względów epidemicznych 
- przekazało Centrum Informacyjne 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, którego szef - wicepre-
mier Piotr Gliński - kieruje również 
polskim sportem.

Również władze Ekstraklasy SA, 
spółki prowadzącej rozgrywki naj-
wyższej klasy, obecnie nie spodzie-
wają się powrotu kibiców na trybuny. 
Liczą, że będzie to możliwe, kiedy zo-
staną wyznaczone przez rząd zielone 
i żółte strefy.

- Zdajemy sobie sprawę z tego, że 
wiele zależy od sytuacji epidemiolo-

gicznej w Polsce, ale mamy nadzieję, 
że przy sprzyjających warunkach 
jeszcze w tym sezonie PKO Bank 
Polski Ekstraklasa zagra przy dopingu 
na żywo. Na pewno z naszej strony 
zrobimy wszystko, co możliwe, aby ta 
nadzieja się ziściła – zadeklarował cy-
towany przez spółkę Ekstraklasa jej 
prezes Marcin Animucki.

W Polsce, po przerwie spowodo-
wanej pierwszą falą epidemii COVID-
19, kibice wrócili na stadiony 
piłkarskie w czerwcu, kiedy zezwo-
lono na wypełnienie trybun w 25 pro-
centach. W niektórych regionach 
kraju możliwe było wypełnienie 
nawet połowy miejsc, ale od połowy 
października, kiedy nastąpił znaczny 
wzrost zakażeń wynikający z drugiej 
fali epidemii, wszelkie rozgrywki spor-
towe toczą się przy pustych trybu-
nach.

Sport

Kibice na razie nie wrócą 
na stadiony

Myszków 

Zagraniczni złodzieje" 
na gościnnych 
występach"

Został zatrzymany w Gdyni

Ukrywał się od siedmiu lat

- Nowe badanie wskazało, że 
substancja o nazwie tapsygar-
gina silnie hamuje SARS-CoV-2,  
a także inne chorobotwórcze wi-
rusy. Jej pochodne są testowane 
w leczeniu nowotworów i według 
obecnej wiedzy powinna być 
bezpieczna - poinformowali ba-
dacze z University of Nottingham 
na łamach pisma „Viruses”.

Naukowcy zauważyli, że otrzymy-
wana z roślin tapsygargina uru-
chamia tzw. odporność wrodzoną 
przeciwko trzem różnym typom wi-
rusów atakujących układ odde-
chowy człowieka.

Dzięki temu wykazuje silne dzia-
łanie przeciwwirusowe w przy-
padku zakażenia SARS-CoV-2,  
a także pospolitym koronawirusem 
wywołującym przeziębienia, syncy-
tialnym wirusem oddechowym i wi-
rusem grypy typu A.

Oprócz działania przeciw no-
wemu koronawirusowi ogromną 
zaletą jest właśnie szerokie spek-
trum działania. Rzecz w tym, że 
wiele infekcji dróg oddechowych 
trudno jest rozróżnić po samych 
objawach, więc działająca sub-
stancja umożliwi łatwiejsze leczenie 
tych chorób.

Według naukowców substancja 
jest skuteczna, kiedy poda się ją 
przed lub w trakcie infekcji. Jej prze-
ciwwirusowe działanie jest co naj-
mniej kilkaset razy silniejsze, niż 
obecnych leków.

Lek uniemożliwia wirusowi two-
rzenie nowych kopii co najmniej 
przez 48 godzin po 30-minutowym 
działaniu.

Jest stabilny w kwaśnym pH, co 
oznacza, że można podawać go do-
ustnie. Ewentualne leczenie nie bę-

dzie więc wymagało iniekcji czy 
warunków szpitalnych.

Co ważne, wirusy się na ten 
związek nie uodporniają.

Substancja tak samo dobrze radzi 
sobie z jednoczesną infekcją koro-
nawirusem i grypą, jak i zakażeniem 
tylko jednym wirusem.

Jej stosowanie jest bezpieczne - 
pochodne tapsygarginy są już te-
stowane w leczeniu raka prostaty.

- Choć nadal znajdujemy się na 
wczesnym etapie badań tego 
środka i jego wpływu na leczenie 
takich zakażeń jak COVID-19, wy-
niki te mają kolosalne znaczenie - 
podkreśla jeden z naukowców prof. 
Kin-Chow Chang.

- Obecna pandemia pokazuje po-
trzebę dostępu do skutecznych 
środków przeciwwirusowych prze-
znaczonych do leczenia aktywnych 
zakażeń, podobnie jak dostępu do 
szczepionek zapobiegających in-
fekcji. Przyszłe pandemie prawdo-
podobnie będą miały związek ze 
zwierzętami, czyli choroby będą 
przenosiły się ze zwierząt na ludzi  
i z ludzi na zwierzęta. Z tego po-
wodu nowa generacja środków 
przeciwwirusowych, takich jak tap-
sygargina mogą odegrać ważną rolę 
w kontroli i leczeniu głównych in-
fekcji zarówno u ludzi, jak i u zwie-
rząt - podkreśla ekspert.

Badacz stwierdzi, że tapsygargina 
ma potencjał, aby w razie potrzeby 
obronić ludzkość przed nieznaną 
jeszcze wirusową „chorobą X”, 
gdyby się taka pojawiła.

Więcej o badaniu można prze-
czytać na stronie: https://www.
e u r e k a l e r t . o r g /e m b _ r e l e -
ases/2021-02/uon-sup020121.
php

Zdrowie 

Naukowcy odkryli potencjalny  

lek na COVID-19
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Dzięki natychmiastowej i zdecydo-
wanej reakcji 14-letniej mieszkanki 
jednego ze śląskich miast poli-
cjantom w porę udało się dotrzeć 
do mieszkanki Mikołowa. Zacho-
wanie kobiety oraz wysyłane do 
przyjaciółki wiadomości mogły 
wskazywać, że chce ona targnąć 
się na własne życie. Rzeczowo 
przekazywane dyżurnemu jed-
nostki informacje spowodowały, 
że mundurowi w porę zapukali do 
drzwi potrzebującej wsparcia 
18-letniej mikołowianki.

Dyżurny mikołowskiej komendy 
otrzymał zgłoszenie o 18-letniej 
mieszkance Mikołowa, która jest  

w złym stanie psychicznym, a wysy-
łane przez nią sygnały mogą świad-
czyć, że chce targnąć się na własne 
życie. Zgłaszającą okazała się jej 
14-letnia przyjaciółka, która prowa-
dziła z młodą kobietą korespondencję 
poprzez jeden z internetowych ko-
munikatorów. Otrzymywane przez 
14-latkę wiadomości na tyle ją zanie-
pokoiły, że bez wahania zaalarmo-
wała właściwe służby.

Przyjmujący zgłoszenie dyżurny 
policji był pod ogromnym wraże-
niem emocjonalnej dojrzałości  
i opanowania 14-latki, która w rze-
czowy, bardzo klarowny sposób, 
potrafiła naprowadzić policjantów 
do miejsca zamieszkania swojej 

18-letniej przyjaciółki. Jak wynikało 
bowiem z treści rozmowy, koleżeń-
skie relacje odbywały się w prze-
strzeni Internetu, więc zgłaszająca 
interwencję nie znała dokładnego 
adresu miejsca zamieszkania swojej 
znajomej.

Mundurowi dotarli w końcu do 
domu 18-latki, która ostatecznie 
trafiła pod opiekę lekarzy.

Godna uznania i pochwały reakcja 
14-latki pokazuje, że tak młode 
osoby potrafią zainteresować się in-
nymi i udzielić wsparcia i pomocy 
osobie w potrzebie, wykazując się 
przy tym empatią i zdrowym roz-
sądkiem.

Nawet kilka lat za kratami grozi 
mężczyźnie, który zlekceważył są-
dowy zakaz prowadzenia 
pojazdów mechanicznych. Nieod-
powiedzialny świętochłowiczanin 
podróżował wraz z kilkuletnim 
synem. 25-latek może wkrótce 
usłyszeć również zarzut kiero-
wania seatem pod wpływem 
narkotyków, jeśli wykonane ba-
danie krwi to potwierdzi. 

Do zdarzenia doszło w niedzielę 
po południu. Policjanci w trakcie pa-
trolowania ulicy Katowickiej zauwa-
żyli osobową skodę. Kierowca na 
widok policyjnego radiowozu gwał-
townie przyspieszył, skręcając w 
pobliską ulicę. Mundurowi postano-
wili zatrzymać pojazd do kontroli. 

Kierującym okazał się 25-letni 
mieszkaniec miasta. W trakcie 
sprawdzenia mężczyzny w policyj-
nych bazach danych wyszło na jaw, 
że wsiadł za kierownicę osobówki 
pomimo obowiązującego go jeszcze 
blisko 2 lata sądowego zakazu pro-
wadzenia pojazdów. Ponadto nie-
o d p o w i e d z i a l n y 
Świętochłowiczanin nie jechał sam, 
bowiem podróżował ze swoim 
4-letnim synem. W trakcie czyn-
ności mundurowych mężczyzna był 
wyraźnie pobudzony i zdenerwo-
wany. To wzbudziło podejrzenie 
stróżów prawa. Tym bardziej, że 
orzeczony przez sąd zakaz był na-
stępstwem tego, że świętochłowi-
czanin ponad rok wcześniej dopuścił 
się przestępstwa polegającego na 

kierowaniu pojazdu pod wpływem 
narkotyków. Policjanci postanowili 
przebadać go na zawartość środków 
psychoaktywnych. Pobrana próbka 
śliny za pomocą testera narkotyko-
wego okazała się pozytywna. W 
związku z podejrzeniem, że 25-
latek mógł kierować samochodem 
po użyciu narkotyków, pobrano mu 
krew do dalszych badań. Jeżeli to 
przypuszczenie się potwierdzi, męż-
czyzna musi się liczyć z zarzutami 
karnymi, za które grożą surowe 
konsekwencje. Za niestosowanie 
się do wyroku sądu dotyczącego za-
kazu prowadzenia wszelkich po-
jazdów mechanicznych grozi mu 
kara do 5 lat więzienia. Sprawę pro-
wadzi miejscowa komenda policji.

Nawet kilka lat za kratami grozi 
mężczyźnie, który zlekceważył są-
dowy zakaz prowadzenia pojazdów 
mechanicznych. Nieodpowie-
dzialny świętochłowiczanin podró-
żował wraz z kilkuletnim synem. 
25-latek może wkrótce usłyszeć 
również zarzut kierowania seatem 
pod wpływem narkotyków, jeśli 
wykonane badanie krwi to po-
twierdzi. 

Do zdarzenia doszło w niedzielę po 
południu. Policjanci w trakcie patro-
lowania ulicy Katowickiej zauważyli 
osobową skodę. Kierowca na widok 
policyjnego radiowozu gwałtownie 
przyspieszył, skręcając w pobliską 
ulicę. Mundurowi postanowili za-
trzymać pojazd do kontroli. Kieru-

jącym okazał się 25-letni mieszkaniec 
miasta. W trakcie sprawdzenia męż-
czyzny w policyjnych bazach danych 
wyszło na jaw, że wsiadł za kierow-
nicę osobówki pomimo obowiązują-
cego go jeszcze blisko 2 lata 
sądowego zakazu prowadzenia po-
jazdów. Ponadto nieodpowiedzialny 
Świętochłowiczanin nie jechał sam, 
bowiem podróżował ze swoim 
4-letnim synem. W trakcie czynności 
mundurowych mężczyzna był wy-
raźnie pobudzony i zdenerwowany. 
To wzbudziło podejrzenie stróżów 
prawa. Tym bardziej, że orzeczony 
przez sąd zakaz był następstwem 
tego, że świętochłowiczanin ponad 
rok wcześniej dopuścił się przestęp-
stwa polegającego na kierowaniu 

pojazdu pod wpływem narkotyków. 
Policjanci postanowili przebadać go 
na zawartość środków psychoak-
tywnych. Pobrana próbka śliny za 
pomocą testera narkotykowego 
okazała się pozytywna. W związku z 
podejrzeniem, że 25-latek mógł kie-
rować samochodem po użyciu nar-
kotyków, pobrano mu krew do 
dalszych badań. Jeżeli to przypusz-
czenie się potwierdzi, mężczyzna 
musi się liczyć z zarzutami karnymi, 
za które grożą surowe konse-
kwencje. Za niestosowanie się do 
wyroku sądu dotyczącego zakazu 
prowadzenia wszelkich pojazdów 
mechanicznych grozi mu kara do 5 
lat więzienia. Sprawę prowadzi miej-
scowa komenda policji.

Mysłowiccy policjanci zatrzymali 
59-letniego mężczyznę, który w 
trakcie domowej awantury dźgnął 
nożem swojego znajomego. Po-
szkodowany 48-latek w ciężkim 
stanie trafił do szpitala. Na wniosek 
śledczych Sąd Rejonowy w Mysło-
wicach tymczasowo aresztował 
podejrzanego na 3 miesiące. Grozi 
mu dożywocie.

Jak ustalili śledczy, 59-letni my-
słowiczanin spożywał w swoim 
mieszkaniu alkohol ze znajomymi. 
W pewnym momencie pomiędzy 
nim, a 48-letnim uczestnikiem im-
prezy doszło do awantury, w trakcie 
której 59-latek ugodził go nożem. 

Po udzieleniu pierwszej pomocy 
przez pogotowie, mężczyzna w 
ciężkim stanie przewieziony został 
do szpitala. W toku dalszych czyn-
ności okazało się, że jest on poszu-
kiwany przez mysłowicki sąd do 
odbycia kary 2 lat więzienia.

Na miejscu policjanci zatrzymali 
59-letniego sprawcę. Badanie alko-
matem wykazało u niego ponad 2 
promile. Mężczyzna trafił do poli-
cyjnego aresztu, a po wytrzeź-
wieniu usłyszał prokuratorskie 
zarzuty. Decyzją sądu najbliższe 3 
miesiące spędzi w areszcie. Grozi 
mu kara dożywotniego więzienia.

Zlekceważył zakaz i wybrał się na przejażdżkę 

Zlekceważył zakaz i wybrał się na przejażdżkę z synem

Z nożem na znajomego

Chciał zabić sąsiada

Dzięki 14-latce nie doszło do tragedii Znęcał się nad żoną
Najbliższe 3 miesiące spędzi  
w areszcie 56-letni mieszkaniec 
Mysłowic, który od listopada 
ubiegłego roku znęcał się nad 
swoją żoną i groził jej pozbawie-
niem życia. Mężczyzna wszczął 
awanturę, w trakcie której groził 
swojej partnerce nożem. Kobieta 
uciekła z mieszkania i schroniła 
się u córki, a policjanci zatrzymali 
domowego oprawcę. Mężczyzna 
był już wcześniej karany za znę-
canie, dlatego grozi mu 7,5 roku 
więzienia.

Mysłowiccy policjanci zostali we-
zwani na interwencję do jednego  
z bloków w dzielnicy Piasek. Na 
miejscu okazało się, że pijany mąż 
57-latki wszczął awanturę, w trakcie 
której groził jej nożem pozbawie-
niem życia. Jak ustalili policjanci, 
mężczyzna od dwóch miesięcy 
znęcał się fizycznie i psychicznie 
nad swoją partnerką. Kobieta  

Policjanci wytropili i zatrzymali, 
a sąd na wniosek prokuratora 
aresztował na 3 miesiące 55-
latka podejrzanego o usiłowanie 
zabójstwa swojego 70-letniego 
sąsiada. Mężczyzna podczas 
sprzeczki uderzył go siekierą w 
głowę, poważnie raniąc i uciekł. 
Kilka godzin później odnaleźli go 
policyjni wywiadowcy i prze-
wodnicy policyjnych psów 
tropiących. Mężczyźnie grozi 
kara nawet dożywotniego wię-
zienia.

Do zdarzenia doszło w Czechowi-
cach-Dziedzicach. Na korytarzu bu-
dynku wielorodzinnego przy jednej 
z głównych ulic wywiązała się 
sprzeczka pomiędzy sąsiadami.  
W pewnym momencie 55-latek 
chwycił siekierę i uderzył nią swo-
jego 70-letniego sąsiada. Następnie 
uciekł z miejsca zdarzenia rowerem. 
Zakrwawionego 70-latka zobaczyła 
jego znajoma, która wezwała Policję 
i pogotowie ratunkowe. Ranny se-
nior z obrażeniami zagrażającymi 
jego życiu, został zabrany do szpi-
tala.

Na miejsce przestępstwa przybyli 
policyjni detektywi i technik krymi-
nalistyki, którzy wykonali oględziny 
miejsca przestępstwa, zabezpie-
czając ślady i dowody. Oficer dy-
żurny bielskiej komendy rozesłał 
rysopis sprawcy do wszystkich jed-
nostek i patroli policyjnych na te-
renie miasta i powiatu, a także 
sąsiednich komend policji. Stróże 
prawa rozpoczęli poszukiwania nie-

w obawie o swoje życie i zdrowie 
schroniła się w mieszkaniu córki. 
Mundurowi zastali 56-letniego 
agresora na klatce schodowej. Męż-
czyzna stanowczo zaprzeczał, że 
spożywał tego dnia alkohol, jednak 
przeprowadzone po doprowa-
dzeniu do komendy badanie, wyka-
zało w jego organizmie blisko  
2 promile alkoholu. Okazało się 
także, że był on już wcześniej karany 
za znęcanie i niedawno zakończył 
odsiadywanie wyroku. Mysłowi-
czanin został zatrzymany i trafił do 
policyjnego aresztu.

56-latek został doprowadzony 
przed oblicze prokuratora, gdzie 
usłyszał zarzuty. Na wniosek śled-
czych Sąd Rejonowy w Mysłowi-
cach aresztował go na 3 miesiące. 
Ponieważ działał on w warunkach 
tzw. recydywy, to kara może zostać 
zwiększona o połowę i grozi mu 
nawet 7,5 roku więzienia.

bezpiecznego sprawcy. Na jego trop 
trafili policyjni wywiadowcy z biel-
skiego Wydziału Prewencji, którzy 
uzyskali informację, gdzie był wi-
dziany mężczyzna podejrzewany  
o napaść z siekierą. Chwilę późnej, 
razem z przewodnikami policyjnych 
psów tropiących komendy w Biel-
sku-Białej, zatrzymali zaskoczonego 
55-latka w zaroślach parku przy 
jednej z czechowickich parafii. Męż-
czyzna nie stawiał oporu przy za-
trzymaniu. Badanie policyjnym 
alkomatem wykazało, że był 
trzeźwy.

Sprawą zajęli się śledczy z Wy-
działu Kryminalnego Komisariatu 
Policji w Czechowicach-Dziedzi-
cach. Wyjaśnienie okoliczności zda-
rzenia, jego przebiegu i motywów 
działania sprawcy było priorytetem 
dla czechowickich śledczych. Kry-
minalni zebrali materiał dowodowy  
i przekazali pszczyńskiej prokura-
turze, która nadzorowała czynności 
dochodzeniowo-śledcze. Proku-
rator po analizie zgromadzonego 
materiału dowodowego zdecy-
dował o postawieniu 55-latkowi za-
rzutu usiłowania zabójstwa.

Podejrzewany o chęć pozbawienia 
swojego sąsiada życia 55-latek, po 
nocy spędzonej w policyjnym 
areszcie, został doprowadzony do 
pszczyńskiej prokuratury, gdzie 
usłyszał zarzut usiłowania zabój-
stwa. Sąd na wniosek śledczych po-
stanowił o jego tymczasowym 
aresztowaniu. Za zbrodnię usiło-
wania zabójstwa może spędzić za 
kratami nawet resztę swojego życia.
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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!
Elton to psiak z ogromnym sercem dla każdego człowieka, który skusi 
się, aby go posmyrać i pogłaskać. Potrafi być najwierniejszym psem na 
świecie. Nie przeskakuje murów, więc domek z ogrodem byłby w sam 
raz! Nie podgryza ludzi ani tym bardziej dzieci, więc rodzinka z malucha-
mi też byłaby ok. Podczas spacerów z wolontariuszami chodzi ładnie na 
smyczy. Czeka na nowych, kochających właścicieli. 

Elton - piesek
rok urodzenia: 2012
wielkość: średni
przebywa w kojcu nr 13K - nr 2185
data przyjęcia - 29-11-2013
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

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

Elton 

MAKI

HALO! To ja, Lili - mam pomysł „CHODŹMY DO CIEBIE!”
Ps.: Podaj mi poprawny adres, bo idę od 2017 ROKU! I mam wrażenie, 
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 superowe. 
Uwielbiam zabawy piłką lub z kolegą z boksu, na spacerze czasem.. mo-
że często też go zaczepiam do zabawy. Teraz szukam tego jedynego czło-
wieka, 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

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

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

ARNOLD
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Wybrane samochody na dzień 05 lutego 2021 r.

TOYOTA AVENSIS  
1.8 E, rok prod. 2016,kraj., I-wł., 
serwisowany, F-VAT

53.900 zł

FIAT 500X 
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

JEEP COMPASS
1.6 D, krajowy, I-wł., serwiso-
wany, rok prod. 2017 

78.900 zł

Q	 OPEL CORSA 1.4 E + LPG, kraj., serwisowany, rok prod. 2017  29.900 zł

 12.800 złQ	 OPEL ASTRA 1.9 D, rok prod. 2006

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

Q	 AUDI A6, 2.0 D 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	 LAND ROVER DISCOVERY SPORT 2.0 D, automat, 4x4, kraj., 
I-wł., serwisowany, rok prod. 2017  119.900 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	 JEEP RENEGADE 1.4 E, automat, nawigacja, kraj., I-wł., 

serwisowany, rok prod. 2017 68.900 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.

 27.900 złQ	 FORD FIESTA 1.25 E, rok prod. 2016

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

serwisowany 61.900 zł

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

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

Q	 TOYOTA AVENSIS 2.2 D, rok prod. 2010 19.900 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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tel. 696 48 66 80


