
Billboardy w wielu miastach za-
częły pojawiać się już w listopadzie. 
W Częstochowie możemy je zoba-
czyć  na ścianach bloków, czy słu-
pach informacyjnych.

Kampania antyaborcyjna została 
stworzona przez Fundację Nasze 
Dzieci - Edukacja, Zdrowie, Wiara 
z Kornic na Śląsku. Samą ilustrację 
stworzyła natomiast rosyjska ar-
tystka Jekaterina Głazkowa. Co cie-
kawe, kobieta swoją pracę wystawiła 

na sprzedaż już kilka lat temu - nikt 
więc z nią nie konsultował, do czego 
zostanie użyta.

- Zdecydowanie nie zgadzam się 
i jestem przeciwna tej idei. Obrazek 
został narysowany jako uosobienie 
radości macierzyństwa, ale nie ma-
cierzyństwa przymusowego, 
w którym nie ma mowy o żadnej 
miłości i radości – komentowała 
w swoim poście na Instagramie.

Po 5 tygodniach lockdownu w Ga-
lerii Jurajskiej działają znów 
wszystkie kategorie sklepów. Dziś 
otwarto m.in. sklepy odzieżowe, 
z butami, sportowe, a także salony 
jubilerskie i perfumerie. Wróciły 
także sklepy z RTV i AGD, elektro-
niką, wyposażeniem wnętrz oraz  
dla dzieci. Dołączyły one do sklepów 
i usług, które w ostatnich tygodniach 
mogły pozostać tu otwarte.

- Od dziś oferta Galerii Jurajskiej 
znów jest dostępna praktycznie 

w komplecie. Działalność wzna-
wiają wszyscy najemcy, którzy 
zgodnie z ostatnią decyzją rządu 
mogą prowadzić obecnie sprzedaż. 
W praktyce oznacza to powrót do 
takiej samej oferty, jaką można było 
u nas znaleźć np. w okresie przed-
świątecznym - mówi Anna Borec-
ka-Suda, zastępca dyrektora Galerii 
Jurajskiej.

Światełko do Nieba
Każdego roku o godzinie 20:00 

podczas Finału WOŚP tysiące 
świateł mknie do nieba. W tym roku 
ze względu na pandemię Światełko 
do Nieba odbyło się pod finałowym 
studiem. Na wielkiej piramidalnej 
konstrukcji umieszczono ponad 170 
punktów świetlnych, które rozja-
śniły niebo. Świetlny spektakl był 
jest połączony z pirotechniką. Cała 
konstrukcja piramidy ważyła łącznie 
około 68 ton.

Licytacja Najbardziej Hojnych 
Darczyńców
Zgodnie z tradycją, późnym wie-

czorem odbyła się "licytacja" Zło-
tych Serduszek i Złotych Kart.

Złota Karta nr 1 zdobyła firma ITA 
Tools za kwotę 181 818 zł.

Złote Serduszko nr 1 otrzyma Bio-
-Gen Łódź za kwotę 677 777 zł.

Finał w Częstochowie
W tym roku na ulice Częstochowy 

wyszło ponad 300 wolontariuszy. 
Częstochowski sztab przygotował 
wywiady z ludźmi kultury, dużo do-
brej muzyki, ciekawe warsztaty. Od-
były się też coroczne imprezy 
towarzyszące - wśród nich wymienić 
można Samochodową Paradę Serc, 
Wirtualny Bieg Policz Się z Cukrzycą, 
a także Morsowanie ze Zmorsowani. 
Bardzo elektryzującym wydarze-
niem było również przekazanie nie-
bieskiej kurtki Marcina Najmana 

Krzysztofowi Stanowskiemu. Zo-
stała ona wylicytowana za ponad 20 
tys. zł. Wygląda na to, że w ten 
sposób spór między panami został 
zażegnany - przynajmniej na chwilę...

Kwota ostateczna
Podczas 29. finału Wielkiej Orkie-

stry Świątecznej Pomocy pieniądze 
zbierało blisko 120 tysięcy wolonta-
riuszy. Środki zostaną przeznaczone 
na zakup sprzętu dla laryngologii, 
otolaryngologii i do diagnostyki 
głowy.

Tegoroczny finał zakończył się 
kwotą 127 495 626 złotych. To 
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Kampania społeczna

Kontrowersjne billboardy 
również w Częstochowie

Policja na tropie złodzieja

Ukradł puszki 
z datkami na WOŚP

Galeria Jurajska: 
sklepy ponownie otwarte

Qs.2

29. fi nał zakończony

Rekordowa kwota deklarowana!
To był wyjątkowy i najdłuższy Finał w historii. 27 godzin transmisji online ze studia finałowego, 
koncerty, licytacje i niesamowite emocje. Przede wszystkim jednak pomimo pandemii był to ko-
lejny rekordowy i bezpieczny Finał.Do Częstochowy "dotarły" budzące sporo kontrowersji billbo-

ardy, na których widać dziecko w łonie matki, w kształcie ser-
ca. Można je zobaczyć w wielu miejscach w naszym mieście.

Bulwersujące zdarzenie w Częstochowie. Złodziej z czterech 
sklepów sieci "Żabka"ukradł puszki z datkami na WOŚP. Poli-
cjanci już są na tropie przestępcy.

Od dziś w Galerii Jurajskiej czynne znów są wszystkie skle-
py i punkty usługowe. Wraz z ich otwarciem ruszyły także 
zimowe wyprzedaże.

o ponad 12 milionów więcej, niż 
rok temu.

Ostateczny wynik zbiórki zostanie 
ogłoszony przez Jurka Owsiaka na 
konferencji prasowej dnia 7 kwietnia 
- w Światowy Dzień Zdrowia.

Orkiestra nie przestaje grać
Chociaż finałowa transmisja zo-

stała zakończona, nadal można 
wspierać Wielką Orkiestrę Świą-
tecznej Pomocy i cel 29. Finału.  Do 
14 lutego można licytować przed-
mioty na aukcjach Allegro, a do 15 
lutego jest możliwość wysyłania 
SMS.
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Do bulwersujących 
zdarzeń doszło w so-

botę. W sumie 
funkcjonariusze odno-
towali cztery tego 
typu kradzieże. - 
Wszystko wskazuje na 
to, że jest za nie odpo-

wiedzialny ten sam mężczyzna - 
mówi asp. szt. Marta Kaczyńska 
z częstochowskiej policji. Policjanci 
już są na tropie przestępcy. - Jego 
zatrzymanie jest kwestią czasu - do-
daje.
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-Moje serce nieustannie drży  
z niepokoju. Tak bardzo się boję, że 
mój syn straci wzrok. Gdy pomyślę, 
że może nie udać nam się zdążyć na 
czas, chcę krzyczeć z bezsilności. 
Rodzic nigdy nie jest przygotowany 
na krzywdę swojego dziecka. Świa-
domość, że nie można nic zrobić,  
a ratunek jest tak bardzo odległy, to 
najgorsze uczucie, jakie istnieje – 
wyznaje mama Patryka  - Od kiedy 
pamiętam, Patryk miał problemy ze 
wzrokiem. Robiłam, co w mojej 
mocy, by mu pomóc – jeździliśmy 
na konsultacje, badania, wykony-
wałam z synem ćwiczenia rehabili-
tacyjne wzroku – jednak ostatecznie 
konieczna była operacja, która za-
kończyła się sukcesem. Ustawienie 
oczu stało się lepsze, co sprawiło, 
że Patryk lepiej widział. Pozostawał 
pod opieką okulisty, aby kontro-
lować wzrok. Podczas kwietniowej 
wizyty w 2019 roku, pani doktor nie 
zauważyła niczego, co mogłoby ją 
zaniepokoić. Zakończył się rok 
szkolny, początek wakacji – po-
winny być beztroskie i pełne odpo-
czynku, a właśnie wtedy zaczął się 
nasz koszmar. Syn chciał poczytać 
książkę i z przerażeniem odkrył, że 
widzi bardzo niewyraźnie. Natych-
miast udaliśmy się na wizytę. Nie 
spodziewaliśmy się tego, co usły-
szymy. Okulista stwierdził nagłe po-
gorszenie wzroku i skierował na 
dokładniejszą diagnostykę do kli-
niki. Po wielu badaniach wysunięto 
podejrzenie zaniku nerwu wzroko-

wego w obu oczach. Kiedy zapy-
tałam o leczenie, usłyszałam od 
lekarzy, że na obecnie nie ma możli-
wości operacyjnych ani farmakolo-
gicznych… Nie wiedziałam, w jaki 
sposób powiedzieć Patrykowi, że 
może być już tylko gorzej. Czułam, 
że to nie może się tak skończyć – 
nie wierzyłam, że mój syn może 
stać się niepełnosprawny, że do-
tknie go tragedia, która sprawi, że 
przestanie widzieć! Nie poddałam 
się. Szukałam ratunku dla mojego 
dziecka. Nie mogłam odpuścić  
i skazać go na powolną utratę jed-
nego z najważniejszych zmysłów – 
opisuje historię swojego syna. 
Starania opłaciły się – pojawiła się 
nadzieja, którą Patryk i jego bliscy 
tak bardzo potrzebowali. Tą na-
dzieją jest przeszczep komórek ma-
cierzystych – terapia bardzo 
kosztowna, nierefundowana. Po-
dania komórek mogą zatrzymać po-
stęp choroby Patryka i pozwolić mu 
widzieć. - Patryk nie musi czekać, aż 
jego wzrok zniknie na zawsze. Je-
stem nadzieja, a my będziemy się jej 
trzymać i wierzyć, że wszystko jest 
możliwe. Niestety, kwota terapii to 
blisko 130 tysięcy złotych – 
pierwsze podanie komórek to koszt 
około 10 tysięcy złotych. Nie mamy 
takich pieniędzy. Proszę, pomóż mi 
zawalczyć o wzrok mojego dziecka! 
– apeluje mama Patryka.

 ■ Paula Nogaj
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Niedzielski w porannej rozmowie 
w radiu RMF FM przyznał, że de-
cyzje o znoszeniu obostrzeń są 
bardzo trudne. Zaznaczył, że  
z jednej strony sytuacja epidemiczna 
w Polsce jest ustabilizowana, jednak 
z drugiej kraje na zachodzie Europy 
zmagają się z dużym przyrostem za-
chorowań na COVID-19. - Niestety 
kilka krajów, które w święta podjęły 
decyzje, powiedziałbym mniej kon-
serwatywne niż my, teraz odczuwają 
tego bardzo złe konsekwencje. 
Palcem chciałem wskazać przy-
padek Portugalii, gdzie w tej chwili 
portugalski rząd wzywa w zasadzie 
wszystkie kraje Europy do udzielenia 
pomocy, bo system opieki zdro-
wotnej przechodzi tam załamanie – 
wskazał minister.

Pytany, dlaczego akurat centra 
handlowe zostały otwarte, a inne 

działy gospodarki nie, podkreślił, że 
luzowanie obostrzeń musi być 
bardzo ostrożne. - Bazujemy na 
wynikach badań zrobionych w Sta-
nach Zjednoczonych, które poka-
zują, w jakich miejscach dokonuje 
się transmisja wirusa. Te badania 
były opublikowane przez pismo 
+Nature+. To, co wnika z tych 
badań, jest takie, że najmniejsze 
prawdopodobieństwo zakażenia 
się w obiektach publicznych jest w 
sklepach, a dwa typy – restauracje 
i siłownie są wysoko na liście 
miejsc, w których można się zarazić 
– powiedział Niedzielski.

Dodał, że decyzje w sprawie obo-
strzeń ostatecznie są podejmo-
wane przez premiera po 
rekomendacjach ministra zdrowia  
i we współpracy z Radą Medyczną. 
Ocenił, że ten system podejmo-

wania decyzji jest bardzo pragma-
tyczny.

Szef MZ dopytywany, czy jest 
jakaś perspektywa otwarcia szkół 
dla klas IV-VIII i liceów odpowie-
dział: "z mojego punktu widzenia, 
nie wcześniej niż w marcu". - 
Chciałbym powtórzyć badania 
przesiewowe, które były robione w 
klasach I-III wśród nauczycieli i zo-
baczyć, jaki będzie wynik tego ba-
dania. Ostatnim razem, jak były 
robione, to 2 proc. nauczycieli było 
chorych. W drugim tygodniu lu-
tego powtórzymy te badania – za-
powiedział Niedzielski.

Zaznaczył, że tym samym dzieci 
ze starszych klas mogłyby wrócić 
do szkół najwcześniej w marcu, 
"może tydzień wcześniej".

 ■ kg
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Lista czynnych sklepów jest długa. 
Można na niej znaleźć tak popularne 
marki jak m.in. Zara, H&M, TK Maxx, 
Reserved, Cropp, House, Sinsay, Di-
verse, House, Medicine, Monnari, 
New Yorker, Stradivarius, Carry, La-
vard, Vistula, Orsay, Lee/Wrangler, 
Coccodrillo, Reporter Young, 4F, 
Nike, Puma, Sizeer, Adidas, Inter-
sport, CCC, Deichmann, ECCO, 
Kazar czy Ochnik. Otwarte zostały 
także perfumerie Sephora i Douglas, 
a także sklepy m.in. home&you,  RTV 
Euro AGD, Sony Center, X-Kom. 
Działają także salony jubilerskie m.in. 
Apart, Yes, Pandora, Tous, W.Kruk 
czy A&A Dom Jubilerski.

Ale otwarcie sklepów to nie je-
dyna dobra wiadomość. Wraz ze 
wznowieniem handlu ruszyły także 
wyprzedaże. - Tegoroczny sezon zi-
mowych przecen ma aż 5-tygo-
dniowy poślizg. Marki jednak nie 

rezygnują z przecen i już dziś w zde-
cydowanej większości sklepów 
można znaleźć obniżki. Wyprzedaże 
tradycyjnie organizują m.in. sklepy 
odzieżowe  i z butami, ale także per-
fumerie, sklepy z oferta dla dzieci 
czy wyposażeniem wnętrz - wylicza 
Borecka-Suda.

Na jakie wyprzedaże można li-
czyć? - Z racji tego, że sezon za-
czyna się w momencie, w którym 
tradycyjnie powinien się kończyć, 
marki rozpoczną go ścinając ceny 
nawet o -70 proc. Sklepom będzie 
bowiem zależało na szybkim upłyn-
nieniu towaru, który tygodniami za-
legał w sklepach i magazynach, a co 
za tym idzie, zrobieniu miejsca na 
nowe, wiosenne kolekcje - mówi.

Te ostatnie również powinny po-
jawić się w sklepach. - Kolejne loc-
kdowny nieco zatarły sezonowość  
w handlu, w efekcie czego mamy sku-
mulowany sezon jesienno - zimowy, 

na który nakłada się sezon wiosenny. 
Dla klientów to jednak okazja, bo na 
wyprzedaże trafia obecnie ogrom to-
waru. Same wyprzedaże zapowiadają 
się więc rekordowo i to pod wieloma 
względami - mówi Borecka-Suda.

Wybierając się jednak do Juraj-
skiej w najbliższych dniach, trzeba 
pamiętać o kilku zasadach, przypo-
minają jej przedstawiciele.

- Centrum handlowe oraz sklepy 
działają w reżimie sanitarnym. 
Oznacza to, że robiąc zakupy, wciąż 
trzeba zasłaniać nos i usta, a także 
regularnie dezynfekować ręce np. 
przy wejściu do galerii i sklepu oraz 
po wyjściu. Konieczne jest także za-
chowanie dystansu min. 1,5 m  
w czasie zakupu, ale także w kolej-
kach. W sklepach, a także w samym 
centrum obowiązują limity liczby 
osób mogących w tym samym czasie 
na ich terenie. Jaki to limit można do-
wiedzieć się z komunikatów w wi-
trynie, a także od pracowników 
sklepów - wylicza Borecka -Suda.

Nowością, którą wprowadziły 
władze, jest brak tzw. "godzin dla se-
niora". Oznacza to, że od 10 do 12  
w sklepach spożywczych, drogeriach  
i aptekach zakupy może zrobić każdy.

Oprócz sklepów do dyspozycji 
klientów pozostają także lokale ga-
stronomiczne. Te są czynne, jednak 
prowadzą sprzedaż wyłącznie na 
wynos. Z uwagi na reżim sanitarny z 
działalności wyłączona jest jednak 
strefa gastronomiczna ze stolikami, 
a także strefy wypoczynku w galerii.

Zamknięte w Galerii Jurajskiej po-
zostaje natomiast kino Cinema City, 
a także studio fitness Calypso. Na za-
bawę w strefie rozrywki Bajkowy La-
birynt również przyjdzie poczekać.

 ■ kg

Częstochowianina uhonorowano 
nagrodą specjalną imienia Vilko Fi-
lača – nieżyjącego już słoweńskiego 
operatora filmowego, współpracu-
jącego z reżyserem Emirem Ku-
sturicą. Cezary Stolecki został 
doceniony za zdjęcia w krótkome-
trażowym filmie ,,Home Sweet 
Home” w reż. Agaty Puszcz, wypro-
dukowanym przez Studio Munka.

,,Küstendorf Film and Music Fe-
stiwal” odbywa się w styczniu w 
serbskiej miejscowości Küstendorf 
(znanej także jako Drvengrad). Za-
łożycielem i organizatorem festi-

Kilka dni temu dyżurny myszkow-
skiej komendy otrzymał zgłoszenie 
od dyspozytora jednej z firm ochro-
niarskich, że na terenie jednej  
z myszkowskich firm załączył się 
alarm i prawdopodobnie mogło dojść 
do włamania. Na miejsce zostali skie-
rowani myszkowscy policjanci, którzy 
po przybyciu na miejsce zauważyli 
wybitą szybę w jednym z okien bu-
dynku. Na miejscu pracowali krymi-
nalni, a technik zabezpieczał 

Patryk ma 13 lat i jego wzrok zanika. Nadzieją na ratunek jest 
bardzo kosztowna terapia komórkami macierzystymi. Trwa 
zbiórka pieniędzy na stronie https://www.siepomaga.pl/patry-
k-bodanka, w którą zaangażowała się cała społeczność. To dla 
Patryka zorganizowano takie akcje jak na przykład #zimowy-
chellenge24h. Wciąż jednak brakuje sporej kwoty do celu, dla-
tego potrzebna jest wasza pomoc.

Cezary Stolecki – operator filmowy, jedna z częstochowskich 
,,Twarzy Przyszłości” – został nagrodzony na Międzynarodo-
wym Festiwalu Filmu i Muzyki Küstendorf.

Kryminalni z Myszkowa zatrzymali 39-latka, który próbował 
włamać się do budynku jednej z myszkowskich firm. Męż-
czyzna został już przesłuchany i usłyszał zarzut. Grozi mu 
kara do 10 lat więzienia.

- W drugim tygodniu lutego powtórzymy badania przesiewowe nauczycieli w klasach I-III – za-
powiedział w poniedziałek minister zdrowia Adam Niedzielski. Dodał, że ewentualny powrót do 
szkół dzieci z klas IV-VIII i liceów jest możliwy nie wcześniej niż w marcu.

walu jest Emir Kusturica. Oprócz 
pokazywanych w kilku sekcjach 
filmów fabularnych i przedstawień 
muzycznych, w festiwalu konkurują 
również filmy krótkometrażowe. 
Najlepszemu z nich przyznawana 
jest główna nagroda festiwalu – 
,,Złote Jajo”. Z kolei Nagroda Vilko 
Filača – ta, która przypadła Ceza-
remu Stoleckiemu – przyznawana 
jest za najlepsze zdjęcia. W tym 
roku festiwal odbywał się w for-
mule online.

 ■ kg

wszystkie ślady. Dzięki szczegółowej 
analizie sprawy i pracy operacyjnej 
kryminalnych, śledczy wpadli na trop 
złodzieja. Okazał się nim być 39-
latek. Mężczyzna został zatrzymany  
i trafił do policyjnego aresztu. Zgro-
madzony materiał dowodowy po-
zwolił na przedstawienie mu zarzutu 
usiłowania dokonania kradzieży  
z włamaniem. Do więzienia może 
trafić na 10 lat.

 ■ kg
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Uciekał przez dwa województwa.  
Był pijany

Odpowie za obrazę uczuć religijnych

Policjanci zatrzymali 30-latka, 
który spowodował kolizję drogową i 
zbiegł z miejsca zdarzenia. Kieru-
jący, któremu uszkodzono pojazd 
nie odpuścił i jechał za sprawcą 
stłuczki przez dwa województwa. 

Kierujący osobowym peugeotem 
35-latek podróżował ulicą Krakowską 
w Starej Wsi. W pewnym momencie 
dostrzegł jadącego z naprzeciwka 
opla vivaro, które jechało środkiem 
drogi wprost na jego samochód. Kie-
rowca peugeota w ostatniej chwili 
„odbił na pobocze”, unikając czoło-
wego zderzenia, jednak przejeżdża-
jący bus i tak uszkodził jego samochód. 
Na szczęście nikomu nic się nie stało. 
Kierowca busa pomimo spowodo-
wanej przez siebie kolizji nie zatrzymał 
się, tylko pojechał dalej...

Zgłaszający zawrócił za nim i świa-
tłami oraz klaksonem sygnalizował, 

Policjanci z Sosnowca ustalili i za-
trzymali 20-letnią mieszkanka Dą-
browy Górniczej, która przebywając 
w towarzystwie trojga swoich zna-
jomych, umieściła wulgarny napis 
na drzwiach kaplicy cmentarnej 
przy ul. Zuzanny w Sosnowcu. O jej 
losie zadecyduje sąd. Za obrazę 
uczuć religijnych grozi jej kara 2 lat 
więzienia.

Do zdarzenia doszło pod koniec 
ubiegłego roku na cmentarzu para-
fialnym przy ul. Zuzanny w So-
snowcu. W toku czynności 

Policjanci z wydziału ruchu drogo-
wego tarnogórskiej komendy 
udzielili policyjnej eskorty ro-
dzicom, którzy jechali do szpitala z 
1,5–roczną, nieprzytomną dziew-
czynką. Dziecko znajdowało się  
w stanie zagrażającym życiu, dla-
tego mundurowi zdecydowali  
o pilotażu, pomagając rodzinie 
sprawnie dotrzeć do szpitala. Do-
świadczenie mundurowych  
w wyścigu z czasem i umiejętności 
prowadzenia samochodu bywają 
na wagę zdrowia, a nawet życia...

Policjanci z tarnogórskiej dro-
gówki prowadzili działania NURD. 
Mundurowi kontrolowali prędkość 
kierowców w rejonie skrzyżowania 
ulicy Tarnogórskiej z ulicą Stabiń-
skiego w Świerklańcu, gdzie kilka 
miesięcy temu śmiertelnie został 
potrącony 12-latek.

W pewnym momencie młodszy 
aspirant Paweł Kowalski namierzył 
kierowcę mercedesa, który prze-
kroczył dozwoloną prędkość w te-
renie zabudowanym. Policjanci 
zatrzymali kierującego do kontroli 
drogowej. W samochodzie siedzieli 
roztrzęsieni rodzice, którzy oznaj-

że doszło do zderzenia. Kierowca 
busa nie reagował na te znaki i od-
dalał się szybkim tempem, ścinając 
po drodze zakręty. Pokrzywdzony je-
chał za nim, jednocześnie powiada-
miając o zdarzeniu oficera dyżurnego 
bielskiej komendy. Na miejsce zostali 
skierowani policjanci z drogówki i ko-
biernickiego komisariatu. Kierowca 
opla zdołał już opuścić granice woje-
wództwa, dlatego o zdarzeniu zo-
stała także powiadomiona 
małopolska policja i w kierunku po-
ruszania się opla został wysłany pa-
trol z brzeskiego komisariatu.

Zgłaszający cały czas jechał za 
uciekinierem. Kiedy dojechali do 
posesji w Jawiszowicach, na której 
bus się zatrzymał, kierowca peu-
geota powiadomił policjantów, 
gdzie się znajdują. Mundurowi z Ko-
misariatu Policji w Brzeszczach zja-
wili się tuż za nimi. Następnie razem 
z mundurowymi z Komisariatu  
w Kobiernicach i bielskiego Wy-
działu Ruchu Drogowego zatrzy-

zabezpieczono między innymi za-
pisy monitoringu. Widać na nich, jak 
grupa kilku osób odwiedza sosno-
wiecki cmentarz. W pewnym mo-
mencie, jedna z kobiet niszczy drzwi 
kaplicy malując na nich wulgarny 
napis. Sosnowieccy kryminalni pod-
jęli czynności, dzięki którym ustalili 
tożsamość wszystkie osoby, które 
uczestniczyły w zdarzeniu. To 
młodzi ludzie w wieku od 17 do 20 
lat pochodzący z Dąbrowy Górni-
czej. Ustalono również, która  
z uczestniczek "wizyty" na cmen-

mali 30-letniego mieszkańca 
Bielska-Białej, którego kierowca 
rozbitego peugeota, rozpoznał jako 
sprawcę kolizji. Badanie policyjnym 
alkomatem wykazało, że miał w or-
ganizmie ponad 2,5 promila alko-
holu w organizmie. Stróże prawa 
znaleźli także w jego oplu pustą bu-
telkę po wódce. Policjanci zatrzy-
mali 30-latkowi prawo jazdy.

O jego losie zdecyduje prokurator. 
Za kierowanie pojazdem w stanie 
nietrzeźwości grozi mu kara 2 lat 
więzienia, zakaz prowadzenia po-
jazdów i wysoka grzywna. Musi się 
także liczyć z naprawą uszkodzo-
nego samochodu innego kierowcy, 
ponieważ w podobnych przypad-
kach towarzystwo ubezpieczeniowe 
po wypłaceniu odszkodowania z po-
lisy OC może zażądać zwrotu od 
sprawcy kolizji, który uciekł z miejsca 
zdarzenia lub spowodował zdarzenia 
w stanie nietrzeźwości.

tarzu dopuściła się zniszczenia 
drzwi kaplicy. Na podstawie zebra-
nych materiałów, prokurator za-
kwalifikował ten czyn jako obrazę 
uczuć religijnych, znieważający pu-
blicznie przedmiot czci religijnej. 
20-letnia kobieta usłyszała już za-
rzuty. Przyznała się do winy, jednak 
nie potrafiła wytłumaczyć mo-
tywów swego postępowania. 
Grozić jej może do 2 lat więzienia.

Próbował zabić 33-latkę  
i interweniujących policjantów

Płacił jak swoimi

Bytomscy stróże prawa zatrzy-
mali 67-latka, podejrzanego o 
usiłowanie zabójstwa 33-latki 
oraz interweniujących poli-
cjantów. Na wniosek śledczych, 
decyzją sądu, został on już tym-
czasowo aresztowany. Grozi mu 
dożywotnie więzienie.

Mundurowi z komisariatu w 
Stroszku zostali wezwani na inter-
wencję domową do jednego z 

mieszkań przy ul. Narutowicza. We-
dług zgłoszenia 33-letniej kobiety, 
wujek miał się awanturować i biegać 
z tasakiem. Gdy policjanci przyje-
chali na miejsce, mężczyzna był już 
na klatce schodowej. 67-latek znie-
ważył i groził policjantom pozba-
wieniem życia. Mężczyzna w jednej 
ręce trzymał tasak, a w drugiej sie-
kierkę i wymachując nimi, uderzył 
policjanta w dłoń. Tylko dzięki zało-
żonym rękawicom, mundurowy 

Kryminalni z Komisariatu Policji w 
Czechowicach-Dziedzicach wytro-
pili 48-latka, który najpierw skradł 
kartę płatniczą, a później kilkadzie-
siąt razy zrobił nią zakupy na łączną 
sumę ponad tysiąca złotych. Za te 
przestępstwa grozi mu 10 lat wię-
zienia. Kiedy policjanci zapukali do 
jego drzwi, otworzyła im poszuki-
wana przez sąd 40-letnia znajoma 
mężczyzny.

Na trop 48-latka kryminalni z cze-
chowickiego komisariatu trafili nie-
długo po tym, kiedy do ich jednostki 
zgłosiła się 58-letnia mieszkanka 
Czechowic-Dziedzic. Kobieta zgło-
siła stróżom prawa, że ktoś wykradł 
jej kartę płatniczą i zauważyła, że z 
konta znikają jej pieniądze. Zanim 
kobieta zdążyła ją zablokować, z jej 
rachunku zniknęło ponad 1.300 
złotych. Policjanci wszczęli docho-
dzenie i dzięki uzyskanej historii 
transakcji zbliżeniowych dokona-
nych kradzioną kartą, szybko zdo-
byli wizerunek sprawcy kradzieży i 

ustalili jego tożsamość, a także 
adres pobytu. Policjanci pojechali 
do mieszkania mężczyzny. Zasko-
czony 48-latek przyznał się do kra-
dzieży karty i wykorzystania jej 
podczas płacenia za swoje zakupy. 
Zaskoczona była także jego 
40-letnia znajoma, u której zamiesz-
kiwał, ponieważ po sprawdzeniu jej 
tożsamości w policyjnej bazie da-
nych okazało się, że jest poszuki-
wana przez sąd. Kobieta została 
przekazana drugiemu patrolowi, 
który doprowadził ja do Aresztu 
Śledczego w Katowicach w związku 
z koniecznością odbycia kary po-
zbawienia wolności. 48-latek został 
zaś doprowadzony do komisariatu, 
gdzie usłyszał zarzut kradzieży karty 
oraz dokonania nią blisko 30 płat-
ności na łączną kwotę ponad 1.300 
złotych, co jest traktowane jako kra-
dzież z włamaniem. Grozi mu 10 lat 
pozbawienia wolności. O jego dal-
szym losie zdecyduje niebawem 
prokurator.

Pilotowali do szpitala samochód 
z nieprzytomnym dzieckiem

mili mundurowym, że wiozą do 
szpitala 1,5–roczne, nieprzytomne 
dziecko. Dziewczynka podczas za-
bawy w domu poślizgnęła się, 
upadła i uderzyła głową o podłogę, 
w wyniku czego straciła przytom-
ność. Zrozpaczeni rodzice chcieli jak 
najszybciej dotrzeć do szpitala  
w Chorzowie, aby pomóc swojej 
córce.

Młodszy aspirant Paweł Kowalski 
oraz sierżant sztabowy Wojciech 
Sobko bez chwili wahania podjęli 
decyzję o przeprowadzeniu pilotażu 
samochodu z nieprzytomnym 
dzieckiem. Radiowóz, przy użyciu 
sygnałów świetlnych i dźwięko-
wych, szybko i bezpiecznie popro-
wadził rodziców do placówki 
medycznej. W międzyczasie poli-
cjanci skontaktowali się z oficerem 
dyżurnym tarnogórskiej jednostki, 
który poinformował pracowników 
szpitala o zaistniałej sytuacji. Dzięki 
temu w szpitalu czekali już lekarze, 
którzy udzielili dziewczynce specja-
listycznej pomocy medycznej. 
Dziecko pozostało w placówce na 
obserwacji.

Na wniosek policji i prokuratury bę-
dziński sąd wydał postanowienie  
o tymczasowym aresztowaniu 23-
latka podejrzanego o rozbój oraz znę-
canie fizyczne i psychiczne nad swoją 
77-letnią babcią. Młody mężczyzna 
zamiast opieki w zamian za "dach nad 
głową", awanturował się i wyzywał 
seniorkę. Kilka dni temu wyrodny 
wnuczek z nożem w ręce zaatakował 
kobietę, kradnąc jej reklamówkę z je-
dzeniem.

23-letni mężczyzna pomieszkiwał 
od pewnego czasu u swojej 77-letniej 
babci. Zachowanie młodego męż-
czyzny dalekie było jednak od 
wdzięczności należnej seniorce za 

Areszt dla wyrodnego wnuczka
ofiarowaną pomoc. Od września 
ubiegłego roku wnuczek zaczął być 
agresywny wobec kobiety. Młody 
mężczyzna często wszczynał awan-
tury, w trakcie których oprócz wulga-
ryzmów, wyzwisk i gróźb, dochodziło 
również do rękoczynów. Kilka dni 
temu 23-latek zaatakował starszą ko-
bietę. Grożąc użyciem kuchennego 
noża, skradł 77-latce reklamówkę  
z jedzeniem. Wezwani na miejsce bę-
dzińscy stróże prawa zatrzymali do-
mowego oprawcę. Na wniosek policji 
i prokuratury będziński sąd aresz-
tował na trzy miesiące 23-letniego 
wnuczka. Mężczyźnie grozi 10 lat 
więzienia.

uniknął poważniejszych obrażeń. 
Stróże prawa obezwładnili i zatrzy-
mali agresywnego bytomianina. 
Mężczyzna wczoraj usłyszał za-
rzuty. Na wniosek śledczych i pro-
kuratora, sąd podjął decyzję o jego 
tymczasowym aresztowaniu na 3 
miesiące. Za usiłowanie zabójstwa 
napastnikowi grozi kara nawet do-
żywotniego więzienia.
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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

LILI CZAKI

MIA

DIESEL

ARNOLD

LAMENT
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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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tel. 696 48 66 80


