
Kiedyś Restauracja Sezonova, dziś 
Trattoria Verde. Restaurację wiosną 
ubiegłego roku odwiedziła Magda 
Gessler. Odcinek z jej udziałem jest 
już dostępny na player.pl W marcu 
zostanie natomiast wyemitowany 
w telewizji.

Właściciele jeszcze nie zdążyli na-
cieszyć się rewolucją, a już z po-
wodu rządowych zakazów musieli 

ją zamknąć. Teraz po-
stanowili dłużej nie 
czekać i ponownie za-
prosić gości w swoje 
progi. - Nie otrzyma-

liśmy żadnej pomocy ze strony 
rządu - tłumaczą swoją decyzję. Re-
stauracja została ponownie otwarta 
w sobotę. Co ciekawe, aby zadbać o 
bezpieczeństwo gości, w lokalu zo-
stał ustawiony innowacyjny oczysz-
czacz, który zgodnie z aktualnymi 
badaniami zabijają 90% bakterii 
i wirusów, w tym wywołujących 
COVID-19.

Na otwarcie swoich lokali pomimo 
obowiązujących zakazów zdecydo-
wali się także Złoty Garniec, Szafa 
Gra oraz Restauracja 68.

■ kg

Do tragicznego zdarzenia doszło 
w niedzielę (31.01.) około godziny 
23.00 w Koniecpolu przy ulicy Że-
romskiego. 37-letni mieszkaniec 
gminy Koniecpol przechodził przez 
jezdnię w miejscu dozwolonym.  
W pewnym momencie uderzyło 
w niego suzuki. 25-letni kierowca 
samochodu był trzeźwy. Okolicz-
ności tego zdarzenia wyjaśniają po-
licjanci pod nadzorem prokuratury.

Osoby, które mogą pomóc w usta-
leniu przebiegu wypadku, proszone 

są o kontakt z Komendą Miejską 
Policji w Częstochowie pod nu-
merem telefonu 47 85 812 55 lub z 
najbliższą jednostką policji, dzwo-
niąc pod numer alarmowy 997.

Od początku stycznia na drogach 
miasta i powiatu doszło już do 11 
wypadków drogowych, w których 
zginęło 3 pieszych, a 10 osób zo-
stało rannych.

■ kg

Zwłoki kobiety zostały ujawnione 
19 stycznia, w jednym z mieszkań 
przy ulicy Małej w Częstochowie. 
Prokuratura Rejonowa Częstochowa 
Południe wszczęła w tej sprawie 
śledztwo. Udało się już ustalić, że 
przed zdarzeniem 70-letni Bronisław 
C. wspólnie ze swoją znajomą Ewą K. 
spożywał alkohol w jego mieszkaniu. 
Mężczyzna twierdził, że jej zgon 
mógł nastąpić poprzez upadek i ude-
rzenie głową o jakiś przedmiot. 
Śledczy dokonali oględzin na miejscu 

zdarzenia. Okazało się też, że na 
zwłokach kobiety są liczna rany 
kłute. - W wyniku sekcji zwłok usta-
lono, że to właśnie one były przy-
czyną jej śmierci – mówi prokurator 
Tomasz Ozimek, rzecznik Prokura-
tury Okręgowej w Częstochowie.

Wszystko wskazuje na to, że 
sprawcą zbrodni jest Bronisław C. 
Mężczyzna usłyszał zarzut zabój-
stwa. - Do dokonania przestępstwa 
się jednak nie przyznaje – dodaje 
prokurator Ozimek.

Do zdarzenia doszło w ponie-
działek, 1 lutego. Około godziny 
16.30 dyżurny kłobuckich poli-
cjantów odebrał zgłoszenie o pa-
lącym się w polach pojeździe. Było 
to srebrne BMW. Na miejsce przy-

jechały dwa zastępy straży po-
żarnej. - Po ugaszeniu pożaru 
okazało się, że wewnątrz wraku 
znajdują się szczątki ludzkie. Naj-
prawdopodobniej był to 26-letni 
mieszkaniec gminy Działoszyn, 

Aktualności   str. 1-2 

Z policyjnego notatnika   str. 3

Ogłoszenia drobne   str.  4-5

Zaadoptuj psa   str. 6-7 

Reklama   str. 8 

Reklama str.  9

www.zycieczestochowy.pl  www.facebook.com/ZycieCzestochowyiPowiatu

Cena 1,20 zł
(w tym 8% VAT)

Nr 13 (1268)
Nr ISSN 22 99 4440 ŚRODA-CZWARTEK, 3-4 LUTEGO 2021

 Opracowanie kolumny  - Katarzyna Gwara 

Pomimo zakazu

Kolejna częstochowska 
restauracja otwarta

Kłobuck

W spalonym samochodzie 
odkryto zwęglone zwłoki

Tragiczny początek roku

Kolejny pieszy nie żyje

Zbrodnia w Częstochowie

70-latek zabił koleżankę od kieliszka?
Makabryczne odkrycie w Częstochowie. W jednym z mieszkań zostały ujawnione zwłoki kobiety. 
Wszystko wskazuje na to, że zabił ją 70-letni kompan od kieliszka. Mimo że na jej ciele były licz-
ne rany kłute, mężczyzna twierdzi, że ofiara przewróciła się i uderzyła głową o jakiś przedmiot...

Kolejny częstochowski lokal otworzył się pomimo 
rządowego zakazu. Tym razem to Trattoria Verde, 
restauracja, która przeszła "Kuchenne Rewolucje"
 Magdy Gessler.

Tragiczne zdarzenie w miejscowości Władysławów (po-
wiat kłobucki). W spalonym samochodzie odkryto zwę-
glone zwłoki mężczyzny.  To prawdopodobnie młody 
mieszkaniec gminy Działoszyn, którego zaginięcie zgło-
szono w dniu zdarzenia.

Tragiczny wypadek w Koniecpolu. 37-latek przechodził 
przez jezdnię w miejscu dozwolonym i został potrącony 
przez samochód. Życia mężczyzny nie udało się uratować. 
To już trzeci pieszy, który zginął na drogach Częstochowy 
i powiatu częstochowskiego w tym roku.

Ze względu na dowody, które zo-
stały zgromadzone w toku śledztwa, 
prokurator wystąpił o zastosowanie 
tymczasowego aresztowania. Sąd 
przychylił się do tego wniosku – 
Bronisław C. najbliższe trzy miesiące 
spędzi za kratkami. - Śledztwo jest w 
toku. Wkrótce będą wykonywanie 
badania biologiczne, genetyczne 
oraz daktyloskopia – podsumowuje 
prokurator Tomasz Ozimek.

■ kg

który w tym samym dniu był zgło-
szony jako osoba zaginiona - mówi 
sierż. sztab. Marlena Wiśniewska, 
oficer prasowy kłobuckich poli-
cjantów. Zaginięcie mężczyzny zo-
stało zgłoszone po godzinie 18.00 
w Działoszynie.

Na miejscu pożaru pracowali kło-
buccy policjanci pod nadzorem 
prokuratora. Był też biegły z za-
kresu pożarnictwa. Wkrótce zo-
stanie przeprowadzona sekcja 
zwłok mężczyzny. Pojazd, którym 
jechał, został natomiast zabezpie-
czony do dalszych oględzin i czyn-
ności procesowych. W sprawie 
wszczęto śledztwo, które ma wyja-
śnić przyczyny i szczegółowe oko-
liczności tego tragicznego 
zdarzenia.

■ kg
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- Obserwujemy spadek liczby za-
jętych łóżek, zajętych respiratorów. 
To dobry sygnał. Oby ten trend był 
kontynuowany. Jeśli tak się stanie 
to, już w tym tygodniu będziemy 
chcieli przedstawić kolejne reguły, 
które będą obowiązywały w najbliż-
szym czasie, aby w delikatny, chirur-
giczny sposób, ale jednocześnie 
krok po kroku, otwierać gospodarkę 
– powiedział premier podczas wi-
zyty w nowym centrum logi-
stycznym wytwórcy i dostawcy 
sprzętu medycznego, firmy Zarys w 
Zabrzu.

Pytany przez PAP o szczegóły 
ewentualnego zmniejszenia ogra-
niczeń w najbliższym czasie, pre-
mier odpowiedział, że analizowane 
są „wszystkie dotknięte branże”. - 
Obecnie przyglądamy się bardzo 
dokładnie, w jaki sposób w nowym 
protokole sanitarnym można by 
było luzować restrykcje w niektó-
rych miejscach, zwłaszcza, jeżeli w 
najbliższych paru dniach po-
twierdzą się pozytywne dane do-
tyczące liczby zakażeń, liczby 
zgonów, ale także zajętości łóżek 
covidowych, respiratorów, a także 
dane dotyczące pandemii wokół 
nas, w innych krajach Unii Euro-

pejskiej – zasygnalizował szef 
rządu.

Jak przypomniał, strategia rządu 
zakłada utrzymywanie wysokiego 
poziomu dyscypliny społecznej przy 
otwieraniu gospodarki. Zastrzegł 
też, że stale pojawiają się różne ne-
gatywne sygnały, głównie z zagra-
nicy, nt. nowych mutacji wirusa czy 
tempa produkcji i dostaw szcze-
pionek.

Szef rządu podkreślił, że „najważ-
niejsze jest pomóc polskim przed-
siębiorcom przetrwać ten trudny 
okres, te najbliższe kilka tygodni”. - 
Żeby tak się stało, postawiłem 
przedłużyć program bezzwrotnych 
dotacji 5 tys. zł na jednoosobową 
działalność gospodarczą dla każdej 
mikrofirmy, która jest dotknięta 
spadkiem przychodów; tam są kry-
teria 40 proc. względem poprzed-
niego miesiąca. To jest kolejne 2,5 
mld zł z budżetu państwa pol-
skiego na ratowanie polskich 
przedsiębiorców – przypomniał 
Morawiecki.

Zasygnalizował kontynuację in-
nych form pomocy rządowej dla 
firm, zaznaczył, że "bezpośrednie 
wsparcie z budżetu państwa pol-
skiego, z różnych jego kierunków, 

dla polskich przedsiębiorców jest 
największe ze wszystkich krajów 
Unii Europejskiej" i powtórzył de-
klarację zaprezentowania w kolej-
nych tygodniach pakietu działań na 
rzecz dalszego rozwoju kraju pod 
hasłem "Nowego Ładu".

Odwołał się jednocześnie do pu-
blikacji magazynu Nature, wskazu-
jących branże, w których dochodzi 
do wysokiej liczby zakażeń. - To m.
in. właśnie takie branże, które  
u nas są (...) w dużej części za-
mknięte, jak branża gastronomiczna, 
hotelarska czy fitness – wskazał.

Szef rządu powołał się na ostatnie 
stosunkowo sumarycznie dobre 
dane makroekonomiczne Polski, 
jednak – jak przyznał - nie poka-
zują one całego obrazu, bo są  
i branże bardzo mocno poturbo-
wane. - Dlatego kolejne kilka ty-
godni to kolejne duże programy 
wsparcia bezpośredniego po to, 
żeby obronić miejsca pracy, aby jak 
najwięcej polskich przedsiębiorców 
mogło przetrwać – powiedział Mo-
rawiecki.

 ■ kg

W tym tygodniu 

Rząd może zaproponować kolejne reguły 
stopniowego otwierania gospodarki

Szczepionka AstraZeneka 

W pierwszym etapie 
będą szczepieni 
wyłącznie nauczyciele

Kultura

Muzeum i OPK  
ponownie otwarte

 Opracowanie kolumny  - Katarzyna Gwara 

Częstochowianina uhonorowano 
nagrodą specjalną imienia Vilko Fi-
lača – nieżyjącego już słoweńskiego 
operatora filmowego, współpracu-
jącego z reżyserem Emirem Ku-
sturicą. Cezary Stolecki został 

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

- Jeśli utrzyma się trend poprawy wskaźników dotyczący epidemii, w tym tygodniu rząd może 
zaproponować kolejne reguły stopniowego otwierania gospodarki - zasygnalizował w ponie-
działek w Zabrzu premier Mateusz Morawiecki.

- W pierwszym etapie szczepionką firmy AstraZeneka będą 
szczepieni wyłącznie nauczyciele. Takie są rekomendacje Rady 
Medycznej i uzgodnienia z ministrem edukacji i nauki Przemy-
sławem Czarnkiem - powiedział szef KPRM, pełnomocnik rządu 
ds. programu szczepień Michał Dworczyk.

Częstochowianie ponownie mogą na żywo obejrzeć miejskie 
wystawy. Od poniedziałku udostępniony dla zwiedzających 
został Ośrodek Promocji Kultury Gaude Mater, a od wtorku 
Muzeum Częstochowskie.

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  

Szef KPRM poinformował na 
wtorkowej konferencji prasowej, że 
w poniedziałek wieczorem Rada 
Medyczna przedłożyła rekomen-
dacje dotyczące szczepionki firmy 
AstraZeneca, na podstawie których 
podjęta została decyzja, że w Polsce 
ta szczepionka będzie wykorzysty-
wana dla osób między 18. a 60. ro-
kiem życia. - W konsekwencji 
również Rada zarekomendowała, 
żeby rozpocząć szczepienia grupy 
1C, tzn. nauczycieli. W pierwszej 
kolejności tych, którzy już uczą klasy 
I-III, czy nauczycieli przedszkolnych. 
Do tego projektu szczepień rozpo-
częliśmy od wczoraj przygotowania 
- powiedział Dworczyk.

Szef KPRM pytany na późniejszej 
konferencji prasowej, czy w przy-
szłym tygodniu oprócz nauczycieli 
będą mogli się szczepić też pracow-
nicy administracyjni szkół, odparł, 

W OPK Gaude Mater obowiązują 
dotychczasowe zasady sanitarne - 
należy bezwzględnie zasłaniać nos  
i usta, zdezynfekować dłonie oraz 
zachować bezpieczną odległość od 
innych osób. Pozostałe szczegóły 
można znaleźć na stronie: gaude-
mater.pl/wytyczne/ Przed wej-
ściem do Ośrodka należy skorzystać 
z wideofonu.

Aktualne w Ośrodku można obej-
rzeć dwie ekspozycje:
• pokonkursową wystawę Międzyna-

rodowego Konkursu Fujifilm Mo-
ment Street Photo Awards 2020,

• wystawę rysunku Łukasza Rzeźnika.
Więcej informacji można znaleźć 

na stronie Ośrodka
Muzeum Częstochowskie od 

wtorku ponownie udostępniło wy-
stawy prezentowane w Ratuszu, 
Galerii Dobrej Sztuki, Pawilonie 
Wystawowym w Parku im. Stani-
sława Staszica, Muzeum Górnictwa 
Rud Żelaza, Rezerwacie Archeolo-
gicznym, Muzeum Żydów Często-
chowian, Domu Poezji.

Dni i godziny otwarcia obiektów:
• wtorek, środa, czwartek, piątek 

12.00 – 17.00
• sobota, niedziela 12.00 – 17.30

Kultura

Filmowy laur  
dla częstochowianina

w serbskiej miejscowości Küsten-
dorf (znanej także jako Drvengrad). 
Założycielem i organizatorem festi-
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

że "w pierwszym etapie będą szcze-
pieni wyłącznie nauczyciele".

Podkreślił, że takie są rekomendacje 
Rady Medycznej i uzgodnienia z mini-
strem edukacji i nauki Przemysławem 
Czarnkiem. - Ale tak, jak zapowiada-
liśmy będziemy szczegółowo infor-
mować w drugiej połowie tego 
tygodnia po tym, jak już przygotujemy 
dokładnie ten proces, przyjęcie szcze-
pionek firmy AstraZeneka i potem 
proces szczepienia nauczycieli - po-
wiedział Dworczyk.

W piątek Europejska Agencja Leków 
(EMA) dopuściła na rynek UE szcze-
pionkę AstryZeneki. Jak wynika z cha-
rakterystyki tej szczepionki, podaje 
się ją osobom dorosłym w wieku 18 
lat i starszym. Zaznaczono jednak, że 
"obecnie istnieją ograniczone dane o 
skuteczności szczepionki AstryZeneki 
u osób w wieku 55 lat i starszych".

 ■ kg

Informacja o aktualnie prezento-
wanych wystawach znajduje się na 
stronie internetowej Muzeum Czę-
stochowskiego.

Ekspozycje są udostępnione do 
zwiedzania z zachowaniem pełnego 
reżimu sanitarnego (zakrywanie 
nosa i ust; korzystanie z płynów de-
zynfekujących do rąk udostępnio-
nych przy wejściach do obiektów; 
zachowanie dystansu 1,5 m od in-
nych osób; limitowanie osób prze-
bywających jednocześnie na 
ekspozycjach – max 1 os/15 m2; 
wykorzystywanie multimediów i in-
nych urządzeń aktywowanych do-
tykiem wyłącznie z zachowaniem 
reżimu sanitarnego; korzystanie  
z szatni wyłącznie z zachowaniem 
reżimu sanitarnego).

Jednocześnie Muzeum Często-
chowskie planuje kontynuować 
swoją działalność on-line.

Więcej informacji: www.muzeum-
czestochowa.pl

Zamknięta pozostaje Miejska Ga-
leria Sztuki. Tym razem nie jest to 
spowodowane obostrzeniami,  
a rozpoczętym wcześniej remontem 
części sal.

 ■ kg
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Zorganizował dyskotekę pomimo zakazów

Pomimo kontuzji kradł dalej

Policjanci z rybnickiej komendy in-
terweniowali w lokalu mieszczącym 
się w centrum miasta, który po-
mimo zakazu był otwarty. Właściciel 
zdecydował się na zorganizowanie 
imprezy wbrew obowiązującym 
przepisom. Mundurowi wylegitymo-
wali 139 uczestników wydarzenia. 
Materiały dotyczące tej sprawy zo-
staną przesłane do Prokuratury 
Rejonowej w Rybniku oraz Pań-
stwowej Inspekcji Sanitarnej, które 
podejmą decyzję o dalszym postę-
powaniu wobec przedsiębiorcy i 
uczestników.

Niestety wciąż wszyscy zmagamy 
się z konsekwencjami pandemii.  
W celu skutecznej walki z epidemią, 
wprowadzono nakazy i zakazy ma-
jące ograniczyć zasięg wirusa. Może 
to nastąpić wyłącznie dzięki prze-
strzeganiu wprowadzonych zasad 
bezpieczeństwa i stosowaniu się do 
ograniczeń. Zostały one nałożone na 
wszystkich, także na różne gałęzie 
gospodarki. Działanie niektórych 
podmiotów jest w znacznym stopniu 
ograniczone lub całkowicie zakazane. 

Sporo na swoim sumieniu ma 
kierowca zatrzymany przez 
dąbrowskich mundurowych. 
Nie dość, że 30-letni mieszka-
niec Będzina kierował pod 
wpływem alkoholu, to jeszcze 
uderzył kradzionym samo-
chodem w autobus linii 
miejskiej i uciekł z miejsca.  
O jego losie zdecyduje nie-
bawem dąbrowski sąd.

Mundurowi z dąbrowskiej ko-
mendy zostali skierowani na ulicę 
Parkową, gdzie według zgłoszenia 
miało dojść do zdarzenia drogo-
wego. Policjanci szybko dotarli na 
miejsce, gdzie po wysłuchaniu re-
lacji świadków ustalili rysopis kie-
rowcy opla, który uciekł bez 
udzielania pomocy poszkodo-
wanym. Jak się bowiem okazało, 
w wyniku wjechania osobówki  
w tył autobusu, jego 60-letnia pa-
sażerka upadła i straciła przytom-
ność, a 33-letni pasażer opla został 

Niestety nadal pojawiają się miejsca, 
w których łamane są wprowadzone 
obostrzenia oraz osoby i podmioty, 
które swoim świadomym działaniem, 
z premedytacją łamią przepisy.

Do dyżurnego rybnickiej komendy 
wpłynęło zawiadomienie o możli-
wości popełnienia przestępstwa – 
lokal mieszczący się w centrum 
miasta był otwarty pomimo zakazu. 
Na miejsce udali się policjanci, którzy 
wylegitymowali 139 uczestników 
tego zdarzenia. Kilka godzin wcze-
śniej rybniccy mundurowi rozmawiali 
z właścicielem lokalu i poinformowali 
go o obowiązujących obostrzeniach. 
Mężczyzna jednak oświadczył, że 
lokal jest prowadzony zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami sanitarnymi, 
a tego dnia odbywa się zebranie "tzw. 
strajku przedsiębiorców". Jak się oka-
zało, w miarę upływu czasu, w lokalu 
pojawiało się coraz więcej osób. 
Część z nich nie przestrzegała obo-
wiązku zakrywania twarzy, spoży-
wała alkohol w miejscu objętym 
zakazem oraz próbowała wprowa-
dzić interweniujących policjantów  
w błąd, podając fałszywe dane oso-

bowe. Za te wykroczenia osoby zo-
stały ukarane mandatami. Z tej 
interwencji mundurowi sporządzili 
również dokumentację, a wkrótce 
materiały zostaną przekazane do Pro-
kuratury Rejonowej w Rybniku i Pań-
stwowej Inspekcji Sanitarnej, które 
podejmą stosowne kroki prawne. 

Organem wiodącym w zakresie 
prowadzenia kontroli tego typu pod-
miotów jest Państwowa Inspekcja 
Sanitarna. Posiada ona uprawnienia, 
umożliwiające przeprowadzenie 
kontroli miejsc, których działalność 
w dobie pandemii zagraża bezpie-
czeństwu osób, naraża na zakażenie, 
a także stanowi ryzyko szerokiego 
rozprzestrzenienia się wirusa. W sy-
tuacjach, gdy rażąco zostaną naru-
szone przepisy dotyczące reżimu 
sanitarnego, przedstawiciele Pań-
stwowej Inspekcji Sanitarnej mają 
możliwość nałożenia kary w drodze 
decyzji administracyjnej w kwocie do 
30 tysięcy złotych. W zakresie pro-
wadzonych kontroli i egzekucji obo-
wiązujących przepisów, wsparcia 
inspektorom sanitarnym udzielają 
policjanci.

Areszt za znęcanie i zgwałcenie Narkotyki przechowywał  
w pokoju hotelowym

Najbliższe dwa miesiące spędzi w 
areszcie tymczasowym 47-letni 
będzinianin, który podejrzany 
jest między innymi o zgwałcenie 
swojej 52-letniej konkubiny. 
Oprawca miał dopuścić się prze-
stępstw seksualnych wobec 
partnerki życiowej kilkukrotnie. 
Mężczyzna odpowie także za znę-
canie się psychiczne i fizyczne 
nad kobietą. Aresztowanemu 
47-latkowi grozi 12 lat więzienia.

Do wykorzystania seksualnego 
52-letniej mieszkanki Będzina ze 
strony jej 47-letniego partnera ży-
ciowego dochodziło kilkakrotnie na 
przestrzeni ostatnich lat. Męż-
czyzna od maja 2018 roku miał 
także znęcać się fizycznie i psy-
chicznie nad kobietą. Jak ustalili 
śledczy, kobieta była wielokrotnie 
bita i poniżana przez praktycznie 
nietrzeźwiejącego 47-letniego bę-
dzinianina.  Zastraszona 52-latka ni-
komu nie mówiła jednak o swoim 

Mundurowi z dąbrowskiej ko-
mendy zatrzymali 37-letniego oby-
watela Szwajcarii, który w pokoju 
hotelowym ukrywał narkotyki. 
Mężczyzna złamał przepisy ustawy 
o przeciwdziałaniu narkomanii oraz 
kierował samochodem pod 
wpływem alkoholu. Wkrótce stanie 
przed sądem, grozi mu kara do 3 lat 
więzienia.

Mundurowi z dąbrowskiej ko-
mendy dostali od dyżurnego infor-
mację o obcokrajowcu, który pod 
wpływem alkoholu miał odjechać  
z hotelu w centrum miasta. Męż-
czyzna ten miał się udać się do 
jednej z restauracji w Czeladzi. 
Mundurowi z prewencji wraz z poli-
cjantami ruchu drogowego szybko 
zatrzymali obywatela Szwajcarii kie-

rującego „na podwójnym gazie”. To 
nie był jednak koniec kłopotów  
z prawem 37-latka. Dalsza praca 
policjantów pozwoliła na szersze 
ustalenia. Kiedy policjanci spraw-
dzili pokój, którym dysponował za-
trzymany obcokrajowiec, znaleźli  
i zabezpieczyli w nim ponad 30 
działek marihuany. Zatrzymany 
mężczyzna noc spędził w poli-
cyjnym areszcie.

Policja i prokuratura wnioskowały 
o tymczasowe aresztowanie podej-
rzanego. Sąd przychylił się do 
wniosku i zadecydował, że naj-
bliższe 2 miesiące podejrzany spędzi 
za kratkami. Jego występki znajdą 
swój finał w sądzie. Mężczyźnie za 
posiadanie zabronionych substancji 
grozi do 3 lat więzienia. 

Po pijanemu kradzionym 
samochodem doprowadził 
do kolizji

w nim zakleszczony. Stróże prawa 
wraz z przybyłymi na miejsce stra-
żakami i ratownikami zdołali wycią-
gnąć 33-latka ze zmiażdżonego 
samochodu. Na szczęście nie od-
niósł on poważniejszych obrażeń, 
jednak zarówno on, jak i pasażerka 
autobusu zostali przewiezieni do 
szpitala.

Już kilka minut później, na jednej 
z ulic w pobliżu zdarzenia, poli-
cjanci z dąbrowskiej prewencji 
wraz z patrolem drogówki zatrzy-
mali pijanego mężczyznę, odpo-
wiadającego rysopisowi kierowcy 
opla. Wtedy też wyszło na jaw, że 
samochód, którym podróżował zo-
stał skradziony mieszkańcowi By-
tomia. 30-latek został zatrzymany. 
Po wytrzeźwieniu usłyszał zarzuty 
kradzieży pojazdu i nieudzielenia 
pomocy osobom w stanie zagro-
żenia życia.

koszmarze. Stróże prawa dowie-
dzieli się o jej tragedii dopiero nie-
dawno, w trakcie interwencji w jej 
mieszkaniu w będzińskiej dzielnicy 
Grodziec. Mający w organizmie 
prawie 2 promile alkoholu męż-
czyzna ponownie zaatakował ko-
bietę. Zatrzymany stanął przed 
obliczem prokuratora i sędziego, 
który zdecydował o jego tymcza-
sowym aresztowaniu. Za popeł-
nione przestępstwa 47-latkowi 
grozi 12 lat więzienia.

Kryminalni z chorzowskiej jedynki 
ustalili i zatrzymali złodzieja, który 
ukradł telefon komórkowy. Męż-
czyzna poruszał się na wózku inwa-
lidzkim z uwagi na odniesioną 
kontuzję. Grozi mu kara do 5 lat 
więzienia.

W jednym ze sklepów na terenie 
miasta doszło do kradzieży telefonu 
komórkowego. Sprawą zajęli się 
śledczy z Komisariatu Policji  w Cho-

rzowie. Analizując zapisy monitoringu 
sklepowego, zauważyli jak porusza-
jący się na wózku mężczyzna, usuwa 
opakowanie z zabezpieczeniami z te-
lefonu komórkowego, a następnie 
zabierając aparat, opuszcza sklep. 
Choć od początku złodziej wydawał 
im się znajomy, to jednak fakt, że 
poruszał się na wózku inwalidzkim, 
nie dawał im ostatecznej pewności 
co do sprawcy. Jednak, jak się 

szybko okazało, kryminalni nie mylili 
się. Wytypowany przez nich zło-
dziej, z uwagi na odniesioną wcze-
śniej kontuzję, faktycznie chwilowo 
poruszał się na wózku, jednak to nie 
powstrzymało go od kolejnych kra-
dzieży. 41-latek usłyszał już zarzut i 
teraz o jego losie zdecyduje sąd. Za 
to przestępstwo grozi mu 5-letni 
pobyt w więzieniu.
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SPRZEDAM

Q ALFA ROMEO 1.9 jtdm 150 km, 
2007r. stan bardzo dobry, 
full opcja, cena 17 500 PLN 
tel. 788 635667

Q Audi Q2  1.4 TFSI 150 KM S Tronic 
Salon PL 2016,  89 744 km, 1 395 
cm3, benzyna - cena: 81 900 PLN 
- tel. 601 383 710

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

Q Audi A6 III (C6) 3.0 Diesel, 2007 
rok, automat, stan bdb, bezwy-
padkowy, cena; 25 900 do nego-
cjacji, Tel. 602 739 463

Q Audi Q3 Quattro 2.0 TDI 140 KM 6 G 
Salon PL 2012, 127 700 km,  1 968 
cm3, diesel - cena: 57 900 PLN 
- tel. 601 383 710

Q Audi A3 1.5 Sportback 1.5 TFSI 150 
KM S Tronic Salon PL 2017 , 48 521 
km , 1 498 cm3,  benzyna 
- 79 900 PLN - tel. 601 383 710

Q Audi Q5 2.0 quattro 2.0 TFSI 180 
KM S Tronic Salon PL 2016, 60 869 km, 
1 984 cm3, benzyna - 99 900 PLN

Q Audi Q5 , 2.0 TFSI 220KM Quattro, 
2016, 66 200 km, 1984 cm3, ben-
zyna - cena: 89 900 PLN, 
tel. 501 847 709

Q Audi Q5 2.0 quattro 2.0 TDI 190 
KM S Tronic Salon PL 2016 ,59 683 
km, 1 968 cm3, diesel 
- cena: 112 900 PLN 
- tel. 601 383 710

Q Audi Q5 2.0 quattro 2.0 TDI 190 
KM S Tronic Salon PL 2016 ,53 269 
km, 1 968 cm3, diesel -cena:
149 900 PLN - tel. 601 383 710

Q Audi A6 1.8 Limuzyna 1.8 TFSI 190 
KM S Tronic Salon PL 2016 ,87 935 
km, 1 798 cm3, benzyna - cena:
99 900 PLN - tel. 601 383 710

Q BMW 1 2008r. Cabrio, czarny, 
pełne wyposażenie, 
cena 38.800 PLN, 
tel. 603 448 548

Q Citroën C4 Picasso 1.6 , 1.6 HDi 
110KM, SX Pack, 2010, 120 105 km,  
1560 cm3,  diesel - 
cena: 19 900 PLN, tel. 501 847 709

Q Citroen C4 Picasso I, 2007 rok, 
benzyna, automat, radio z CD, 
13 999 do negocjacji 
Tel. 602 739 463

Q CHEVROLET AVEO 1.2 benzyna+ 
LPG, 2005r., sedan czarny, 5-d, 
tel. 721 049 100

Q CHEVROLET AVEO 0.4l, 05r. 1,4E 
srebrny, DTK, CZ, cena 5 800 PLN, 
tel. 512744858

Q Chevrolet Kalos 1.4 16v 2005r 
146tyś.km sprowadzony , opłaco-
ny , KLIMATYZACJA, WEBASTO 
5400 zł, tel. 600 208 039

Q CHRYSLER VOYAGER 1999 r, 
2,5 turbo diesel, 7 osobowy, 
opłaty na rok, stan bdb., - 
cena 1990 PLN. Tel. 503 002 462

Q Dacia Duster I, 2014 rok, benzyna, 
serwisowany, stan bdb,
cena: 28 900 zł do negocjacji 
Tel. 602 739 463

Q Dacia Sandero 2009r 1.4-8v 
200 tyś. km Niebieski Metalik , 
Klimatyzacja , sprowadzony 
opłacony, cena: 10 900 zł,
tel. 600 208 039

Q DAEWOO LANOS 1999 r, 1,5 gaz, 
5- cio drzwiowy, - cena 1400 PLN.  
Tel. 503 002 462

Q Fiat Bravo 1.4 T Jet Benzyna 120 
KM 6 G Salon PL 2010, 150 817 km,
1 368 cm3, benzyna 
- cena: 18 900 PLN 
- tel. 601 383 710

Q Fiat Panda 1,1E, 2003, niebieski 
- cena 3800 PLN 
- tel. 603 448 548

Q Fiat Punto 2FL 2005r 163tyś.km 1.2 
8v 3drzwi sprowadzony , opłaco-
ny, Klimatyzacja, cena: 4900 zł,
tel. 600 208 039

Q Ford Galaxy Titanium 2.0 TDCi 
180 KM Powerhift 7 osobowy, Salon 
PL 2018,  36 931 km, 1997 cm3, diesel 
- 104 900 PLN - tel. 601 383 710

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

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

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

- cena: 10900 PLN,
tel. 501 847 709

Q Hyundai Tucson 2.0 STYLE 2.0 CRDi 
185 KM AUTOMAT 4WD Salon PL 2016, 
84 786 km, 1 995 cm3, Diesel - 
cena: 79 900 PLN 
- tel. 601 383 710

Q KIA K - 2700 1999 r, 
wywrotka do poprawek, 
- cena 5000 PLN. 
Tel. 503 002 462

Q Lexus NX , rok prod. 2015, 
hybryda, automat, SUV, 
bezwypadkowy, I właściciel, 
cena: 114 999 zł, 
Tel. 602 739 463

Q Mazda 5  1.8 16V 116KM, MZR, 2005, 
134500 km, 1800 cm3, benzyna - 
cena 10900 PLN, 
tel. 501 847 709

Q Mazda 5 2006r 2.0-16v 7osobowy 
srebrny metalik , sprowadzony 
opłacony 168tyś.km 
cena: 14 300 zł,
tel. 600 208 039

Q Mercedes-Benz Klasa B 1.8 CDI 
109 KM 6 G 2013 Rok 2013 ,
107 183 km, 1 796 cm3, diesel - 
44 900 PLN - tel. 601 383 710

Q Nissan Juke 1.6 , 1.6 Turbo 200KM, 
Nismo ,4x4, 2013, 55 150 km, 
1618 cm3, benzyna 
-cena 39 900 PLN, 
tel. 501 847 709

Q Opel Astra Kombi 1.4 Turbo 
150 KM automat, 2016, 70 348 km,
1 399 cm3, benzyna 
-cena: 42 900 PLN 
- tel. 601 383 710

Q OPEL ASTRA 2004 r, 1,4 E, 
4 - ro drzwiowy, kraj, 
- cena 1590 PLN. 
Tel. 503 002 462

Q Opel Astra F 1999, 212 000 km, 
1 400 cm3, benzyna 
- cena: 1450 zł 
- tel. 533 210 534

Q Opel Astra IV 1.4 16V 100KM, 
Essentia, 2009, 75 600 km, 
1398 cm3, benzyna - 23 500 PLN, 
tel. 501 847 709

Q Opel Astra IV , 1.6 CDTi 110KM  
z polskiego salonu VAT 23 %, 2015, 
143 400 km,  1598 cm3, diesel -  
28 500 PLN, tel. 501 847 709

Q Opel Astra Cabrio 1,8E 2001 
pełne wyposażenie, skóra, srebrny 
- cena 7 600 PLN - tel. 603 448 548

Q Opel Combo Tour, 1.6 CDTI 
120KM,Tour Enjoy, 
z polskiego salonu VAT, 2015, 
186 000 km, 1598 cm3,  diesel - 
28 900 PLN, tel. 501 847 709

Q Opel Meriva FL 2006r 1.6-16v 

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

Q Opel Omega Kombi 1996r 
gaz sekwencyjny stan BDB 
zarejestrowany opłacony 3900 zł ,
tel. 600 208 039

Q Peugeot 5008 I, 2.0 HDi 150KM,
Platinum, 2010, 168 200 km, 
1997 cm3, diesel, 27 900 PLN,  
tel. 501 847 709

Q PEUGEOT PARTNER 2004 r, 1,4 gaz, 
5- cio osobowy, kraj, 
- cena 3000 PLN. 
Tel. 503 002 462

Q Renaut Clio 1,5DCI, 2005, 
pełne wyposażenie, granatowy 
met. - cena 4 800 PLN
- tel. 603 448 548

Q Renault Clio 1.5, 1.5 dCi 90KM ,Ener-
gy Life, z polskiego salonu Vat 23%, 
2017, 87 550 km,  898 cm3,  benzy-
na - 29 900 PLN, tel. 501 847 709

Q Renault Clio 1.5  1.5 dCi 75KM , 
Business NAVI,  Vat 23%, 2014, 
134 250 km,  1461 cm3, diesel - 
25 500 PLN; tel. 501 847 709

Q RENAULT ESPACE 2005 r, 22 
diesel DCL, 197 tys. pełne wypo-
sażenie, stan bdb. 
- cena 4900 PLN. 
Tel. 503 002 462

Q Renaut Espace 1,9 DC, 2005, 
pełne wyposażenie, granatowy 
met. - cena 8 500 PLN - 
tel. 603 448 548

Q Renault Laguna Mk.3 2009r 1.5 
diesle czarny, zarejestrowany 
opłacony nowy rozrząd 15 900 zł, 
tel. 600 208 039

Q Renault Twingo mk.2 2009r 
super stan klimatyzacja 1.2-8v 
sprowadzony opłacony 9900 zł, 
tel. 600 208 039

Q SEAT IBIZA 1993 r, 1,8 benzyna, 
5 - cio drzwiowy, opłacony - 
cena 1490 PLN. Tel. 503 002 462

Q Seat Ibiza 1.0, 1.0 MPI 75KM, 2017, 
22500, 999 cm3, benzyna - 
29 900 PLN, tel. 501 847 709

Q Seat Ibiza  1.5 dCi 90KM, Energy 
Life, z polskiego salonu Vat 23%, 
2015, 30 250 km, 1422 cm3, diesel 
- 31 900 PLN, tel. 501 847 709

Q Seat Ibiza 1.2 , 1.2 TSI 90KM LPG, 
z polskiego salonu, 2016, 167 550, 
1197 cm3, benzyna
+LPG; 23 000 PLN, tel. 501 847 709

Q Seat Ibiza 1.4 , 1.4 16V 85KM, 2013, 
73 900 km, 1390 cm3, benzyna-
23 900 PLN, tel. 501 847 709

Q Škoda Citigo Style 1.0 MPI 75 KM 

5 G Salon PL 2017,  9 100 km 
benzyna - 31 900 PLN - 
tel. 601 383 710

Q Škoda Fabia 1.0 Ambition 1.0 TSI 
95 KM 5 G Salon PL 2018, 
31 333 km, 999cm3 benzyna - 
40 900 PLN - tel. 601 383 710

Q Skoda Fiabia 1,4 HDI, 2007, kombi, 
biała, pełne wyposażenie
- cena 6500 PLN 
- tel. 603 448 548

Q Škoda RAPID 1.0 Spaceback Am-
bition 1.0 TSI 95 KM 5 G Salon PL 
2018,  45 048 km, 999 cm3, 
benzyna - 43 900 PLN 
- tel. 601 383 710

Q Škoda RAPID 1.0 Spaceback Am-
bition 1.0 TSI 95 KM 5 G Salon PL 
2018, 36 332 km, 999 cm3, benzy-
na - 44 900 PLN - tel. 601 383 710

Q Škoda Roomster 1.9, 1.9 TDI 
105KM, Scout, 2007, 194 300 km, 
1896 cm3,  diesel - 13 500 PLN, 
501 847 709

Q Škoda Superb 2.0 L&K Kombi 2.0 
TDI 190 KM 4X4 DSG Salon PL 2017, 
93 947 km, 1 968 cm3, diesel -
99 900 PLN - tel. 601 383 710

Q Suzuki Swift IV, 2007 rok, 
I właściciel, benzyna, klimatyza-
cja, nieuszkodzony, 12 999 zł 
do negocjacji Tel. 602 739 463

Q TOYOTA AYGO 2012/13 r, 
pojemność silnika tysiąc, prze-
bieg 69 tysięcy, klimatyzacja, 
5-cio drzwiowy, stam bdb., 
- cena 14900 PLN. 
Tel. 503 002 462

Q Volkswagen Arteon Elegance
2.0 TDI 190 KM DSG Salon Pl.2017,  
96 296 km, 1 968 cm3 
- 117 900 PLN 
- tel. 601 383 710

Q Volkswagen Caddy 2.0 Alltrack 
2.0 TDI 150 KM DSG Salon PL 2019, 
12 718 km, 1 968 cm3, Diesel
 - 118 900 PLN - tel. 601 383 710

Q Volkswagen Golf Comfortline
1.4 TSI 125 KM 6 G Salon PL 2016,  
43 276 km, 1 395 cm3, benzyna - 
51 900 PLN - tel. 601 383 710

Q Volkswagen Golf VII Comfortline 
1.4 TSI 125 KM 6 G Salon Pl.2018 , 
29 604 km, 1 395 cm3, benzyna 
- 69 900 PLN - tel. 601 383 710

Q Volkswagen Golf VII Highline 1.4 
TSI 122 KM 6 G Salon PL 2014,  
90 019 km, 1 395 cm3, benzyna -
45 900 PLN - tel. 601 383 710

Q Volkswagen Golf VII 1.6 TDI 110KM, 
Trendline, 2015, 172 950 km, 
1 598 cm3,  Diesel 
- cena: 34 500 PLN,
tel.  501 847 709

OGŁOSZENIA MOTORYZACYJNE

OGŁOSZENIA 
MOTORYZACYJNE

REWOLUCJA

CENOWA

Okna 5-kom.
1465 mm

1
4
3
5
 m

m

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

LOMBARD 
KAPS 

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

SZYBKA GOTÓWKA za:
złoto, srebro, GSM, 

RTV i inne

TANIE WYROBY 
JUBILERSKIE

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

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

 Q KUPIĘ motocykl , samochód z PRL - zadbany 
z dokumentami np. Fiat 125p, 126p , syrena , 
mikrus , moskwicz , wołga WSK , WFM , JUNAK , 
OSA i inne ciekawe  tel. 608 097 274

 Q KUPIĘ motocykl , motorower z PRL-u kom-
pletny np. WSK , WFM , JUNAK , SHL , IŻ , OSA , 
motorynka , wierchowina , Jawa i inne  
tel. 608 097 274

 Q KUPIĘ AUTO - MOTOCYKL  MOTOROWER    
Z PRL-U zapomniany , zastały w garażu np. 
Warszawa, Syrena  , Moskwicz , Wołga , Skoda , 
Zaporożec , Junak , WFM , WSK , Osa , Komar , 
Motorynka i inne - mój nr tel. 608 097 274

 Q KUPIĘ samochód , motocykl , motorower  
z lat 50-tych , 60-tych , 70-tych zapomniany , 
zastały w garażu nr tel. 608 097 274

NIERUCHOMOŚCI
WYNAJMĘ

 Q Częstochowa (dzielnica: Tysiąclecie)  
cena: 1 780,00 pln powierzchnia: 57,00 m², 
parter: tel. 602852712

 Q Częstochowa (dzielnica: Tysiąclecie)  
cena: 1 450,00 pln powierzchnia: 50,00 m², 
parter: tel. 602852712

 Q Częstochowa (dzielnica: centrum)  
cena: 1 100,00 pln powierzchnia: 20,00 m², 
piętro 9: tel. 602852712

 Q Częstochowa (dzielnica: Dźbów)  
cena: 1 300,00 pln powierzchnia: 53,00 m², 
piętro 2; tel. 602852712

 Q Częstochowa (dzielnica: Raków)  
cena: 1 000,00 pln powierzchnia: 60,50 m², 
parter; tel. 602852712

 Q Częstochowa (dzielnica: Północ)  
cena: 1 100,00 pln powierzchnia: 29,00 m², 
piętro 4; tel. 602852712

 Q Częstochowa (dzielnica: centrum)  
cena: 1 300,00 pln powierzchnia: 51,00 m², 
piętro 1; tel. 602852712

 Q Częstochowa (dzielnica: centrum)  
cena: 1 680,00 pln powierzchnia: 56,00 m², 
piętro 1; tel. 602852712

 Q Częstochowa (dzielnica: centrum)  
cena: 1 500,00 pln powierzchnia: 75,00 m², 
piętro 2; tel. 602852712

 Q Częstochowa (dzielnica: centrum)  
cena: 1 000,00 pln powierzchnia: 55,00 m², 
piętro 2; tel. 602852712

 Q Częstochowa (dzielnica: trzech wieszczów) 
cena: 1 550,00 pln powierzchnia: 50,80 m², 
piętro 2; tel. 602852712

 Q Częstochowa (dzielnica: centrum)  
cena: 1 600,00 pln powierzchnia: 75,00 m², 
piętro 1; tel. 602852712

 Q Częstochowa (dzielnica: Parkitka)  
cena: 1 800,00 pln powierzchnia: 50,00 m², 
parter; tel. 602852712

 Q WYNAJMĘ działkę pod działalność gospodar-
czą, 1 zł za metr kwadratowy, na terenie Czę-
stochowy, mieszkanie trzech wieszczy, m - 3, 
umeblowane, cena 1000 zł - tel. 503 002 462

 Q Wynajmę działający od 30 lat sklep mono-
polowo-spożywczy 24h na ul. Garibaldiego. 
Częstochowa, tel. 531 186 403

 Q  Wynajmę m3 50m2, i piętro umeblowane, 
gotowe na zamieszkanie, najem krótkoter-
minowy, ul. Dąbrowskiego 41,  tel. 602 307 570

 Q  Wynajmę pawilon piętrowy 85 m2 z użytko-
wą piwnicą. Ul. Kościuszki. Tel. 695 654 373, 
667 860 288

SPRZEDAM

 Q ZMIENIĘ mieszkanie kwaterunkowe (Trzech 
Wieszczy) 3 pokoje z kuchnią 49,2 m2 parter 
na dwa (2) odrebne mieszkania, po pokoju 
z kuchnią w blokach kwaterunkowych.  
Tel.  504 563 612

 Q Dom w cz-wie, ul. Św. Rocha. Dojazd z dwóch 
stron. Idealny na działalność. Tel. 606 875 401

 Q Dom w szeregowej zabudowie : Cz-wa / Lisi-
niec. 40% do wykończenia. Tel. 34 317 27 48

 Q Mieszkanie - Częstochowa (dzielnica:  
Północ) cena: 312 000,00 pln powierzchnia:  
61,00 m² ; tel. 502583667

 Q Mieszkanie m-3 64 m2 w kamienicy oraz lo-
kal użytkowy 16 m2 w centrum Częstochowy. 
Tel. 662 014 102

 Q  Mieszkanie - Częstochowa (dzielnica: Par-
kitka) cena: 269 500,00 pln powierzchnia: 
49,00 m², stan developerski; tel. 502583667

 Q Mieszkanie M4 po modernizacji  
w dzielnicy Północ. Pilnie. Cena: 299000 zł. 
Tel. 504 132 951

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

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

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

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

 Q Działka budowlana o pow. 2086 M2, wszystkie 
media: woda, prąd, gaz. Jaskrów, 42-244 Mstów, 
ul. Pszczela/ul. Ołowianka. Tel. 513 950 092

 Q Działki budowlane w centrum Miedźna.  
Tel. 601 412 688

 Q Działka budowlana na ul. Limanowskiego 5. 
Tel. 34 363 91 34

 Q Pawilon 50m2, na Biznes Centrum  
(możliwość wynajęcia), tel. 602 307 570

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

SPRZEDAM

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

 Q Antyki – francuski komplet z 1896 r.:  
Biblioteczka + komoda z marmurowym bla-
tem. Sygnowany, perfekcyjna renowacja.  
Tel. 34 – 367 65 56

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

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

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

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

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

 Q Garnitur męski nowy, na wzrost 170 cm  
 - tel. 697 272 102

 Q Fotel „ANNE” - nowy, lekki, wygodny, rama 
w kolorze drewna brzozowego i przyjemna 
bawełniana tapicerka w kolorze kremowym 
z pokrowcem. Cena 100zł- do uzgodnienia. 
tel. 504 563 612

 Q Futrówka skóra (świnia)  
 tel. 790 819 855

 Q Kask ochronny - b.dobry - tel. 697 272 102

 Q Kawiarkę ciśnieniową DeLonghi  
- tel. 697 272 102

 Q Kożuch męski na wzrost 170 cm,  
tel. 34 362 94 27

 Q Kopierkę laserową HP 1010 - tel. 697 272 102

 Q Kuchnia gazowo- elektryczna  
tel. 721 390 993

 Q Laptop Acer + wiatrak itp. (głośniki) myszki; 
Odtwarzacz Orion DVD 828 + pilot; telefon 

komórkowy Samsung + ładowarka;  
tel. 530 485 377

 Q Lodówka mastercook duża, biała.  
Tel. 721 390 993

 Q Lodówka ardo – wys. 141 Cm, sprawna,  
cena: 190 zł. Tel. 798 - 649 - 665

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

 Q Maszyna dziewiarska firmy bosch 
tel. 34 362 94 27

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

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

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

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

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

 Q Prasowalnica elektryczna tel. 34 362 94 27

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

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

 Q Rower Cobran Shimano - tel. 697 272 102

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

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

 Q Skóra futrówka świńska, tel. 790 819 855

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

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

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

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

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

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

PRZYJMĘ

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

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

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

PRACA
SZUKAM PRACY

 Q Podejmę pracę pracownika gospodarczego - 
ogrody, posesje, porządki, itp.   
Tel. 536 512 396

 Q Podejmę pracę - pracownika gospodarczego - 
ogrody, posesje, porządki, itp.  
tel. 508 747 290 

 Q Podejmę pracę - mężczyzna lat 44, podejmie 
pracę jako tokarz, ślusarz, tel. 694 200 794.

 Q Podejmę prac dodatkową; pracownika  
gospodarczego, ogrody, posesje, porzdki itp.  
Gliwice. tle. 502 918 616

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

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

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

 Q Przyjmę do pracy szlifierza tel. 601 505 520

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

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

 Q Firma Tacho poszukuje pracownika  
do serwisu tachografów, tel: 663 488 502

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

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

USŁUGI

 Q Flash gsm profesjonalny serwis telefonów ko-
mórkowych orz nawigacji gps. Częstochowa, 
al. Wolności 10 (w bramie). Tel. 888 149 969

 Q Hydrauliczne, gazowe usługi - tel. 577 341 526

 Q Hydraulik tanio, solidnie, szybko - tel. 532 240 888

 Q Malarskie czysto, tanio, malowania każdych 
pomieszczeń mieszkalnych i lokali – Często-
chowa i okolice, tel. 793 403 834

 Q Malowanie mieszkań, profesjonalnie, czysto, 
dokładnie, każdych pomieszczeń wewnątrz - 
Częstochowa i okolice do 30 km -  
tel. 663 545 775

 Q Malowanie tanio, czysto, dokładnie, zlecenia 
gipsowo-malarskie , tel. 883 844 555

 Q Naprawa pomp wodnych, hydroforowych, 
samochodowych i cyrkulacyjnych.  
Ul. Ikara 133a, tel. 669 245 082

 Q Polerowanie reflektorów, blacharstwo,  
lakiernictwo, tłumiki. Automat trojanowski. 
Częstochowa, ul. Wazów 62a. Tel. 509 876 249

MATRYMONIALNE

 Q Rencista,  58 lat, spokojny, bez nałogów, po-
zna bezdzietną kobietę z mieszkaniem do 
przyjaźni lub stały związek). tel. 531 638 188 

 Q Samotny, po rozwodzie, 53 lata, pozna panią 
chętnie puszystą, starszą. Tel. 511-224-410

 Q  Wolny, lat 53, bezdzietny, wysoki, normalny, 
niezależny finansowo, pozna panią (pani mo-
że posiadać dzieci). Tel. 660 006 217

Przez internet
wypełniając formularz na stronie
www.zycieczestochowy.pl
(zakładka: BIURO OGŁOSZEŃ)

Przesłać ogłoszenie
pocztą na adres:
42-200 Częstochowa
Al. NMP 51

Dostarczyć ogłoszenie
przynieść do redakcji  
lub wrzucić do skrzynki:
42-200 Częstochowa
Al. NMP 51, w godzinach: 8 - 15

Wysłać email
na adres: 
reklama@zycieczestochowy.pl

Wysłać SMS
na numer 533 302 049

Jak zamieścić 
ogłoszenie
w Życiu Częstochowy i Powiatu
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Pieski szukają kochającego domu!
Żelka pies, którego nie da się nie kochać. Piękna, skromna, 
delikatna, czasem energiczna, a czasem spokojna. Nie szuka 
konfliktów lubi dzieci. Ona tak długo czeka na dom! Serce się 
kraje, gdy widać ją taką szczęśliwa na widok człowieka i za 
chwilę ma się dać do boksu.. Powiedzieć jej, że domu nie ma 
jak nie było.. Czy on kiedyś będzie?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

POGO

ŻELKA HALFIK

NEVIL MAKI

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

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

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

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

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

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

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

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

Arnold - piesek
rok urodzenia : 20-01-201 1
wielkość : mały
przebywa w kojcu nr 13 - nr 1711
data przyjęcia - 20.01.2012.
Kastracja: Tak

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



9 ŚRODA-CZWARTEK 3-4 LUTEG0 2021REKLAMA

tel. 696 48 66 80


