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Przed częstochowskim Sądem 
Okręgowym ruszył proces braci - 
Dawida i Grzegorza S. z Długiego 
Kąta oskarżonych o usiłowanie 
zabójstwa Wojciecha P. z Wrę-
czycy Wielkiej. Sąd wyłączył 
jawność rozprawy.

10 czerwca 2020 roku do domu 
Wojciecha P. we Wręczycy Wielkiej 

wtargnęli dwaj bracia, dotkliwie 
pobili mężczyznę na oczach jego 
9-letniej córki. Bandyci zadawali 
ciosy nożem i rozbitą, szklaną bu-
telką, po wszystkim w pośpiechu 
odjechali samochodem marki 
Chrysler w nieznanym kierunku. 
Ranny mężczyzna w ciężkim, za-
grażającym życiu stanie trafił do 
Wojewódzkiego Szpitala Specjali-
stycznego w Częstochowie. Moty-

wem napaści miała być zazdrość o 
kobietę - żonę młodszego z braci.

Pijani bracia szybko trafili w ręce 
policji, po spowodowaniu kolizji 
drogowej. Jeden z nich miał nie-
spełna 3 promile alkoholu w wy-
dychanym powietrzu,  drugi po-
nad 3 promile, dodatkowo okaza-
ło się, że Dawid S. dopuścił się na-
paści w czasie przerwy w odbywa-
niu kary pozbawienia wolności w 

zakładzie karnym - trzy dni przed 
zdarzeniem wyszedł z więzienia. 
Następnego dnia po brutalnej na-
paści Grzegorz S. i Dawid S. usły-
szeli zarzut usiłowania zabójstwa, 
młodszy Dawid S. popełnił prze-
stępstwo w warunkach recydywy, 
usłyszał także zarzut kierowania 
samochodem w stanie nietrzeź-
wości, posiadając dożywotni za-
kaz prowadzenia pojazdów me-

chanicznych. Mężczyźni trafili do 
aresztu.

Sąd wyłączył jawność rozprawy. 
Do wniosku obrony przychyliła się 
prokuratura ze względu na dobro 
małoletnich dzieci, z których naj-
starsza córka była świadkiem zda-
rzenia. Oskarżonym grozi kara 
nawet dożywotniego więzienia.
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- Pomocy! Mordują mnie... - usłyszał w słu-
chawce oficer dyżurny myszkowskich 
policjantów. Natychmiast zaalarmował swoich 
kolegów. Informacja postawiła na nogi wszyst-
kich funkcjonariuszy!

Dyżurny natychmiast próbował oddzwonić na 
numer, z którego dzwoniono, lecz ten nie odpo-
wiadał. Policjanci podjęli czynności zmierzające 
do ustalenia właściciela numeru i miejsca, z któ-
rego nawiązano połączenie. Policyjny patrol in-
terwencyjny błyskawicznie dotarł do mieszka-
nia, w którym znajdował się pijany mężczyzna i 
jego żona.

Po krótkiej rozmowie przyznał, że to on... „zro-
bił sobie tylko głupi żart”. Za takie nietypowe 
„poczucie humoru” został ukarany mandatem 
karnym w wysokości 500 złotych.

Mężczyzna, angażując niepotrzebnie służby 
ratunkowe, zachował się nagannie i nieodpo-
wiedzialnie. Przede wszystkim w ten sposób 
mógł doprowadzić do sytuacji, w której rzeczy-
wiście ktoś potrzebujący pomocy, nie otrzymał-
by jej na czas.

W jednej z kamienic przy ulicy Kra-
kowskiej w Częstochowie wybuchł 
pożar - zapaliły się ustawione w przej-
ściu meble. Pracownicy znajdującego 
się w pobliżu ośrodka jako pierwsi 
rozpoczęli ewakuację starszego męż-
czyzny. Chwilę później na miejscu 
pojawili się funkcjonariusze policji, 
którzy weszli do zadymionego po-
mieszczenia, by ewakuować kolejnych 
mieszkańców.

Policjanci z komisariatu IV otrzymali 
zgłoszenie o pożarze jednego z budyn-
ków mieszkalnych przy ulicy Krakow-
skiej. Najszybciej na miejscu pojawił się 
sierżant sztabowy Damian Bąk i starszy 
sierżant Maciej Nowak z ogniwa patrolo-
wo-interwencyjnego. Przed ich przyjaz-
dem świadkowie zdarzenia - pracownicy 
jednego z ośrodków przy ul. Ogrodowej 
- ewakuowali przez okno na parterze 
starszego mężczyznę z niepełnospraw-
nością ruchową. - Mundurowi najpierw 
wypytali ewakuowanego mężczyznę, czy 

w mieszkaniu nikogo już nie ma, a na-
stępnie sami upewnili się o tym, zagląda-
jąc przez okno do pomieszczenia. Zoba-
czyli, że w mieszkaniu panuje duże zady-
mienie, ale nie zauważyli nigdzie ognia. 
W związku z tym pobiegli do klatki scho-
dowej, aby udzielić pomocy pozostałym 
mieszkańcom - mówi podkomisarz Sabi-
na Chyra-Giereś, oficer prasowy często-
chowskich policjantów.

Gdy funkcjonariusze weszli do budyn-
ku, znaleźli źródło pożaru – paliły się 
ustawione w przejściu meble. Z uwagi 
na bardzo duże zadymienie, policjanci 
podjęli natychmiastową ewakuację 
mieszkańców. Gdy sprawdzali kolejne 
pomieszczenia, na miejsce przyjechali 
strażacy, z którymi wspólnie wyprowa-
dzili lokatorów.

Na szczęście nikt z uczestników zdarze-
nia nie odniósł poważniejszych obrażeń. 
Z uwagi na podejrzenie zatrucia dymem, 
policjanci trafili do szpitala, gdzie po 
udzieleniu specjalistycznej pomocy le-
karskiej, wrócili do swoich domów.

Raków Częstochowa

Kamil Piątkowski 
powołany do 
reprezentacji 
Polski
Kamil Piątkowski otrzymał powołanie do 
reprezentacji Polski. Zawodnik Rakowa 
Częstochowa znalazł się w gronie 27 pił-
karzy, których wybrał selekcjoner Paulo 
Sousa.

Zgrupowanie kadry narodowej ma rozpo-
cząć się już 22 marca. Przed Biało-Czerwoną 
drużyną mecze eliminacyjne do Mistrzostw 
Świata 2022 z Węgrami w Budapeszcie 25 
marca 2021, Andorą w Warszawie 28 marca 
2021 i Anglią w Londynie 31 marca 2021. - 
Dotychczas jedynym w historii zawodnikiem 

Czerwono-Niebieskich, który 
dostąpił zaszczytu gry w repre-
zentacji Polski, był Paweł Skrzy-
pek. Trzymamy kciuki, by swoją 
historię napisał również Kamil 
Piątkowski! Piona, gratulacje! - 
pochwalił swojego piłkarza klub 
Raków Częstochowa. 
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AKTUALNOŚCI

Częstochowa

Miss Polonia z wizytą  
u prezydenta miasta

MPK

Przystanek w II alei 
przeniesiony

Dofinansowanie

Sięgnij po 
fundusze europejskie

Minister zdrowia

Wzrost zachorowań ponownie 
powyżej średniej; trzecia fala 
przyspiesza

Drogowcy ogłosili przetarg

Kto wykona 
odwodnienie?

Ze względów technicznych, od środy 17 
marca, przystanek II ALEJA NAJŚWIĘTSZEJ 
MARYI PANNY, zlokalizowany przy ulicy 
Kościuszki (w kierunku al. Jana Pawła II) 
zostanie przesunięty na środek skrzyżo-
wania ALEI z linią tramwajową.

Przystanek zostanie usytuowany na 
środku skrzyżowania al. Wolności i II Alei 
NMP, pomiędzy pasami ruchu prowadzą-
cymi w kierunku placów Daszyńskiego i 
Biegańskiego. Z lokalizacji będą korzystały 
linie autobusowe nr 01, 03, 12, 14, 17, 21, 
23, 27, 31, 37 i 80,  kursujące w kierunku al. 
Jana Pawła II.

- Dzisiejsza stopa wzrostu zachorowań 
względem poprzedniego tygodnia wynosi 
44 proc. - ponownie powyżej wcześniej-
szej średniej. Liczba zleconych wczoraj 
testów przez POZ osiągnęła 60 tys. wobec 
42 tys. w poprzedni poniedziałek. Trzecia 
fala przyspiesza - napisał we wtorek mini-
ster zdrowia Adam Niedzielski.

We wtorek resort zdrowia poinformował, 
że minionej doby badania potwierdziły za-
każenie koronawirusem u 14 396 osób, 372 
chorych z COVID-19 zmarło. Tydzień temu 
(9 marca) resort informował o 9954 nowych 
przypadkach i 282 zgonach.

Dane te skomentował na Twitterze szef 
MZ Adam Niedzielski. - Dzisiejsza stopa 
wzrostu zachorowań względem poprzed-
niego tygodnia wynosi 44 proc. - ponownie 
powyżej wcześniejszej średniej. Liczba zle-
conych wczoraj testów przez POZ osiągnęła 
60 tys. wobec 42 tys. w poprzedni ponie-
działek. Trzecia fala przyspiesza - ocenił mi-

nister. Do wpisu szef MZ dołączył wykres 
ilustrujący liczbę zakażeń w ostatnich 
dniach i ich dynamikę.

Także podczas poniedziałkowej konferen-
cji prasowej Niedzielski ocenił, że ostatnie 
dane o liczbie zakażeń są bardzo niepokoją-
ce. Zapowiedział, że rząd będzie uważnie 
przyglądał się temu, jak sytuacja będzie wy-
glądała w najbliższym czasie.

- Jeżeli będziemy mieli rzeczywiście do czy-
nienia z realnym, dużym przyspieszeniem 
dynamiki zachorowań, to oczywiście konse-
kwencją tego będą decyzje, które będziemy 
podejmowali co do obostrzeń w skali całego 
kraju. Jeżeli ta obserwacja, która miała miej-
sce wczoraj, jest tylko takim wyjątkiem - bo 
o tym oczywiście przekonamy się jutro i po-
jutrze - to wtedy możemy rozważać jeszcze 
scenariusze regionalne. Ale o tym, co zrobi-
my, będzie decydowała dynamika rozwoju 
zachorowań w ciągu najbliższych dni - mó-
wił w poniedziałek szef MZ.

W związku z przebudową, ulica Złota (od 
ulicy Mirowskiej) została zamknięta dla 
ruchu. Obecnie, za zgodą kierownika bu-
dowy, wjechać w nią mogą tylko 
mieszkańcy i pracownicy tamejszych firm.

Kierowcy, którzy korzystali dotąd z remon-
towanego odcinka, obecnie mogą czasowo 
korzystać z alternatywnego przejazdu ulica-
mi: Mirowską, Faradaya i Legionów. Miejski 
Zarząd Dróg i Transportu przygotował 

uproszczony schemat objazdów: odcinek 
ulicy z zaplanowanymi robotami zaznaczo-
no kolorem żółtym.

Przypominamy, że przebudowa będzie 
wieloetapowa, a odcinki ulicy Złotej ze zmia-
nami i wykopami, będą zmieniały lokalizację 
aż do końca roku. Dlatego MZDiT prosi o za-
chowanie szczególnej ostrożności  na całej 
długości placu budowy aż do końca realiza-
cji inwestycji.

MZDiT

Ulica Złota zamknięta 
dla ruchu

Częstochowianka Natalia Gryglewska, 
która przed tygodniem zdobyła tytuł Miss 
Polonia, była w poniedziałek gościem 
prezydenta Częstochowy Krzysztofa Ma-
tyjaszczyka.

22-letnia Natalia zdobyła tytuł podczas 
finału Miss Polonia w Teatrze Wielkim w 
Łodzi, gdzie wystąpiła wśród 20 finalistek 
tego najstarszego, mającego już 90-letnią 
tradycję konkursu. Obok niej Częstocho-
wę reprezentowała w nim także 20-letnia 
Wiktoria Solecka.

- Jestem dumny, że to częstochowianka 
zdobyła tytuł Miss Polonia. Gratuluję Na-
talii i trzymam kciuki za jej dalszą karierę -  
mówił prezydent miasta gratulując Natalii 
sukcesu i pytając ją o plany na najbliższą 
przyszłość.

Tegoroczna Miss Polonia ma już od tygo-
dnia i będzie mieć oczywiście przez dłuż-
szy czas obowiązki związane ze zdobytym 
tytułem, w tym np. reprezentowanie Pol-
ski w przyszłorocznym konkursie Miss 
Świata, ale zamierza godzić te obowiązki 
ze studiami. W ubiegłym roku absolwent-
ka częstochowskiego „Norwida” ukończy-

ła studia licencjackie na dietetyce klinicz-
nej na Śląskim Uniwersytecie Medycznym. 
Obecnie kontynuuje naukę na tym kierun-
ku w ramach studiów magisterskich na 
Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. 
Chce zawodowo iść w tym kierunku. Ma 
już pomysł na warsztaty dietetyczne dla 
kobiet, które zamierza prowadzić m.in. w 
Częstochowie.

Przedstawicielki Biura Miss Polonia to-
warzyszące w czasie spotkania częstocho-
wiance (z dyrektorką Biura Jagodą Piątek-
-Włodarczyk), podkreślały, że dobra edu-
kacja, wiedza i osobowość kandydatek są, 
oprócz urody i osobistego uroku, niezbęd-
ne do osiągnięcia sukcesu w konkursie, a 
także późniejszego reprezentowania kra-
ju, regionu i miasta w konkursie Miss 
Świata oraz w okresie sprawowania 
wszystkich obowiązków Miss Polonia.

Już w okresie poprzedzającym finał kon-
kursu wszystkie kandydatki realizowały 
np. w ramach społecznej akcji „Korona z 
głowy” różnego rodzaju działania wspo-
magające i wspierające związane z pande-
mią adresowane do dzieci, samotnych ma-
tek czy osób starszych.

Fundusze europejskie na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej w szczegól-
ności dla osób poniżej 30. roku życia, 
które utraciły pracę w wyniku COVID-19 
będą głównym tematem bezpłatnego 
szkolenia on-line, organizowanego  
19 marca przez Lokalny Punkt Informa-
cyjny Funduszy Europejskich, 
prowadzony przez Agencję Rozwoju Re-
gionalnego w Częstochowie S.A.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób 
planujących uruchomienie działalności 
gospodarczej i będzie poświęcone omó-
wieniu możliwości wsparcia ze środków 
Unii Europejskiej w perspektywie 2014-
2020. Ma służyć wsparciu osób w przygo-
towaniu wniosku o środki na podjęcie 
działalności gospodarczej.

 OTermin i miejsce szkolenia:  
19 marca 2021 r.

 OMiejsce: on-line

 OPorządek: 
Rejestracja uczestników: 8.55 – 9.00.
Szkolenie: 9.00 – 13.00.

 OTematyka szkolenia:
 ● Powitanie uczestników, informacje or-
ganizacyjne, przedstawienie oferty Sieci 
Punktów Informacyjnych Funduszy Eu-
ropejskich;

 ● Możliwości pozyskania dofinansowania 
na rozpoczęcie działalności gospodar-
czej (środki Powiatowych Urzędów 

Pracy, operatorów wybieranych w ra-
mach działań konkursowych 1.2.1 
POWER i 7.3.3 RPO WSL, środki zwią-
zane ze wsparciem obszarów wiejskich, 
pożyczki na rozpoczęcie działalności go-
spodarczej);

 ● Przedstawienie dokumentacji związanej 
z pozyskiwaniem środków na rozpo-
częcie działalności gospodarczej;

 ● Wniosek o przyznanie środków na pod-
jęcie działalności gospodarczej – krok 
po kroku – omówienie zawartości me-
rytorycznej wniosku o dofinansowanie, 
analiza finansowa przychodów i kosztów 
prowadzonej działalności, wymagane za-
łączniki.

 ● Pytania i odpowiedzi.

 OZasady rekrutacji: 
Osoby zainteresowane udziałem proszo-

ne są o wypełnienie odpowiedniego for-
mularza zgłoszeniowego i przesłanie go 
na następujący adres mailowy: lpiczesto-
chowa@arr.czestochowa.pl

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc 
o udziale w szkoleniu decydować bę-
dzie kolejność zgłoszeń. Po dokona-
niu rejestracji za pomocą formularza 
zgłoszeniowego, zostanie wysłane po-
twierdzenie udziału w szkoleniu wraz 
z technicznymi informacjami na te-
mat sposobu połączenia. W szkoleniu 
może uczestniczyć max. 25 osób. 
Szkolenie jest bezpłatne.
Kontakt:  
lpiczestochowa@arr.czestochowa.pl  
lub tel. 34/3605687, 34/3245075.

Miejski Zarząd Dróg i Transportu ogłosił 
przetarg na odwodnienie zlewni ulicy 
Traugutta w Częstochowie. Zaintereso-
wane realizacją inwestycji firmy mogą 
składać oferty do 30 marca.

Zamówienie obejmuje między innymi: 
budowę zbiornika chłonno-odparowujące-
go, kanalizacji deszczowej wraz z przyłą-
czami, drogi gminnej ze zjazdami i skrzyżo-
waniami, nowej kanalizacji sanitarnej i 
oświetlenia ulicznego. Dodatkowo przebu-
dowany zostanie wodociąg, przyłącza ka-
nalizacyjne i sieć gazowa. Starą roślinność 

zastąpią nowe nasadzenia oraz trawniki.
Zainteresowane realizacją inwestycji fir-

my mogą składać swoje oferty (wraz ze 
wszystkimi wymaganymi oświadczeniami 
i dokumentami) za pośrednictwem plat-
formy https://portal.smartpzp.pl/mzd do 
30 marca (do godziny 10:30). Otwarcie 
ofert nastąpi 30 marca o godzinie 11:00. 
Na realizację odwodnienia wyłoniony wy-
konawca będzie miał 14 miesięcy.

Więcej informacji znajdziemy na stronie:
https://portal.smartpzp.pl/mzd/public/

postepowanie?postepowanie=14021614
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Z POLICYJNEGO NOTATNIKA

Zwędził boczek, ale musiał 
obejść się smakiem

11 zarzutów za płacenie
 znalezioną kartą Interweniowali wobec 

agresywnego dzika

Miała ponad dwa promile. 
Uczyła się jeździć...

Zamiast drogerii 
nielegalny salon gier

Policjanci z Jasienicy zatrzymali 44-latka, 
który z przydomowej wędzarni skradł... 
boczek warty ponad 500 złotych. Męż-
czyzna wykorzystał moment nieuwagi 
gospodarza i skradł uwędzone mięso. 
Sprawcy grozi kara 5 lat więzienia, a 
sprawa „zwędzonego” boczku może być 
przykładem, że policjanci traktują po-
ważnie każde zgłoszenie, bez względu na 
wartość, czy rodzaj przedmiotu kradzieży.

Do zdarzenia doszło w Jaworzu. Dyżurny 
komisariatu w Jasienicy otrzymał zgłoszenie 
od jednego z mieszkańców Jaworza, że 
przed momentem nieznany sprawca skradł 
z przydomowej wędzarni mięso, w sumie 
ponad 20 uwędzonych boczków. Na miejsce 

zostali skierowani mundurowi z patrolu, 
którzy rozpoczęli poszukiwania sprawcy. Na 
jednej z ulic niedaleko miejsca zdarzenia 
napotkali mężczyznę z podejrzanym pakun-
kiem. Okazało się, że to poszukiwany przez 
nich sprawca kradzieży, a w torbie ma skra-
dzione mięso. Policjanci odzyskali skradzio-
ne mienie, które właściciel wycenił na po-
nad 500 złotych. Jednak z powodu niesani-
tarnego sposobu obchodzenia się z żywno-
ścią przez podejrzewanego o kradzież 
44-letniego mieszkańca Jaworza, mięso nie 
nadawało się do dalszego wykorzystania 
spożywczego. Mężczyzna został zatrzyma-
ny. Po nocy spędzonej w policyjnym aresz-
cie usłyszał zarzut. Za kradzież grozi mu ka-
ra 5 lat więzienia.

Najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie 
śledczym 28-letni mysłowiczanin, który 
razem z 30-letnim wspólnikiem napadł na 
listonosza z Czeladzi. Żądając wydania 
pieniędzy przeznaczonych na emerytury, 
napastnicy dotkliwie pobili 31-latka. 
Ofiarą sprawców stał się także przypad-
kowy świadek, który stanął w obronie 
listonosza.

Do rozboju doszło 8 lutego około południa 
w Czeladzi przy ulicy Poniatowskiego. 
Wszystko wskazuje na to, że dwaj napastni-
cy w wieku 28 i 30 lat nie planowali wcze-

śniej napadu na listonosza. Będą-
cy najprawdopodobniej pod wpły-
wem alkoholu i środków psy-
choaktywnych mężczyźni zareago-
wali instynktownie, widząc samot-
nie przechodzącego pocztowca. 
Sprawcy zażądali wydania przez 
31-latka pieniędzy przeznaczonych 
na emerytury, a następnie go do-
tkliwie pobili. Nie wiadomo jaki fi-
nał miałoby całe zdarzenie, gdyby 
nie interwencja naocznego świad-
ka rozboju. Swoją agresję napast-
nicy przenieśli właśnie na starsze-
go mężczyznę, który zaczął głośno 
wzywać pomocy. Rabusie, gdy tyl-
ko stwierdzili, że nie uda im się nic 
wskórać, postanowili salwować się 
ucieczką. Czasochłonne ustalenia 

poczynione przez czeladzkich kryminalnych 
przyniosły rezultat. Policjanci ustalili osta-
tecznie tożsamość obu sprawców napadu 
na listonosza. Wczoraj jeden z nich, kom-
pletnie zaskoczony 28-letni mieszkaniec 
Mysłowic, został zatrzymany w pobliżu swo-
jego domu. Zatrzymanie jego wspólnika jest 
już tylko kwestią czasu. Na wniosek śled-
czych, 28-letni mężczyzna stanął dzisiaj 
przed sędzią, który zdecydował o jego tym-
czasowym aresztowaniu. Za popełnienie 
przestępstwa grozi mu 12 lat więzienia.

Świętochłowiccy kryminalni zatrzymali 
38-letniego mężczyznę, który na początku 
lutego znalazł kartę bankomatową. Świę-
tochłowiczanin obciążył cudze konto 
bankomatowe, aż jedenastokrotnie. Usły-
szał łącznie 11 zarzutów kradzieży z 
włamaniem. Grozi mu do 10 lat za kratami.

Śledczy miejscowej komendy prowadzili 
dochodzenie w sprawie kradzieży z włama-
niem. Do zdarzenia doszło na początku lu-
tego br., z ich ustaleń wynikało, że pokrzyw-
dzona po zrobieniu zakupów swojemu ojcu, 
zgubiła kartę bankomatową, gdy tylko się 

zorientowała, szybko ją zastrzegła. Niestety, 
znalazca karty już rozpoczął zakupowe sza-
leństwo. Kryminalni ustalili miejsca, w któ-
rych wykonane zostały nielegalne transak-
cje, zabezpieczyli monitoring, jednocześnie 
ustalając wizerunek sprawców. Intensywna 
praca stróżów prawa doprowadziła do usta-
lenia danych złodzieja oraz okoliczności 
zdarzenia. Nieuczciwy znalazca dokonał 11 
transakcji, płacił nią w różnych placówkach 
handlowych na terenie naszego oraz ościen-
nego miasta. Mężczyzna został zatrzymany. 
38-letni świętochłowiczanin usłyszał, aż 11 
zarzutów. Grozi mu do 10 lat za kratami. O 
jego dalszym losie zadecyduje sąd.

Nie zdążyła jeszcze uzyskać uprawnień 
do kierowania, a już popełniła jedno z 
najpoważniejszych przestępstw w ruchu 
drogowym. 26-letnia będzinianka, 
uczestniczka kursu na prawo jazdy, wy-
brała się wraz z koleżanką na przejażdżkę 
samochodem, która miała doskonalić jej 
umiejętności za kierownicą. Młoda ko-
bieta zapomniała przy tym, że podczas 
jazdy należy być trzeźwym.

Do zatrzymania nietrzeźwej kobiety do-
szło na osiedlu Syberka w Będzinie. Poli-
cjanci z drogówki zauważyli na jednym z 

osiedlowych parkingów osobowego opla, 
którego kierująca miała wyraźne proble-
my z parkowaniem. Jak szybko ustalili 
mundurowi, przyczyną braku płynności 
przy wykonywaniu manewrów za kierow-
nicą nie był wyłącznie brak doświadczenia 
26-latki. Od kobiety, która oświadczyła że 
jest uczestniczką kursu na prawo jazdy 
stróże prawa wyczuli alkohol. Badanie al-
komatem wykazało w jej organizmie po-
nad 2 promile alkoholu. Dalszym losem 
26-latki zajmie się sąd i prokurator. 
Uprawnień do kierowanie kobieta prędko 
nie uzyska, dodatkowo grożą jej też 2 lata 
więzienia.

Chorzowscy policjanci zwalczający prze-
stępczość gospodarczą wspólnie z 
funkcjonariuszami Krajowej Admini-
stracji Skarbowej z Katowic zabezpieczyli 
4 automaty do nielegalnych gier loso-
wych. Nielegalne maszyny znajdowały 
się w lokalu, gdzie miała funkcjonować… 
drogeria. Za naruszenie przepisów 
ustawy karno-skarbowej grozi wysoka 
grzywna, a nawet 3 lata więzienia.

Policjanci z chorzowskiej komendy zaj-
mujący się zwalczaniem przestępczości 
gospodarczej uzyskali informację, że w 
drogerii przy ul Wrocławskiej mogą znaj-
dować się automaty do nielegalnych gier 
hazardowych. Wspólnie z funkcjonariu-
szami KAS z Katowic wkroczyli do akcji. In-

formacje śledczych potwierdziły się. Choć 
na zewnątrz szyld wskazywał, że możemy 
tam kupić m.in. kosmetyki, to jednak we 
wnętrzu znajdowały się jedynie cztery au-
tomaty do gier. W związku z podejrze-
niem naruszenia przepisów o grach loso-
wych, mundurowi zabezpieczyli wszystkie 
urządzenia, na których wbrew obowiązu-
jącym przepisom odbywały się nielegalne 
gry hazardowe. Zabezpieczone automaty 
trafiły do magazynów Śląskiego Urzędu 
Celno-Skarbowego w Katowicach.

Śledczy ustalają, jakie straty poniósł 
Skarb Państwa w związku z nielegalną 
działalnością salonu gier. Za przestęp-
stwo prowadzenia gry losowej bez wyma-
ganego zezwolenia lub koncesji grozi wy-
soka grzywna, a nawet kara do 3 lat wię-
zienia.

Policjanci Komendy Miejskiej Policji w 
Zabrzu zastrzelili agresywnego dzika, 
który chwilę wcześniej został potrącony 
przez samochód. Zwierzę będąc w szoku 
rzuciło się na przechodnia, raniąc go w 
nogę. Kiedy na miejsce przybyli mundu-
rowi zwierzę zaatakowało również ich.

Oficer dyżurny zabrzański policji otrzy-
mał zgłoszenie dotyczące potrącenia dzi-
ka przez samochód osobowy przy ulicy 
Wolności 124 w Zabrzu. Na miejsce skie-

rowano policjantów ogniwa patrolowo-in-
terwencyjnego. W trakcie dojazdu na 
miejsce zdarzenia policjanci otrzymali 
wiadomość, że potrącony dzik zaatakował 
61-letniego przechodnia. Kiedy munduro-
wi przybyli na miejsce, zwierzę zaatako-
wało jednego z nich. Policjant z uwagi na 
bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia 
osób postronnych oraz swojego wykorzy-
stał broń palną oddając kilka strzałów w 
kierunku zwierzęcia. 61-letni mężczyzna 
zaatakowany przez dzika z raną nogi zo-
stał przywieziony do szpitala.

Napadli na listonosza
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SPRZEDAM
 OALFA ROMEO 1.9 jtdm 150 km, 
2007r. stan bardzo dobry,  
full opcja, cena 17 500 PLN  
tel. 788 635667

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

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

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

 OAudi 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

 OAudi 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

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

 OAudi Q5 , 2.0 TFSI 220KM Quat-
tro, 2016, 66 200 km, 1984 cm3, 
benzyna - cena: 89 900 PLN,  
tel. 501 847 709

 OAudi 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

 OAudi 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

 OAudi 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

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

 OCitroën 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

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

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

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

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

 OChevrolet Spark 796 cm3, prze-
bieg: 42 tys., 2007, biały, garażo-
wany, cena: 4 500,  
tel.511 113 637

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

 ODacia Duster I, 2014 rok, benzy-
na, serwisowany, stan bdb, 
cena: 28 900 zł do negocjacji  
Tel. 602 739 463

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

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

 OFiat 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

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

 OFiat Punto 2FL 2005r 163tyś.km 
1.2 8v 3drzwi sprowadzony , 
opłacony, Klimatyzacja, cena: 
4900 zł,  
tel. 600 208 039

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

 OFORD FOKUS 2009/10 r, 1,8 

combi, pełne wyposażenie, srebr-
ny, - cena 15900 PLN. Tel. 503 
002 462

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

 OHonda Civic 1.6i , 1.6 16V 
110KM, Sport, 2005, 187 200 km,   
1590 cm3, benzyna  
- cena: 10900 PLN,  
tel. 501 847 709

 OHyundai 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

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

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

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

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

 OMercedes-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

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

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

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

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

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

 OOpel 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

 OOpel Astra Cabrio 1,8E 2001  
pełne wyposażenie, skóra, srebr-
ny - cena 7 600 PLN - tel. 603 448 
548

 OOpel 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

 OOpel Meriva FL 2006r 1.6-16v  
Klimatyzacja Alu felgi Czujnik  
Parkowania sprowadzony  
opłacony, 10 400 zł,  
tel. 600 208 039

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

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

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

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

 ORenault Clio 1.5, 1.5 dCi 90KM 
,Energy Life, z polskiego salonu 
Vat 23%, 2017, 87 550 km,  898 
cm3,  benzyna - 29 900 PLN,  
tel. 501 847 709

 ORenault 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

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

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

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

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

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

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

 OSeat Ibiza  1.5 dCi 90KM, Energy  
Life, z polskiego salonu Vat 23%, 

2015, 30 250 km, 1422 cm3, die-
sel - 31 900 PLN, tel. 501 847 709

 OSeat 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

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

 OŠkoda Citigo Style 1.0 MPI 75 KM 
5 G Salon PL 2017,  9 100 km  
benzyna - 31 900 PLN -  
tel. 601 383 710

 OŠkoda 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

 OSkoda Fiabia 1,4 HDI, 2007, kom-
bi, biała, pełne wyposażenie  
- cena 6500 PLN - tel. 603 448 548

 OŠkoda 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

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

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

 OŠkoda 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

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

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

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

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

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

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

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

 OKUPIĘ 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

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

NIERUCHOMOŚCI
WYNAJMĘ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SPRZEDAM

 OZmienię mieszkanie kwaterunkowe (Trzech 
Wieszczy) 3 pokoje z kuchnią 49,2 m2 par-
ter na dwa (2) odrebne mieszkania, po po-
koju z kuchnią w blokach kwaterunkowych.   
Tel.  504 563 612

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

 ODom w szeregowej zabudowie : Cz-wa / Li-
siniec. 40% do wykończenia.  
Tel. 34 317 27 48

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

 OMieszkanie m-3 64 m2 w kamienicy oraz lo-
kal użytkowy 16 m2 w centrum Częstocho-
wy. Tel. 662 014 102

 O  Mieszkanie - Częstochowa (dzielnica:  
Parkitka) cena: 269 500,00 pln powierzch-
nia: 49,00 m², stan developerski;  
tel. 502583667

 OMieszkanie M4 po modernizacji  w dzielni-
cy Północ. Pilnie. Cena: 299000 zł.  
Tel. 504 132 951

 OPensjonat w cz-wie pod działalność.   

Ul. Gronowa 37.Długi 29 m, szer. 9 M – 2 kon-
dygnacje, z przybudówką Tel. 502 636 143

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

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

 ODziałka budowlana - Częstochowa  (dzielni-
ca: Raków) cena: 310 000,00 pln  po-
wierzchnia: 3 104,00 m²; tel. 502583667

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

 ODziałki budowlane w centrum Miedźna.   
Tel. 601 412 688

 ODziałka budowlana na ul. Limanowskiego 5. 
Tel. 34 363 91 34

 OPawilon 50m2, na Biznes Centrum  (możli-
wość wynajęcia), tel. 602 307 570

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

SPRZEDAM

 OAntena do tv z przyłączem (kpl. do zamon-
towania), tel. 34 362 94 27 

 OAntyki – francuski komplet z 1896 r.:  Bi-
blioteczka + komoda z marmurowym bla-
tem. Sygnowany, perfekcyjna renowacja.  
Tel. 34 – 367 65 56

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

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

 OCzęść do chevroleta captive. Czujnik stopu. 
Nowy. Made in usa. Tel. 501 779 441

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

 ODrzwi harmonijkowe – używaną  w b. do-
brym stanie, o wym. 170 X 75 cm.   
Tel. 501 109 822

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

 OFotel „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

 OFutrówka skóra (świnia)   tel. 790 819 855

 OKask ochronny - b.dobry - tel. 697 272 102

 OKawiarkę ciśnieniową DeLonghi   
- tel. 697 272 102

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

 OKopierkę laserową HP 1010 -  
tel. 697 272 102

 OKuchnia gazowo- elektryczna   
tel. 721 390 993

 OLaptop Acer + wiatrak itp. (głośniki) myszki; 
Odtwarzacz Orion DVD 828 + pilot; telefon 
komórkowy Samsung + ładowarka;  
 tel. 530 485 377

 OLodówka mastercook duża, biała.   
Tel. 721 390 993

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

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

 OMaszyna dziewiarska firmy bosch  
tel. 34 362 94 27

 OMaszyna do szycia przemysłową,  marki 
„minerva” - stan bardzo dobry.  Cena do ne-
gocjacji. Tel. 603 521 686

 OMeble w dobrym stanie - szafa, regał, szaf-
ka, regał nad szafkę, stolik, stolik pod TV, 
laptop - Częstochowa Lisiniec,  
tel. 508 747 290

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

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

 OPralka whirlpool ładowana od góry.   
Tel. 721 390 993

 OPrasowalnica elektryczna tel. 34 362 94 27

 OProgramator do pralki typ 770  nowy   
– tel. 790 819 855

 ORadio+cd+magnetofon, mp3, RDS, AUX, 
MICTRO COMPONENT SYSTEM typ UX-
-G3, 2x25W  tel. 697 272 102

 ORower Cobran Shimano - tel. 697 272 102

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

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

 OSkóra futrówka świńska, tel. 790 819 855

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

 OTv led 40 cali samsung 3-d full hd dvb-t.   
Tel. 721 390 993

 OTv lcd 32 cale funai. Tel. 721 049 100

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

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

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

PRZYJMĘ

 OStare telefony komórkowe, stare klucze,  krzy-
żyki i medaliki, stare monety, eurocenty. 
Tel. 667 499 164

 OStare bilony - nominał obojętny   
-tel. 663 626 576

 OSrebro, może być złom. Tel. 667 499 164

PRACA
SZUKAM PRACY

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

 OPodejmę pracę - pracownika gospodarcze-
go - ogrody, posesje, porządki, itp.   
tel. 508 747 290 

 OPodejmę pracę - mężczyzna lat 44, podej-
mie pracę jako tokarz, ślusarz,  
tel. 694 200 794.

 OPodejmę prac dodatkową; pracownika  go-
spodarczego, ogrody, posesje, porzdki itp.  
Gliwice. tle. 502 918 616

 OKobieta  lat 41 szuka pracy, wykluczone  to-
warzyskie, tel. 517 309 982

 OMężczyzna lat 49 szuka pracy,  
tel. 508 554 652

DAM PRACĘ
 OPrzyjmę do pracy handlowca  
tel. 601 505 520

 OPrzyjmę do pracy szlifierza tel. 601 505 520

 OPrzyjmę do pracy drykiera/ wyoblacza   
tel. 601 505 520

 OPraca w Radomsku – Operator wózka wi-
dłowego z UDT lub Operator produkcji. 
Więcej informacji: 663 330 218

 OFirma Tacho poszukuje pracownika  do ser-
wisu tachografów, tel: 663 488 502

 OPodejmę pracę - pracownik gospodarczy, 
porządkowy, stróż, godziny popołudniowe, 
nocne. Solidny i dyspozycyjny.  
Tel. 502 417 160

 OPracownik gospodarczy, złota rączka. Za-
trudnimy doświadczonego pana do prac fi-
zycznych w firmie produkcyjnej oraz do pie-
lęgnacji ogrodu i warzywniaka. Wymagana 
umiejętność korzystania z różnych narzędzi. 
Główne obowiązki to drobne naprawy, dba-
nie o czystość i porządek na terenie firmy, 
pomoc przy maszynach na hali produkcyj-
nej. Kontakt tel. w godzinach 9-16 pod nu-
merem 783 783 387 .

USŁUGI

 OFlash gsm profesjonalny serwis telefonów 
komórkowych orz nawigacji gps. Często-
chowa, al. Wolności 10 (w bramie).  
Tel. 888 149 969

 OHydrauliczne, gazowe usługi  
- tel. 577 341 526

 OHydraulik tanio, solidnie, szybko  
- tel. 532 240 888

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

 OMalowanie mieszkań, profesjonalnie, czy-
sto, dokładnie, każdych pomieszczeń we-
wnątrz - Częstochowa i okolice do 30 km  
-  tel. 663 545 775

 OMalowanie tanio, czysto, dokładnie, zlece-
nia gipsowo-malarskie , tel. 883 844 555

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

 OPolerowanie reflektorów, blacharstwo,  la-
kiernictwo, tłumiki. Automat trojanowski. 
Częstochowa, ul. Wazów 62a. 
Tel. 509 876 249

Działka budowlana 922 m2 

(20x46m)  
Aleksandria, ul. Gościnna  

obok. DINO. Prąd, wodociąg,  
bud. gosp-mieszk. murowany  
w 1969r,  300 m do pętli MPK. 

Wznowione granice, nowe 
ogrodzenie od drogi. 

70 tys. zł.  
Bez pośredników  
Tel. 795-525-997

Jak zamieścić 
ogłoszenie 

w Życiu Częstochowy i Powiatu

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

Przez internet
wypełniając formularz na stronie
www.zycieczestochowy.pl
(zakładka: BIURO OGŁOSZEŃ)
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MINI COOPER  
1.5 E, rok prod. 2019, 9 tys. 
km,kraj.,I-wł., gwarancja

69.900 zł 

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

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

69.900 zł

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

78.900 zł

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

53.900 zł

LAND ROVER  
DISCOVERY SPORT 
2.0 D, automat, 4x4, kraj., 
I-wł., serwisowany, rok 
prod. 2017
119.900 zł

AUDI A6 
2.0D, kraj.,rok prod. 
2018, gwarancja, I-wł., 
serwisowany

129.900 zł

AUDI A6 3.0D ,4x4 quattro S tronic, , 2014, kraj.,  95.900 zł 
BMW X5 M 50 D 3.0 D, rok prod. 2014,  169.000 zł
BMW X6 2.0 D, rok prod. 2009, F. VAT, automat, skóra, navi, 

czujniki,  89.900 zł
BMW X6 3.0D zakup 2018, 313 kM, M pakiet F-VAT,   238.900 zł
Citroen C5 2.2 D, automat, rok prod. 2002,  1.800 zł
CITROEN C-ELYSE 1.6 benzyna, rok prod. 2013, kraj.,  21.900 zł
Dodge Caliber 2.0 D., rok prod. 2007,  12.000 zł
FIAT PUNTO 1.2 benzyna, rok prod. 2000,  2.700 zł
FIAT PUNTO 1.2 E + LPG, rok prod. 2001,  2.900 zł
FORD Fiesta 1.25 E, rok prod. 2016,  27.900 zł
FORD FOCUS 1.6 D, rok prod. 2014, kraj., serwisowany, F-VAT,  

 28.900 zł
FORD MONDEO 2.0 E, rok prod. 2009, kraj.,  21.900 zł
FORD MONDEO 2.0 D, rok prod. 2007, kraj.,  16.900 zł
Hyundai i30 1.4 E, rok prod. 2013 kraj., I-wł., serwisowany, 

F-VAT,  29.900 zł
JEEP CHEROKEE 2.0 D, kraj., I-wł., F-VAT, serwisowany,  

rok prod. 2016,  64.900 zł
JEEP RENEGADE 1.4 E, automat, nawigacja, kraj., I-wł., serwiso-

wany, rok prod. 2017,  68.900 zł
MAZDA 3 1.6 E, rok prod. 2010,  23.900 zł
MERCEDES GLC coupe, 2.2D, zakup 2018r., kraj., I-wł., serwiso-

wany, F-VAT  149.900 zł
MERCEDES GLC 2.2D, zakup 2016r., kraj., serwisowany, F-VAT  

 129.900 zł 
MERCEDES E CLASS, 1.8 E+LPG, rok prod. 2003  16.900 ZŁ
OPEL ASTRA 1.9 D, rok prod. 2006,  12.800 zł
Opel Meriva 1.4 E, rok prod. 2006, kraj,  7.900 zł
OPEL VIVARO 2.5 D, rok prod. 2008,  19.900 zł

RENAULT MEGANE 1.5 D, rok prod. 2010,  15.900 zł
SEAT ALHAMBRA 2.0 D, rok prod. 2010 ,  19.900 zł
SUZUKI SWIFT 1.4 E, rok prod. 2010,  17.400 zł
SKODA OCTAVIA 1.6 D, rok prod. 2017, kraj., I-wł., serwisowany,  

 47.800 zł
SKODA OCTAVIA 1.2 E, rok prod. 2010, kraj. 19.900 zł
Subaru Legacy 2.0 D., rok prod. 2014,  45.000 zł
TOYOTA AVENSIS 2.0 D, rok prod. 2018, kraj., I-wł., F-VAT,  

serwisowany,  71.900 zł
TOYOTA AVENSIS 2.2 D, rok prod. 2010,  19.900 zł
TOYOTA YARIS VERSO 1.3 E, rok prod. 2002r.,  7.900 zł
TOYOTA YARIS 1.0 E, rok prod. 2014-2016r., gwarancja, I-wł., 

serwisowany 28.900-30.900 zł
VW JETTA 1.6 E, rok prod. 2007,  17.900 zł
VW CRAFTER 2.0 D, rok prod. 2014,  36.000 zł
VW GOLF PLUS 1.6 E, rok prod. 2005  12.800 zł
VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2018 , kraj.,I-wł., serwisowany, 

F-VAT,  63.900 zł
VW PASSAT 1.4 E, rok prod. 2016, kraj., I-wł., serwisowany, 

F-VAT,   56.900 zł
VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2016, kraj., I-wł., serwisowany, 

F-VAT,  58.900 zł
VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2009,  19.900zł
VW POLO 1.2 benzyna+gaz, zakup w 2010,  17.900 zł
VW Tiguan 2012 rok, 1.4E/160 kM,  42.000zł
VW TOURAN 2.0 TDI, rok prod. 2013, 170 kM,  46.900 zł
VW SHARAN 1.8 E+gaz, rok prod. 2001, automat,  6.900 zł

Wybrane samochody na dzień 12 marca 2021



7ŚRODA-CZWARTEK, 17-18 MARCA 2021

 ■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara

ZAADOPTUJ PSA

Żelka pies, którego nie da się nie kochać. Piękna, skrom-
na, delikatna, czasem energiczna, a czasem spo-
kojna. 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?

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 ko-
cha swoim całym sercem, niestety do 
kochania ma tylko wolontariuszy, 
a od 10 lat marzy mieć w tym sercu 
swój dom! Czy jest ktoś, kto odmie-
ni jego życie na lepsze?

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 po-
trzeby po wyjściu z  boksu. :) Taki 
piękny psiak marnuje się w schro-
nisku! ADOPTUJ!

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 aktywnej osoby, 
gdzie nudów i  braku miłości nie 
zazna.

Tik-Tak to psiak zabrany z łańcucha na początku bardzo 
bał się wszystkiego.Teraz Tik-Tak bardzo się 
zmienił jest bardziej otwarty na ludzi, za-
czyna już chodzić w obroży i na smyczy 
na spacerki. Nie jest konfliktowy do in-
nych psów. Ten cudowny psiak zasłu-
guję po tylu latach na odrobinę miło-
ści!

Maki - jak to młody psiak - ma w sobie dużo energii do za-
bawy, 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 
konfliktowy w stosunku do innych psów i bardzo dobrze do-
gaduje się z kolegą z boksu. Maki czeka teraz 
tylko na swoich jedynych ludzi od 2016 
roku!

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

Halfik - piesek

rok urodzenia :  
25-08-2012

wielkość : średni

przebywa w kojcu 
57 nr 2553

data przyjęcia: 
25-08-2015

Kastracja: Tak

Nevil - piesek

rok urodzenia: 
2008

wielkość:  
średni

przebywa w kojcu 
nr 27 - nr 1362

data przyjęcia: 
20-08-2010

Pogo - piesek

rok urodzenia: 
2013

wielkość: średni

przebywa w kojcu 
nr 70 - nr 2377

data przyjęcia: 
25-09-2014

Kastracja: Tak

Maki - piesek

rok urodzenia: 
2014

wielkość : średni

przebywa w kojcu 
nr 70 - nr 2657

data przyjęcia: 
28-06-2016

Kastracja: Tak

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

Pieski szukają 
kochającego domu!
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 ■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara

ZAADOPTUJ PSA

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 spędza chętniej czas, co najważ-
niejsze łatwiej jest tam pchać się na człowieka. ;) 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 ra-
dośnie biega dokoła niego i nie odmawia 
wspólnej szarpaniny panem misiem 
czy zabawy piłeczką. Nieste-
ty, kiedy już wraca do boksu 
zrezygnowany idzie do budy 
i nawet niechętnie wychodzi po 
jedzenie! Czaki z każdym dniem 
coraz bardziej traci nadzieje, że 
znajdzie swój jedyny dom...

Diesel. To już czas, aby ktoś adoptował tego cudow-
nego starszego pana.  ma około 10/11 latek, do schro-
niska 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. Diese-
lek teraz uczy się chodzić na smyczy i bardzo ładnie mu 
to wychodzi. Na wybiegu 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 owszem nie jest najmłodsza, bo ma 
około 9-lat, ale jaka jest piękna! :)
Mia niestety woli być też bardziej jedynaczką lub zniesie 
obecność innego pieska, ale płci przeciwnej. Dziewczyn-
ka 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 łagodna. 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 przyjaźń z człowiekiem i już przez kraty wysta-
wia nos do każdego napotkanego 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 poma-
gał mu w socjalizacji.

LILI CZAKI

MIA

DIESEL
ARNOLD

LAMENT

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

Arnold - piesek

rok urodzenia:  
20-01-201 1

wielkość: mały

przebywa w koj-
cu nr 13 - nr 1711

data przyjęcia: 
20.01.2012.

Kastracja: Tak

Czaki - samiec

rok urodzenia :  
30-04-2010

wielkość : mały

przebywa w kojcu 
nr A1 - nr 2908

data przyjęcia:  
30-04-2018

Lili - piesek

rok urodzenia : 
2012

wielkość :  
średnia

przebywa w kojcu 
nr 70 - nr 2726

data przyjęcia:  
26-01-2017

Sterylizowana: TAK

Pieski szukają 
kochającego domu!
HALO! To ja, Lili 
- mam pomysł „CHODŹMY DO CIEBIE!”
Ps.: Podaj mi poprawny adres, bo idę od 2017 ROKU! 
I mam wrażenie, że to cały czas ten sam kojec, zamiast 
twojego domu. :(
Jestem bardzo radosną i delikatną sunią. Nie zjadam 
dzieci ludzkich. ;) Na smyczy chodzę ładnie, nie szarpię 
i wszystko dookoła jest superowe. Uwielbiam zabawy 
piłką lub z kolegą z boksu, na spacerze czasem.. może 
często też go zaczepiam do zabawy. Te-
raz szukam tego jedynego człowie-
ka, co dom mi da! Zapraszam do 
adopcji!
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