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Częstochowskie przedszkola 
miejskie będą bezpłatne przez 
pięć godzin dzienne, a za każdą 
następną rodzice będą płacić 
złotówkę - taką decyzję podjęli 
radni.

Od 1 września 2014 roku w na-
szym mieście obowiązywało 
100% zwolnienie mieszkańców z 
opłat za korzystanie z wychowa-
nia przedszkolnego. Wkrótce ta 
sytuacja się zmieni. Zgodnie z 
decyzją radnych, przedszkola i 
oddziały przedszkolne w szko-
łach podstawowych, prowadzo-
ne przez miasto Częstochowę, 
zapewnią bezpłatne nauczanie, 
wychowanie i opiekę w wymia-
rze 5 godzin dziennie dla dzieci 
w wieku 2,5-5 lat. Jeśli wymiar 
ten zostanie przekroczony, ro-
dzice będą płacić złotówkę za 
każdą rozpoczętą godzinę fak-
tycznego pobytu malucha w pla-
cówce. - Wzrost wydatków bu-
dżetu miasta związanych z ko-
rzystaniem z wychowania przed-
szkolnego w placówkach samo-
rządowych przewyższył wzrost 
dochodów z tytułu dotacji celo-
wej z budżetu państwa przypa-
dającej na dzieci objęte wycho-
waniem przedszkolnym w tych 

placówkach - mówi 
Ryszard Stefaniak, 
zastępca prezyden-
ta miasta. - O ile w 
2014 r. dotacja na 1 
dziecko objęte wy-
chowaniem przed-
szkolnym wynosiła 

1.242 zł, a koszt wychowania 
przedszkolnego w placówkach 
samorządowych wyniósł 8.065 zł 
w przeliczeniu na 1 dziecko, to w 
2017 r. odkąd prawo do wycho-
wania przedszkolnego przysługi-
wało zarówno dzieciom 4-letnim 
jak i 3-letnim, dotacja na 1 dziec-
ko w wieku 2,5-5 lat objęte wy-
chowaniem przedszkolnym wy-
nosiła 1.338 zł (wzrost nominalnie 
o 96 zł w porównaniu do 2014 r.) 
podczas gdy wydatki związane z 
zapewnieniem wychowania 
przedszkolnego dzieciom w wie-
ku 2,5-5 lat w placówkach samo-
rządowych wyniosły 9.397 zł w 
przeliczeniu na 1 dziecko (wzrost 
nominalnie o 1.332 zł w porówna-
niu do 2014 r.). W latach 2018-
2020 odnotowuje się dalszy no-
minalny wzrost wydatków zwią-
zanych z zapewnieniem wycho-
wania przedszkolnego dzieciom 
w wieku 2,5-5 lat w placówkach 
samorządowych, odpowiednio 
(wzrost rok do roku) o 845 zł w 
przeliczeniu na 1 dziecko w 2018 
r. o 891 zł w przeliczeniu na 1 
dziecko w 2019 r. i o 874 zł w 2020 
r. podczas gdy kwota dotacji celo-
wej z budżetu państwa wzrosła 
nominalnie zaledwie odpowied-
nio o 32 zł w 2018 i 33 zł w 2019 r. 
i 31,58 zł w 2020 r. Kwota dotacji 
na 2021 r. wynosi 1.741 zł (wzrost 
nominalnie o 36,42 zł w porówna-
niu do 2020 r.). Jednocześnie w 
2021 r. przewiduje się dalszy 

znaczny wzrost wydatków spowo-
dowany przede wszystkich skut-
kami podwyżek wynagrodzeń na-
uczycieli od 1.09.2020 r. przecho-
dzącymi na 2021 r. oraz wzro-
stem od 1.1.2021 minimalnego 
wynagrodzenia za pracę do po-
ziomu 2.800 zł (wzrost nominal-
nie o 200 zł w porównaniu do 
2020 r.) - wylicza.

Utrzymująca się od lat znaczna 
różnica pomiędzy dotacją celową 
z budżetu państwa na dofinanso-
wanie zadań w zakresie wycho-
wania przedszkolnego, a wydat-
kami ponoszonymi na wychowa-
nie przedszkolne w placówkach 
samorządowych, wynika przede 
wszystkim z faktu, że kwoty dota-
cji ustalone w 2013 r. nie uległy 
zmianie. W efekcie obciążony jest 
miejski budżet. - Wzrost wydat-
ków budżetu miasta związanych z 
realizacją zadań w zakresie wy-
chowania przedszkolnego, które-
mu nie towarzyszy odpowiedni 
wzrost dofinansowania z budżetu 
państwa powoduje więc, że mia-
sto zmuszone jest do pobierania 
opłat za korzystanie z wychowa-
nia przedszkolnego - tłumaczy Ry-
szard Stefaniak.

Miesięczna opłata za pobyt 
dziecka w samorządowej placów-
ce wychowania przedszkolnego w 
wymiarze 4 godzin ponad bez-
płatne 5 godzin wyniesie więc od 
82 do 88 zł w zależności od liczby 
dni roboczych w miesiącu.
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Radni zdecydowali

Działka w centrum miasta 
zostanie sprzedana

O krok od tragedii

Motocyklista stracił panowanie 
nad pojazdem

Kłobuck

Po pijanemu i nieoświetlonym 
ciągnikiem po drodze krajowej

Należąca do miasta działka znaj-
dująca się przy ulicy Śląskiej  
16 zostanie sprzedana. Ma ona 
trafić w ręce obecnego dzierżawcy 
tego terenu - Anny Kliszewskiej, 
która od lat prowadzi w  tym 
miejscu restaurację POP-ART.

Konkretnie chodzi o  działkę ozna-
czoną w obrębie 182 jako działka nr 
7/17 o  powierzchni 0,0404 ha. Od 
przeszło 30 lat znajduje się na niej re-
stauracja POP-ART. Prowadzi ją Anna 
Kliszewska.

Budynek został wybudowany na 
podstawie pozwoleń na budowę wy-
danych w  latach 1991-1994 właśnie 
przez wieloletniego dzierżawcę. 1 paź-
dziernika 2020 roku miasto przedłu-
żyło umowę dzierżawy na okres 10 
lat. - Dzierżawca ubiega się o nabycie 
nieruchomości z  uwagi na koniecz-
ność dokonania inwestycji, w związku 
z pogarszającym się stanem obiektu, 
wywołanym koniecznością jego za-
mknięcia, spowodowanego brakiem 
możliwości prowadzenia działalności 

z uwagi na stan epidemii. Dzierżawca 
planuje sfinansowanie prac środkami 
pochodzącymi z kredytu, co wymaga 
okazaniem się tytułem własności nie-
ruchomości - tłumaczył w uzasadnie-
niu tego pomysłu Ryszard Stefaniak, 
zastępca prezydenta miasta.

Zgodnie z  przepisami prezydent 
miasta może samodzielnie zbywać 
nieruchomości o wartości określonej 
przez rzeczoznawcę majątkowego do 
wysokości 250 000 zł. Ponieważ war-
tość zbywanej nieruchomości prze-
kraczała tę kwotę, konieczne było 
uzyskanie zgody rady miasta. - Rada 
miasta jest uprawniona do podjęcia 
uchwały o odstąpieniu od zbycia w dro-
dze przetargu nieruchomości zabudo-
wanych na podstawie zezwolenia na 
budowę, jeżeli o nabycie nieruchomo-
ści ubiega się osoba, która dzierżawi 
nieruchomość na podstawie umowy 
zawartej na co najmniej 10 lat - dodaje.

Za zbyciem nieruchomości byli 
radni SLD, PO i „Wspólnie dla Czę-
stochowy”, przeciwko natomiast 
radni PiS.

W  miniony weekend miłośnicy 
jednośladów oficjalnie rozpoczęli 
sezon. Niestety doszło już do 
pierwszego poważnego wypadku. 
Na drodze z  Koszęcina do Boro-
nowa 26-letni mieszkaniec 
powiatu lublinieckiego stracił pa-
nowanie nad jednośladem 
i  przewrócił się. Śmigłowcem zo-
stał przetransportowany do 
szpitala.

Do niebezpiecznego zdarzenia 
doszło w  niedzielę 11 kwietnia, 
około godziny 13.00. Na prostym 
odcinku drogi wojewódzkiej numer 
907 prowadzącej z  Koszęcina do 
Boronowa, 26-letni mieszkaniec 
powiatu lublinieckiego z  niezna-
nych przyczyn stracił panowanie 
nad motocyklem i  przewrócił się. 
Na miejsce został zadysponowany 
śmigłowiec Lotniczego Pogotowia 
Ratunkowego, który zabrał poszko-
dowanego mężczyznę do szpitala.

2,5 promila alkoholu w  organi-
zmie miał 54-letni mieszkaniec 
gminy Opatów zatrzymany przez 
kłobuckich policjantów. Męż-
czyzna w  takim stanie jechał 
nieoświetlonym ciągnikiem po 
drodze krajowej. Na dodatek oka-
zało się, że... ma cofnięte 
uprawnienia do kierowania.

W poniedziałek (12.04.) około 21.00 
oficer dyżurny kłobuckiej komendy 
otrzymał anonimowe zgłoszenie, 
z którego wynikało, że po drodze kra-
jowej numer 43 jedzie kierowca 
w  nieoświetlonym ciągnikiem rolni-
czym i stwarza zagrożenie w ruchu.

Skierowany na miejsce patrol dro-
gówki zauważył opisywany ciągnik 
w  miejscowości Opatów. Pojazd nie 
miał sprawnego tylnego oświetlenia 
i był niewidoczny dla innych uczestni-
ków ruchu. Mundurowi postanowili 
zatrzymać kierującego. Sprawdzili je-
go stan trzeźwości. Okazało się, że 
miał on w organizmie 2.5 promila al-
koholu. Ponadto kierował pojazdem 
mechanicznym pomimo cofniętych 
uprawnień. Sprawą nietrzeźwego 
kierującego zajmą się kłobuccy kry-
minalni.

Mężczyźnie grozi wysoka grzywna 
oraz kara do lat 2 więzienia. O  jego 
dalszym losie zdecyduje prokurator 
i sąd.

Częstochowa

Miejskie 
przedszkola 
ponownie płatne
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AKTUALNOŚCI

Kuria Metropolitalna w Częstochowie bę-
dzie nieczynna do 16 kwietnia. Powód? U 
niektórych pracowników wykryto zaka-
żenie Covid-19.

Z powodu przedłużonych restrykcji sani-
tarnych na terenie całego kraju oraz po-

twierdzonego wyniku na obecność SARS-
-CoV-2 u niektórych pracowników zdecydo-
wano o chwilowym zawieszeniu funkcjono-
wania Kurii Metropolitalnej. Załatwianie 
spraw do 16 kwietnia będzie możliwe wy-
łącznie w godzinach 9.00-13.00 drogą elek-
troniczną: kuria@archiczest.pl lub telefo-
nicznie.

Policja

Nielegalny hazard  
i poszukiwany mężczyzna 
w jednym z salonów

MPK

Przystanek przy ulicy 
Równoległej zawieszony

Sąd

Urolog uniewinniony od 
zarzutu gwałtu

Częstochowa

Kuria Metropolitalna chwilowo 
nieczynna

Uwaga

Planujesz wizytę w urzędzie 
skarbowym? Musisz ją przełożyć

Był poszukiwany listem gończym

Ukrył się pod... łóżkiem

Covid-19

Policjant związany 
myszkowską komendą 
odszedł na wieczną służbę

Myszków

55-latek zakończył 
przejażdżkę... na ogrodzeniu

Policjanci zwalczający przestępczość go-
spodarczą po raz kolejny zabezpieczyli 9 
nielegalnych automatów do gier. Maszyny 
do hazardu znajdowały się w 2 często-
chowskich salonach gier w dzielnicy 
Wrzosowiak. Automaty wraz z dokumen-
tacją zostały przekazane do Śląskiego 
Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach, 
który będzie prowadził postępowanie w 
tej sprawie. Oprócz wysokiej grzywny, za 
organizowanie gier hazardowych można 
trafić do więzienia nawet na 3 lata.

Nieumundurowani policjanci z często-
chowskiego Wydziału do walki z Przestęp-
czością Gospodarczą weszli do 2 salonów 
gier na Wrzosowiaku. Okazało się, że to nie 
pierwszy raz, gdy organizowane są w nich 
nielegalne gry hazardowe. Policjanci zabez-

pieczyli łącznie 9 maszyn, na których zain-
stalowane były gry o charakterze losowym, 
prowadzone w celach komercyjnych.

Ponadto w jednym z salonów gier poli-
cjanci wylegitymowali kilku mężczyzn ko-
rzystających z automatów. Jeden z nich, 
27-latek, okazał się być poszukiwany przez 
częstochowską prokuraturę. Został zatrzy-
many.

Za posiadanie nielegalnego sprzętu, 
umożliwiającego prowadzenie przestępcze-
go procederu w lokalach gastronomicz-
nych, handlowych i usługowych, właścicie-
lom grożą surowe kary pieniężne w wyso-
kości nawet 100 tysięcy złotych od jednego 
automatu. Dodatkowo za urządzanie gier 
hazardowych wbrew przepisom ustawy lub 
warunkom koncesji, lub zezwolenia grozi 
wysoka kara grzywny, kara pozbawienia 
wolności do lat 3, albo obie kary łącznie.

W związku z rozpoczęciem przebudowy 
skrzyżowania al. Niepodległości z ulicą 
Równoległą, od środy (14 kwietnia) ob-
sługa przystanku RÓWNOLEGŁA w 
kierunku Rakowa dla linii: 01, 02, 03 i 80 
zostanie zawieszona.

Biuro Inżyniera Ruchu Urzędu Miasta pro-

si o korzystanie z przystanków sąsiednich: 
przy ulicy Bór (OSTATNI GROSZ) oraz PO-
WSTAŃCÓW ŚLĄSKICH.

Dodatkowo planowane jest uruchomienie 
przystanku zastępczego, około 250 metrów 
wcześniej, przy wjeździe do Zespołu Szkół 
Technicznych im. S. Żeromskiego. Przysta-
nek ten będzie obowiązywał po zbudowa-
niu bezpiecznego dojścia dla pasażerów.

Sąd Rejonowy w Radomsku uniewinnił 
Dariusza H., urologa z Częstochowy od za-
rzutu gwałtu. Do przestępstwa miało 
dojść w gabinecie w radomszczańskim 
szpitalu. 22-letnia mieszkanka powiatu 
pajęczańskiego powiadomiła policję.

Do gwałtu miało dojść w lutym 2017 roku 
po południu podczas wizyty. 22-letnia ko-
bieta przyszła do lekarza razem ze swoim 

chłopakiem. Potem zawiadomiła prokura-
turę, że doszło do gwałtu.

Lekarzowi zarzucono popełnienie prze-
stępstwa: dokonania innej czynności seksu-
alnej oraz gwałtu podczas wizyty w gabine-
cie lekarskim. Dariusz H. nie przyznał się do 
czynu, wyjaśniając, że przeprowadzał spe-
cjalistyczne badanie pokrzywdzonej. Wyrok 
SR w Radomsku jest nieprawomocny.

 ■ bea

Bezpośrednia obsługa podatników w 
Drugim Urzędzie Skarbowym w Często-
chowie została zawieszona. Winny jest 
oczywiście Covid-19. Placówka odwoła-
ła także możliwość e-Rezerwacji wizyt.

Urząd będzie nieczynny do 16 kwietnia. Do 
tego czasu zawieszona będzie obsługa bez-
pośrednia podatników, a także odwołana 
możliwość e-Rezerwacji wizyt. Poza tym w 
siedzibie urzędu skarbowego nie działa 
punkt obsługi kasowej.

W godz. 8.00 - 14.30 czynny jest punkt 
przyjmowania i wydawania dokumentów, 
jednakże bez możliwości konsultacji. Doku-

menty można również złożyć poprzez wrzu-
cenie do skrzynki znajdującej się przy wej-
ściu do urzędu.

Przypominamy, że większość dokumentów 
podatkowych można szybko, bezpiecznie i 
wygodnie złożyć elektronicznie  przez strony 
(linki otwierają nowe okna w serwisach ze-
wnętrznych) www.podatki.gov.pl, www.biz-
nes.gov.pl lub za pośrednictwem ePUAP.

Najprostszym sposobem złożenia zezna-
nia podatkowego jest skorzystanie z usługi 
Twój e-PIT. Dostęp do usługi możliwy jest 
wyłącznie przez e-Urząd Skarbowy, na stro-
nie www.podatki.gov.pl (linki otwierają no-
we okna w serwisach zewnętrznych).

Trzy lata w więzieniu może spędzić 52-
latek zatrzymany przez częstochowskich 
policjantów. Za mężczyzną był wydany 
list gończy. Ukrywał się w Holandii, jednak 
kilka dni temu postanowił wrócić do 
Polski. Gdy zapukali do niego nieumun-
durowani policjanci... schował się pod 
łóżkiem.

52-latek od kwietnia 2020 roku był poszu-

kiwany Europejskim Nakazem Aresztowa-
nia za udział w zorganizowanej grupie prze-
stępczej. Ukrywał się przed wymiarem 
sprawiedliwości w Holandii. Gdy wrócił do 
Polski, zatrzymali go częstochowscy krymi-
nalni. Na widok nieumundurowanych poli-
cjantów, poszukiwany ukrył się pod łóż-
kiem. Wkrótce przekonał się jednak, że nie 
jest to dobra kryjówka...

Za popełnione przestępstwo najbliższe  
3 lata spędzi w więzieniu.

W wieku 43 lat zmarł aspirant Stanisław 
Winiarski. Funkcjonariusz, który od wielu 
lat był związany z Komendą Powiatową 
Policji w Myszkowie i komisariatem w Ko-
ziegłowach, miał Covid-19. Osierocił 
dwoje dzieci.

Aspirant Stanisław Winiarski zmarł  
11 kwietnia w szpitalu MSWiA w Katowicach.

Od 2008 roku służył w  Komendzie Powia-
towej Policji w Myszkowie oraz w Komisa-
riacie Policji w Koziegłowach w różnych 
pionach: Prewencji, Ruchu Drogowym i 
Wydziale Kryminalnym. Od 2019 roku swo-
ją służbę pełnił w Wydziale Ruchu Drogo-
wego w Komendzie Miejskiej Policji w So-
snowcu. Miał 43 lata.

- Na zawsze pozostanie w naszej pamięci 
jako ciepły, niemal zawsze szeroko 

uśmiechnięty, życzliwy i uczynny przyja-
ciel. Był znakomitym i pewnym towarzy-
szem na służbie. Zawsze odpowiadający 
na prośby o pomoc i wsparcie, otwarty na 
potrzeby innych, niezawodny towarzysz 
codziennych zadań - wspominają zmarłe-
go aspiranta koledzy.

Z chorobą, która spadła na niego nagle i 
niespodziewanie, walczył do ostatniego 
tchu, dając nadzieję na szczęśliwe zakoń-
czenie. Niestety, w niedzielę rano przegrał 
walkę, którą toczył. Pozostawił rodzinę i 
przyjaciół w rozpaczy, a pracujących z nim 
kolegów i koleżanki w głębokim żalu. Osie-
rocił dwoje dzieci w wieku 15 i 3 lat.

Nabożeństwo żałobne i pogrzeb odbyło 
się 13 kwietnia o godzinie 15.00 w Kościele 
PW Świętego Michała Archanioła przy ulicy 
Kościelnej 4 w Pińczycach.

Trzy lata za kratkami może spędzić 55-
letni kierowca fiata pandy, który swoją 
jazdę zakończył na ogrodzeniu. Jak się 
okazało, w organizmie miał prawie dwa 
promile alkoholu, a w dodatku obowią-
zywał go sądowy zakaz prowadzenia 
pojazdów. Kierujący miał wiele szczęścia, 
że wyszedł ze zdarzenia bez szwanku...

Do zdarzenia doszło w poniedziałek 
(12.04.) około godziny 15.00 w Myszkowie 
na ulicy Słowackiego. Kierowca fiata pandy 
jechał ulicą Słowackiego w kierunku ulicy 

Koziegłowskiej. Nagle stracił panowanie 
nad prowadzonym pojazdem, zjechał na 
chodnik i uderzył w ogrodzenie posesji.

Badanie na zawartość alkoholu w wydy-
chanym powietrzu wykazało u 55-letniego 
mieszkańca gminy Koziegłowy prawie dwa 
promile. 55-latek może mówić jednak o 
wielkim szczęściu - w zdarzeniu nikt bo-
wiem nie ucierpiał.

O dalszym losie mężczyzny zadecyduje 
sąd. Oprócz wysokiej kary grzywny, grożą 
mu 3 lata za kratami.
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Z POLICYJNEGO NOTATNIKA

Szczęśliwy poszukiwań 6-latki

Potrącił i odjechał. 
Pasażer motoroweru nie żyje

Policjanci z Samodzielnego Po-
doddziału Prewencji Policji w 
Bielsku-Białej odnaleźli zagu-
bioną 6-latkę. Zaginięcie 
dziewczynki zgłosili przestra-
szeni rodzice, gdy zniknęła im 
z oczu w pobliżu placu zabaw. 
Po niespełna godzinie poszu-
kiwań dziewczynka cała i zdro-
wa wróciła pod opiekę rodzi-
ców.

Do zdarzenia doszło w Bielsku-
-Białej. Dyżurny komendy odebrał 
zgłoszenie o zaginięciu 6-letniej 
dziewczynki, która miała się zgu-

bić na jednym z bielskich osiedli 
mieszkalnych. Rodzice stracili 
dziewczynkę z oczu, kiedy bawiła 
się na placu zabaw i nie potrafili 
jej znaleźć. Dziecko nie reagowało 
na wołania rodziców, nigdzie nie 
było po nim śladu. Na miejsce na-
tychmiast zostały skierowane po-
licyjne patrole, przewodnik z 
psem tropiącym oraz mundurowi 
z wapienickiego oddziału prewen-
cji. W poszukiwania zostali zaan-
gażowani również policjanci z wy-
działów do zwalczania przestęp-
czości gospodarczej i kryminalne-
go bielskiej komendy oraz patrole 
ruchu drogowego.

Policjanci sprawdzali każde 
miejsce, w którym mogłaby znaj-
dować się dziewczynka. Jej ryso-
pis znał każdy policjant pełniący 
tego dnia służbę. Stróże prawa 
patrolowali rejon dworców auto-
busowych i kolejowych, przystan-
ki i zajezdnie taksówek w poszuki-
waniu dziecka. W niespełna go-
dzinę od zgłoszenia zaginięcia 
6-latkę znaleźli mundurowi z Sa-
modzielnego Pododdziału Pre-
wencji Policji w Bielsku-Białej. 
Dziecko, nie wiedząc, że szukają 
go rodzice i policjanci, bawiło się 
w innym bloku kilka ulic dalej. By-
ło całe i zdrowe, a chwilę później 
wróciło pod opiekę rodziców.

Policjanci z Jastrzębia-Zdroju 
wyjaśniają okoliczności tra-
gicznego wypadku drogowego. 
Kierujący jeepem potrącił mo-
torowerzystę i odjechał z miej-
sca zdarzenia. Obrażenia 
52-letniego pasażera jednośla-
du okazały się śmiertelne. Po-
szukiwany kierowca z adwoka-
tem zgłosił się do komendy.

Do wypadku doszło w Jastrzę-
biu-Zdroju na ulicy Armii Krajo-
wej. Jak wynika ze wstępnych 
ustaleń jastrzębskiej drogówki, 
kierujący samochodem jeep z nie-
ustalonych przyczyn zjechał na 
przeciwny pas ruchu i zderzył się 
z prawidłowo jadącym motoro-
werzystą. W wyniku zderzenia 
52-letni pasażer jednośladu po-
niósł śmierć na miejscu, a 29-letni 
kierujący trafił do szpitala. Kieru-
jący jeepem odjechał z miejsca 
zdarzenia. Jeszcze tej samej nocy 
auto zostało odnalezione i zabez-

pieczone na terenie powiatu wo-
dzisławskiego. Poszukiwany 
44-letni mężczyzna wraz z adwo-
katem zgłosił się do jastrzębskiej 

jednostki. Czynności ze sprawcą 
zdarzenia trwają.

Przyjechał do restauracji za-
mówić śniadanie. Nie miał ma-
seczki, a jego bełkotliwa mowa 
nie pozostawiała żadnych złu-
dzeń. Na szczęście zareagował 
inny klient i uniemożliwił mu 
dalszą jazdę. Mieszkaniec Mi-
kołowa miał w organizmie bli-
sko 3 promile alkoholu i nie 
miał uprawnień do kierowania 
samochodem.

O nietrzeźwych za kierownicą 
mówi się niemalże codziennie. 
Każdy jednak nowy przypadek po-
trafi wprawić w osłupienie. Tak 
właśnie było na terenie jednej z 
sieciowych restauracji w Mikoło-
wie, serwujących obecnie dania 
na wynos. Do środka wszedł mło-
dy mężczyzna, który chwilę wcze-
śniej przyjechał na parking oso-
bowym oplem. Klient nie miał ma-
seczki, a bełkotliwa mowa w trak-
cie składania zamówienia wskazy-
wała, że może być pod wpływem 
alkoholu. Natychmiast zareago-
wał inny z klientów, który zabrał 

mężczyźnie kluczyki i zadzwonił 
na policję.

Na miejsce dyżurny jednostki 
skierował patrol drogówki. Mun-
durowi wylegitymowali wskaza-
nego w zgłoszeniu człowieka i 
poddali go badaniu stanu trzeź-
wości. 29-letni mikołowianin miał 
w organizmie blisko 3 promile al-
koholu. Na dodatek w ogóle nie 
posiadał uprawnień do kierowa-

nia samochodem. Policjanci do-
konali także przeglądu monitorin-
gu restauracji, gdzie potwierdziła 
się informacja, że to właśnie ten 
człowiek kierował oplem.

Mężczyzna stanie przed sądem, 
gdzie będzie odpowiadał za po-
pełnione przestępstwo, a także 
wykroczenia, których się dopuścił. 
Grozi mu do 2 lat więzienia.

Usiłował zabić 44-latka

Tyscy policjanci zatrzymali 
mężczyznę podejrzanego usi-
łowanie zabójstwa 44-letniego 
mieszkańca Tychów. 38-latek 
wpadł w ręce stróżów prawa 
po kilku godzinach poszuki-
wań. Decyzją sądu został tym-
czasowo aresztowany. Może 
mu grozić dożywotnie więzie-
nie.

W nocy 7 kwietnia dyżurny ty-
skiej komendy otrzymał zgłosze-
nie, że na alei Piłsudskiego ma 
przemieszczać się mężczyzna z 
zakrwawioną głową. Na miejsce 
natychmiast zostali skierowani 

policjanci, a także karetka pogoto-
wia, która zabrała rannego w gło-
wę mężczyznę do szpitala. W wy-
niku podjętych czynności jeszcze 
tego samego dnia policjanci za-
trzymali podejrzanego 38-latka. 
Zebrany materiał dowodowy po-
zwolił na przedstawienie zatrzy-
manemu zarzutu usiłowania za-
bójstwa. Mężczyzna trafił do poli-
cyjnego aresztu. W sprawie pro-
wadzone jest śledztwo pod nad-
zorem Prokuratury Rejonowej w 
Tychach. Na wniosek śledczych i 
prokuratora, sąd tymczasowo 
aresztował podejrzanego na 
okres trzech miesięcy. Grozi mu 
kara dożywotniego więzienia.

Decyzją będzińskiego sądu, 
najbliższy miesiąc spędzi w 
areszcie 49-letni mieszkaniec 
powiatu będzińskiego. Mężczy-
zna podejrzany jest o groźby 
pozbawienia życia kierowane 
pod adresem swojej 62-letniej 
macochy. Kolejny incydent, 
który powtórzył się w ostatnim 
czasie wpłynął na decyzję o 
tymczasowym aresztowaniu 
pasierba.

49-letni mieszkaniec powiatu 
będzińskiego był już wcześniej ka-
rany za kierowanie gróźb karal-

nych wobec swojej 62-letniej ma-
cochy. Pod koniec zeszłego roku 
opuścił on areszt, jednak jak po-
kazuje jego sytuacja, nie każdy 
uczy się na błędach. Mężczyzna 
jest dobrze znany wojkowickim 
mundurowym, dlatego po przyję-
ciu zawiadomienia o groźbach 
kierowanych pod adresem kobie-
ty, stróże prawa wkroczyli do 
działania i od razu zatrzymali jej 
pasierba. Śledczy wnioskowali o 
tymczasowe aresztowanie męż-
czyzny w celu zapewnieniu bez-
pieczeństwa 62- latce. Za popeł-
niony czyn grozi mu kara do 2 lat 
więzienia. 

Przyjechał po śniadanie. 
Był kompletnie pijany

Groził partnerce ojca
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 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
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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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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 / Lisi-
niec. 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. Gro-
nowa 37.Długi 29 m, szer. 9 M – 2 kondygna-
cje, 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

 OGarnek do gotowania ciśnieniowego PRE-
STO, 5L / 200 zł, nowy,  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 CAFE TREVISO, 
b.dobra, 200 zł,  tel. 697 272 102

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

 OKopiarkę laserową HP LaserJet 1010,  
dobra, 50 zł /  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+2 głośniki 2x25W 
+ głośnik basowy,  300 zł, 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)

 OWzmacniacz gitarowy 30W lampowy typu 
VOX, b.dobry, 1500 zł, tel. 697 272 102

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)



6 ŚRODA-CZWARTEK, 14-15 KWIETNIA 2021REKLAMA

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
109.900 zł

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

124.900 zł

AUDI A6 3.0D ,4x4 quattro S tronic, rok prod. 2014, kraj.,  95.900 zł
AUDI A4 ALLROAD Quatro 2.0 E, rok prod. 2013, kraj., I-wł.,  

 62.700 zł
BMW 530 3.0 D, 158 kM, rok prod. 2011,  59.900 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
CHEVROLET CRUZE 2.0 D, rok prod. 2010,  21.400 zł
FIAT PANDA 1.1 E, rok. prod. 2007, kraj.,  7.900 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.,  20.900 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.,  

serwisowany, rok prod. 2017,  68.900 zł
MAZDA 3 1.6 E, rok prod. 2010,  23.900 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,  5.900 zł
RENAULT CLIO, 1.2 E, rok. prod. 2018, kraj., I-wł., serwisowany, 

F-VAT,  36.900 zł

RENAULT SCENIC 2.0 E+LPG, rok. prod. 2003,  6.700 zł
RENAULT MEGANE 1.5 D, rok prod. 2010,  15.900 zł
SEAT ALHAMBRA 2.0 D, rok prod. 2010,  19.900 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
SUZUKI SX4 1.9 D, rok prod. 2006,  12.900 zł
SUZUKI SWIFT 1.4 E, rok prod. 2010,  17.400 zł
TOYOTA AVENSIS 2.2 D, rok prod. 2010,  19.900 zł
TOYOTA YARIS VERSO 1.3 E, rok prod. 2002,  5.900 zł
TOYOTA YARIS 1.0 E, rok prod. 2014, gwarancja, I-wł.,  

serwisowany, 28.900
VOLVO XC60 2.0 D, rok prod. 2000, kraj., I-wł., serwisowany, 

gwarancja, F-VAT,  169.900 zł
VW JETTA 1.6 E, rok prod. 2007,  17.900 zł
VW GOLF PLUS 1.6 E, rok prod. 2005,  12.800 zł
VW GOLF VII, 1.5 E, rok prod. 2018, kraj., F-VAT 69.500 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 TOURAN 2.0 TDI, rok prod. 2013, 170 kM,  39.900 zł
VW SHARAN 1.8 E+gaz, rok prod. 2001, automat,  6.900 zł

Wybrane samochody na dzień 9 kwietnia 2021
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Pogo to bardzo pogodny piesek, czasem można się 
zastanawiać 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 psa-
mi nie szuka konfliktu. Na smyczy 
stara się nie szarpać. Naszym 
zdaniem Pogo to idealny psiak 
dla aktywnej osoby, gdzie nu-
dów i braku miłości nie zazna.

Elton to psiak z ogromnym sercem dla każdego czło-
wieka, który skusi się, aby go posmyrać i pogłaskać. Potra-
fi być najwierniejszym psem na świecie. Nie przeskakuje 
murów, więc domek z ogrodem byłby w sam raz! Nie pod-
gryza ludzi ani tym bardziej dzieci, więc rodzinka z malu-
chami też byłaby ok. Podczas spacerów z 
wolontariuszami chodzi ładnie na 
smyczy. Czeka na nowych, kocha-
jących właścicieli.

Maki - jak to młody psiak - ma w  sobie dużo 
energii do zabawy, biegania i okazywania miłości wolonta-
riuszom. 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 dogaduje się z kolegą z boksu. Maki 
czeka teraz tylko na swoich jedynych lu-
dzi 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 MAKI

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

PIESKI SZUKAJĄ 
KOCHAJĄCEGO DOMU!

Lili - piesek

rok urodzenia : 
2012

wielkość :  
średnia

przebywa w kojcu 
nr 70 - nr 2726

data przyjęcia:  
26-01-2017

Sterylizowana: TAK

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. Uwiel-
biam zabawy piłką lub z kolegą z boksu, na spacerze 
czasem.. może często też go zaczepiam do zabawy. 
Teraz szukam tego jedynego czło-
wieka, co dom mi da! Zapraszam 
do adopcji!

LILI

Arnold to bardzo mały i przyjacielski piesek:) 
Bardzo ceni sobie przyjaźń z człowiekiem i już przez 
kraty wystawia nos do każdego napotkanego człowie-
ka. Na smyczy, jak i na wybiegu jest bardzo grzeczny. 
Nie jest agresywny do innych psów, 
bardzo długo siedział z kolegą, któ-
ry się wszystkiego boi i pomagał 
mu w socjalizacji.

ARNOLD

Arnold - piesek

rok urodzenia:  
20-01-2011

wielkość: mały

przebywa w kojcu 
nr 13 - nr 1711

data przyjęcia: 
20.01.2012

Kastracja: Tak

Czaki niestety po zakończonym spacerze 
chowa się smutny do budy. Czaki już dawno powinien 
być przez kogoś zauważony. Ten psiak nie jest konflikto-
wy 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. Niestety, 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

Czaki - samiec

rok urodzenia :  
30-04-2010

wielkość : mały

przebywa w kojcu 
nr A1 - nr 2908

data przyjęcia:  
30-04-2018

ELTON

Elton - piesek

rok urodzenia: 
2012

wielkość : średni

przebywa w kojcu 
nr 13K - nr 2185

data przyjęcia: 
19-11-2013

Kastracja: Tak
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