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Dwie kwietne łąki zostały zasia-
ne w naszym mieście w ramach 
programu „Częstozielona”. Jed-
na powstała w Parku Staszica, 
druga przy Promenadzie Nieme-
na. To efekt współpracy miasta 
z Fundacją Łąka i częstochow-
skimi firmami.

Przygotowanie terenu i materiału 
siewnego należało do Fundacji „Łąka”, 
będącej realizatorem i partnerem wielu 

„zielonych” inicjatyw w całym kraju. W 
Częstochowie akcją zakładania obu łąk 
z ramienia Fundacji kierował Grzegorz 
Walkiewicz.

Przy Promenadzie Niemena - w pobli-
żu mini-tężni solankowej - zasianych 
zostało 60 gatunków łąkowych kwiatów 
i traw. Zajmą one powierzchnię około 
800 m2. Pierwsze kolorowe rośliny po-
winniśmy zobaczyć już w maju. Niedłu-
go łąka będzie jeszcze uzupełniona wy-
siewem słoneczników. Tego rodzaju 
powierzchnia może pochłonąć w czasie 
sezonu ok. 15 kg pyłu.

Łąki to doskonała alternatywa dla 
zwykłych trawników: zachowują wodę, 
chłoną szkodliwe pyły i obniżają tempe-
raturę.

Kwietną łąkę można stworzyć, wysie-
wając ją na skoszonym trawniku, wzru-
szając wcześniej ziemię grabkami lub 
pazurkami. Siew najlepiej wykonać wio-
sną (do końca kwietnia) lub jesienią (od 
września do listopada). Nasion nie 
przykrywa się glebą, a łąk nie podlewa. 

Antysmogową łąkę w Parku Staszica 
wsparł finansowo Wkręt-met, sponso-
rem drugiej jest Brembo Częstochowa.

www.zycieczestochowy.pl  www.facebook.com/ZycieCzestochowyiPowiatu
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Jedna osoba zginęła, a dwie są ciężko ranne - 
to tragiczny efekt wypadku, do którego doszło 
na DK-91 w Winownie. Na miejscu wciąż pracują 
policjanci pod nadzorem prokuratora. Droga w 
kierunku Katowic jest zablokowana. Funkcjo-
nariusze wyznaczyli objazd.

Do wypadku doszło w poniedziałek (29.03.) około 
godziny 10.00 w Winownie na DK-91. - Ze wstęp-
nych ustaleń policjantów wynika, że kierowca hon-
dy CRV, w wyniku nadmiernej prędkości, doprowa-
dził do zdarzenia, w którym śmierć poniosła jedna 
osoba, a dwie pozostałe osoby zostały przetrans-
portowane do szpitala - informuje  asp. sztab. Bar-
bara Poznańska, oficer prasowy myszkowskich poli-
cjantów. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR. Droga 
w kierunku Katowic jest zablokowana. Policjanci 
zorganizowali objazd w kierunku Winowna. Na 
miejscu pracuje technik kryminalistyki, a szczegóły  
i okoliczności wypadku badają śledczy.

Nietypowe odkrycie

Materiał wybuchowy  
w centrum miasta
Nietypowe odkrycie w centrum Czę-
stochowy. Policjanci pojechali prze-
szukać garaż, w którym - zgodnie z 
ich informacjami - miały być prze-
chowywane narkotyki. Na miejscu 

rzeczywiście odkryli po-
nad 15 działek amfeta-
miny i kilka działek ma-
rihuany. Jednak to nie 
wszystko - stróże prawa 
znaleźli także około 0,5 
kg trotylu.

Kryminalni z Kłomnic posiadali infor-
mację, że w jednym z garaży w centrum 
Częstochowy przechowywane są nar-
kotyki. Policjanci udali się we wskazane 
miejsce i potwierdzili swoje przypusz-
czenia. Zabezpieczyli ponad 15 działek 
amfetaminy i kilka działek marihuany. 
Zarzut posiadania narkotyków usłyszał 
41-latek z Częstochowy. Grozi mu do 3 
lat pozbawienia wolności.

Co ciekawe, w garażu znaleźli również 
0,5 kilograma pobudzacza wybuchowe-
go trotylowego. Jednak obecny na miej-
scu 41-latek stanowczo zaprzeczył, że 

znaleziony materiał wybuchowy należy 
do niego. Kryminalni szybko ustalili 
właściciela. Jak się okazało, był nim 
36-latek z Częstochowy. Mężczyzna za 
posiadanie materiału wybuchowego - 
bez wymaganego zezwolenia - może 
spędzić w więzieniu 8 lat.

Wszczęte pod nadzorem prokuratora 
śledztwo ma wyjaśnić jak 36-latek 
wszedł w posiadanie materiału wybu-
chowego i w jakim celu go przechowy-
wał. W sobotę usłyszał zarzuty. Decyzją 
sądu trafił do aresztu.

Poraj

Myszków

Tragiczny 
wypadek  
w Winownie

Kłobuck

Ponad  
13 kilogramów 
tytoniu  
bez polskich 
znaków akcyzy

Częstochowa

Czekamy na pierwsze 
łąki pełne kwiatów

Kłobuccy policjanci zajmujący się zwalczaniem 
przestępczości gospodarczej przejęli 13,5 kilo-
grama „lewego” tytoniu, który należał do 
mieszkańca gminy Lipie. To kilkanaście tysięcy 
złotych strat dla Skarbu Państwa.

Stróże prawa z Wydziału do Walki z Przestępczością 
Gospodarczą kłobuckiej komendy uzyskali informację, 
iż 54-letni mieszkaniec gminy Lipie może posiadać „le-
wy” tytoń. W trakcie przeszukania jego pomieszczeń 
mieszkalnych i gospodarczych śledczy znaleźli 27 wor-
ków foliowych zapinanych strunowo, z zawartością 
krajanki tytoniowej. - Łącznie posiadał 13,5 kilograma 
tytoniu, na którym ciążył podatek akcyzowy. Straty 
Skarbu Państwa z tytułu uszczuplenia podatku oszaco-
wano wstępnie na kilkanaście tysięcy złotych - mówi 
sierżant sztabowy Marlena Wiśniewska, oficer praso-
wy kłobuckich policjantów. Zgodnie z kodeksem kar-
nym skarbowym właścicielowi grozi wysoka grzywna. 
Czynności w sprawie trwają. O dalszym losie 54-latka 
zdecyduje sąd.
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AKTUALNOŚCI

Poraj

Szczęśliwy finał 
poszukiwań 
16-latka

Koronawirus

Dodatkowy 
zasiłek 
opiekuńczy  
– do 11 kwietnia

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Wyrok dla dzieciobójczyni  
z Grabca

Kierowca stracił prawo jazdy

Ponad 130 km/h w terenie 
zabudowanym

W Częstochowie

Można wypożyczyć  
na minuty elektryczne 
hulajnogi

Szczęśliwie zakończyły się pro-
wadzone poszukiwania 16-let-
niego mieszkańca Poraja. Moc-
no pobudzony chłopak, po 
awanturze domowej, wyszedł z 
domu w samej bluzie i przez 
kilka godzin nie wracał.

W niedzielę (28.03.) około godzi-
ny 19.30 dyżurny myszkowskiej 
komendy policji otrzymał infor-
mację o zaginięciu 16-letniego 
mieszkańca Poraja. Mocno pobu-
dzony nastolatek po kłótni z mat-
ką wybiegł z domu w samej bluzie 
i przez kilka godzin nie wracał. Po-
wiadomieni o sytuacji policjanci 
od razu wkroczyli do akcji. Szef 

myszkowskich policjantów insp. 
Marcin Lemański ogłosił alarm 
dla całego stanu jednostki. W 
działania włączyli się również 
mundurowi z Oddziałów Prewen-
cji Policji z Katowic, strażacy z Ko-
mendy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej z Myszkowa, dru-
howie Ochotniczej Straży Pożar-
nej. Mundurowych wspierała tak-
że 5-osobowa załoga grupy JOPR 
oraz policyjny przewodnik z psem. 
Trwająca do późnej nocy akcja zo-
stała przerwana. Na ulicy Słowac-
kiego w Myszkowie poszukiwany 
16-latek został odnaleziony przez 
kryminalnych. Wyziębiony, ale ca-
ły i zdrowy szczęśliwie trafił pod 
opiekę matki.

Rodzice mogą korzystać z do-
datkowego zasiłku opiekuń-
czego do 11 kwietnia. Świad-
czenie przysługuje za okres,  
na jaki zostały zamknięte żłob-
ki, kluby dziecięce, przedszko-
la, szkoły i inne placówki z po-
wodu koronawirusa. Zasiłek 
przysługuje także w związku  
z niemożnością sprawowania 
opieki przez nianie lub opieku-
nów dziennych w związku  
z COVID-19.

- Dodatkowy zasiłek opiekuńczy 
ponownie został wydłużony. Do 
11 kwietnia uprawnieni rodzice 
mogą skorzystać z tej formy 
wsparcia. Jest ona szczególnie 
ważna w trudnym czasie pande-
mii koronawirusa. Dodatkowy za-
siłek opiekuńczy przysługuje rów-
nież w razie ograniczonego otwar-
cia takich placówek - mówi Beata 
Kopczyńska, regionalny rzecznik 
prasowy ZUS w woj. śląskim.

Świadczenie to przeznaczone 
jest zarówno na opiekę nad dzieć-
mi do 8 lat, jak i starszymi dziećmi 
z odpowiednim orzeczeniem o 
niepełnosprawności. Przysługuje 
ubezpieczonym rodzicom dzieci 
do 16 lat, które mają orzeczenie o 
niepełnosprawności; do 18 lat, 
które mają orzeczenie o znacz-

nym lub umiarkowanym stopniu 
niepełnosprawności; i do 24 lat, 
które mają orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego.

- Z zasiłku nie może korzystać 
rodzic, jeżeli drugi z opiekunów 
dziecka może zapewnić mu opie-
kę (np. matka lub ojciec dziecka 
jest osobą bezrobotną, albo ko-
rzysta z urlopu rodzicielskiego lub 
urlopu wychowawczego). Zasiłek 
ten nie przysługuje również, gdy 
szkoła zapewni opiekę dziecku i 
rodzic z tej opieki skorzysta - przy-
pomina rzeczniczka.

Aby otrzymać dodatkowy zasiłek 
opiekuńczy, tak jak przy wcze-
śniejszych okresach, należy złożyć 
u swojego płatnika składek, np. 
pracodawcy, zleceniodawcy, 
oświadczenie o sprawowaniu 
opieki nad dzieckiem (dostępne 
na www.zus.pl). Oświadczenie to 
jest jednocześnie wnioskiem o 
dodatkowy zasiłek opiekuńczy. 
Osoby prowadzące działalność 
pozarolniczą składają oświadcze-
nie w ZUS. Bez oświadczenia ZUS, 
jak również płatnik składek nie 
wypłaci zasiłku.

Dodatkowego zasiłku opiekuń-
czego nie wlicza się do limitu 60 
dni zasiłku opiekuńczego w roku 
kalendarzowym, przyznawanego 
na tzw. zasadach ogólnych.

Przed Sądem Okręgowym w 
Częstochowie zapadł wyrok dla  
nastoletniej dzieciobójczyni ze 
wsi Grabiec. Dorocie O. zarzuco-
no zabójstwo córeczki. 17-latka 
udusiła dziecko podkolanówką. 
Uczennica technikum dostała 
rok więzienia.

Do zdarzenia doszło w maju 
2019 roku. Martwego noworodka 
na brzegu rzeki Krztynia znalazł 
mieszkaniec Grabca. Dziecko mia-
ło na szyi założoną tasiemkę. 
Szybko okazało się, że matką 
dziecka jest mieszkanka Grabca w 
powiecie zawierciańskim, 17-let-
nia Dorota D.  Dziewczyna przy-

znała się, że urodziła dziewczyn-
kę, a potem wrzuciła ją do rzeki. 
Biegli stwierdzili, że noworodek 
płci żeńskiej urodził się z ciąży do-
noszonej, 9-miesięcznej.  Stwier-
dzili, że ciało dziecka mogło prze-
bywać w wodzie od kilku do kilku-
nastu godzin. Nastolatka po poro-
dzie sama zgłosiła się do szpitala 
w Zawierciu. Przebywała tam kilka 
dni, źle się czuła i mocno krwawi-
ła. Personel placówki powiadomił 
policję. Potem 17-latka ze wzglę-
du na stan zdrowia została prze-
wieziona do specjalistycznego 
ośrodka. Myszkowska prokuratu-
ra postawiła nastolatce zarzut za-
bójstwa argumentując, że 17-lat-
ka  nie udzieliła pomocy, nie za-

wiązała pępowiny, potem frag-
mentem podkolanówki, którą za-
łożyła dziecku na szyję, udusiła 
swoją córkę. Proces Danuty D. to-
czył się przy drzwiach zamknię-
tych. 17-latka za dzieciobójstwo 
została skazana na rok więzienia. 
Sąd Okręgowy w Częstochowie 
zmienił kwalifikację czynu, przyj-
mując, że wobec nastolatki należy 
zastosować art. 149 Kodeksu kar-
nego, którego treść brzmi: „mat-
ka, która zabija dziecko w okresie 
porodu pod wpływem jego prze-
biegu, podlega karze pozbawienia 
wolności od 3 miesięcy do lat 5”. 
Nastolatka pochodzi z dobrej, ka-
tolickiej rodziny.

Na trzy miesiące musiał poże-
gnać się z prawem jazdy 
32-letni kierowca, który został 
zatrzymany przez policjantów 
z kłobuckiej drogówki. Mężczy-
zna przekroczył dozwoloną 
prędkość o 81 kilometrów.

Policjanci z kłobuckiej drogówki 
zatrzymali do kontroli kierowcę 
audi. Zdarzenie miało miejsce w 
miejscowości Wręczyca Wielka 
przy ulicy Sienkiewicza. Kierowca 
osobówki przekroczył dozwoloną 
prędkość aż o 81 kilometrów na 
godzinę w terenie zabudowanym. 

32-letni mieszkaniec gminy Wrę-
czyca Wielka musiał pożegnać się 
z prawem jazdy na okres trzech 
miesięcy, a za popełnione wykro-
czenie dodatkowo został ukarany 
mandatem karnym w wysokości 
400 złotych oraz 10 punktami kar-
nymi.

Bolt wprowadził nową opcję 
szybkiego transportu dla 
mieszkanek i mieszkańców 
Częstochowy. Na ulicach mia-
sta pojawiły się elektryczne 
hulajnogi. Korzystający z apli-
kacji będziemy płacić 0,50 zł 
za każdą minutę jazdy.

Mieszkanki i mieszkańcy Często-
chowy, którzy są już użytkownika-
mi aplikacji Bolt, zobaczą symbol 
hulajnogi w swojej aplikacji. Wy-
branie symbolu przeniesie użyt-
kownika do „wypożyczalni” jed-
nośladów. Elektryczną hulajnogę 
można odblokować, skanując 
kod QR umieszczony na kierowni-
cy urządzenia. Przed rozpoczę-
ciem pierwszego przejazdu każda 
użytkowniczka i użytkownik bę-
dzie się musiał zapoznać z in-
strukcją i wskazówkami dotyczą-
cymi bezpiecznej jazdy oraz par-
kowania pojazdu. Osoby, które 
nie mają jeszcze aplikacji Bolt, 
mogą pobrać ją z Google Play 
(Android) lub App Store (iOS). Od-
blokowanie elektrycznej hulajno-
gi jest bezpłatne, korzystający z 
aplikacji będziemy płacić 0,50 zł 
za każdą minutę jazdy.

Parkowanie także jest ważnym 
elementem odpowiedzialnego 
korzystania w miejskich hulajnóg. 
Zawsze warto rozejrzeć się za 
stojakiem rowerowym. Hulajno-
gę należy postawić tak, by zosta-
wić miejsca dla rowerzystek i ro-
werzystów chcących skorzystać z 
możliwości podpięcia roweru do 
stojaka. W przypadku, jeśli w po-
bliżu nie ma stojaka rowerowego, 
jednoślad należy zaparkować w 
sposób najmniej przeszkadzający 
przechodniom i w widocznym 
miejscu (nie za rogiem budynku). 
Jedną z możliwości jest zaparko-
wanie wzdłuż budynku. Przestro-
gą powinny być przejścia dla pie-
szych, dobrze wybrać miejsce od-
dalone od nich na tyle, by nie za-
grażał on bezpieczeństwu pie-
szych i pozostałych uczestniczek i 
uczestników ruchu drogowego. 
Na koniec należy pamiętać o po-
zostawieniu przejścia dla pie-
szych o szerokości 1,5 m i o usta-
wieniu urządzenia na nóżce, by 
zachowało równowagę.
- Edukacja i rozmowy z przedsta-
wicielami miast na każdym etapie 
prowadzenia wypożyczalni to klu-
czowe elementy naszej działalno-
ści. Dopasowujemy nasze opera-

cje do potrzeb lokalnej społecz-
ności, wprowadzamy konieczne 
ograniczenia w zakresie prędko-
ści jazdy i parkowania. To, że 
mieszkanki i mieszkańcy Często-
chowy już mogą korzystać z na-
szych rozwiązań mikromobilnych 
potwierdza, że obrana strategia 
jest skuteczna. Naszym celem 
jest zwiększenie mobilności 
mieszkańców miast poprzez udo-
stępnianie innowacyjnych metod 
transportu mając na uwadze 
dbałość o środowisko naturalne - 
mówi Valerii Romanov, Country 
Manager Bolt Rentals w Polsce.
Hulajnogi Bolt dostępne w Czę-
stochowie zostały zaprojektowa-
ne przez wewnętrzny zespół inży-
nierski firmy są niezwykle lekkie, 
ważą zaledwie 17 kg dzięki wyko-
rzystaniu aluminium. Ich pojem-
ny akumulator pozwala na prze-
jechanie nawet 40 km na jednym 
ładowaniu. Jednoślad osiąga 
maksymalną prędkość 25 km/
godz., przednie i tylne oświetle-
nie zapewnia bezpieczeństwo 
podczas korzystania w godzinach 
późno popołudniowych. Pompo-
wane opony natomiast poprawia-
ją przyczepność do podłoża i 
płynną jazdę.
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Z POLICYJNEGO NOTATNIKA

Aresztowani za brutalne pobicie

Napadał na kobietySąd tymczasowo aresztował 
na 3 miesiące 31-latka z Żor, 
który usłyszał zarzut usiłowa-
nia zabójstwa. Mężczyzna wy-
pchnął z II piętra siedzącą na 
parapecie kobietę. Dzięki na-
tychmiastowej reakcji świad-
ków 25-latka z obrażeniami 
ciała szybko trafiła pod opiekę 
lekarzy, a sprawca w ręce 
mundurowych.

Jak ustalili śledczy, 31-latek spo-
tkał się z 25-latką w wynajmowa-
nym przez siebie mieszkaniu. 
Tam właśnie, podczas sprzeczki 
jaka wywiązała się między nimi, 
mężczyzna uderzając w klatkę 
piersiową, wypchnął kobietę 

przez okno, gdy ta siedziała na 
parapecie. Odgłosy kłótni usły-
szeli w międzyczasie inni miesz-
kańcy budynku, którzy chwilę 
później o zdarzeniu zaalarmowali 
służby.

Mundurowi zatrzymali 31-latka. 
Mężczyzna był pijany i posiadał 
dopalacze. Tego samego dnia tra-
fił do policyjnego aresztu. Śledczy 
zgromadzili w ciągu kilkudziesię-
ciu godzin materiał dowodowy, 
który pozwolił na przedstawienie 
mężczyźnie zarzutu usiłowania 
zabójstwa, jakiego dopuścił się w 
warunkach powrotu do przestęp-
stwa.

Sąd, na wniosek prokuratora, 
tymczasowo aresztował sprawcę. 
Jego ofiara nadal przebywa w 
szpitalu.

Napadł na taksówkarza

Policjanci ustalają dokładny 
przebieg wypadku drogowego, 
do którego doszło w Gaszowi-
cach. Ze wstępnych ustaleń 
policjantów ruchu drogowego 
wynika, że 9-letni chłopiec 
wbiegł na jezdnię bezpośred-
nio pod jadący samochód.

Do potrącenia doszło w Gaszo-

wicach na ulicy Rydułtowskiej. Ze 
wstępnych ustaleń policjantów z 
rybnickiej drogówki wynika, że 
9-latek, poruszając się chodni-
kiem w kierunku Rydułtów, wbiegł 
nagle na jezdnię wprost pod jadą-
cy samochód. Na skutek zdarze-
nia doznał on złamania nogi i tra-
fił do szpitala. Kierujący volvo, 
54-letni mieszkaniec Rybnika, był 
trzeźwy. Policjanci ustalają do-
kładny przebieg wypadku.

Policjanci z Węgierskiej Górki zatrzymali 52-lat-
ka, który zaatakował swojego brata widłami. 
Mężczyzna po nocy spędzonej w policyjnym 
areszcie usłyszał zarzuty. Na wniosek śledczych 
prokurator objął go policyjnym dozorem, wydał 
zakaz zbliżania się do pokrzywdzonego oraz na-
kazał mu opuszczenie mieszkania. 52-latek za 
popełnione przestępstwa w więzieniu może 
spędzić nawet 2 lata.

W czwartek tuż po północy dyżurny komisariatu 
policji w Węgierskiej Górce otrzymał informację, że 
w jednym z domów doszło do awantury. Jak ustalili 
w rozmowie z pokrzywdzonym, jego brat – 52-latek, 

przez cały dzień spożywał alkohol i wszczynał z nim 
awantury. Wyzywał go oraz groził mu śmiercią. W 
czasie jednej z kłótni uderzył go łopatą, po czym 
uciekł z domu i przez parę godzin nie wracał. Gdy 
zjawił się po północy, ponowie zaatakował brata, 
tym razem widłami. 54-latek w obawie o swoje życie 
wezwał na pomoc policjantów. Mundurowi zatrzy-
mali agresora. 52-latek po nocy spędzonej w policyj-
nym areszcie usłyszał zarzuty. W piątek, na wniosek 
śledczych, prokurator objął go policyjnym dozorem, 
wydał zakaz zbliżania się do pokrzywdzonego oraz 
nakazał mu opuszczenie mieszkania. 52-latek za po-
pełnione przestępstwa w więzieniu może spędzić 
nawet 2 lata.

Wypchnął z II piętra 
siedzącą na parapecie
kobietę

Z widłami na brata

Katowiccy kryminalni zatrzymali czterech męż-
czyzn podejrzanych o pobicie. Zatrzymani wtar-
gnęli do mieszkania pokrzywdzonego 40-latka i 
dotkliwie go pobili. Nieprzytomny mężczyzna z 
urazem głowy jest hospitalizowany. Na wniosek 
prokuratury, katowicki sąd tymczasowo aresz-
tował zatrzymanych. Grozi im kara do 8 lat wię-
zienia.

O pobiciu katowiccy policjanci zostali zawiadomie-
ni dopiero kilka dni po zdarzeniu. Z ustaleń śled-
czych wynika, że do mieszkania 40-letniego miesz-
kańca Katowic przyszło 4 mężczyzn, którzy dotkliwie 
go pobili. Mężczyzna był uderzany pięściami po gło-
wie i kopany. Powodem tak brutalnego zachowania 
napastników miała być wcześniejsza kłótnia, do któ-
rej doszło pomiędzy pokrzywdzonym, a jednym ze 

sprawców. Po całym zdarzeniu napastnicy opuścili 
mieszkanie. Mężczyzna nie zadzwonił po pomoc me-
dyczną, ani nie zgłosił pobicia policji. Dopiero po kil-
ku dniach, kiedy jego stan znacznie się pogorszył, 
matka pokrzywdzonego złożyła zawiadomienie. 
Mężczyzna został przewieziony do szpitala, gdzie był 
operowany ze względu na ciężki uraz głowy. Natych-
miast po otrzymaniu zawiadomienia, katowiccy kry-
minalni podjęli działania zmierzające do ustalenia 
tożsamości sprawców, ostatecznie doprowadzając 
do ich zatrzymania. Czterej mężczyźni w wieku od 17 
do 54 lat zostali osadzeni w policyjnym areszcie i do-
prowadzeni do sądu. Na wniosek Prokuratury Rejo-
nowej Katowice-Wschód, sąd tymczasowo areszto-
wał mężczyzn na 3 miesiące. Grozi im kara do 8 lat 
więzienia, która wobec 54-latka może zostać zwięk-
szona o połowę, gdyż działał w warunkach tak zwa-
nej recydywy.

Kryminalni z VI komisariatu w Katowicach za-
trzymali mężczyznę podejrzanego o dwa roz-
boje na kobietach. Ponadto mężczyzna usły-
szał zarzut znieważenia policjantów i zmusza-
nia ich zaniechania czynności służbowych. Na 
wniosek prokuratury sąd aresztował zatrzy-
manego na 2 miesiące. Grozi mu kara do 12 lat 
więzienia, która może zostać zwiększona o 
połowę, gdyż podejrzany działał w warunkach 
tak zwanej recydywy.

Do pierwszej napaści doszło na ulicy Sobieskiego. 
Mężczyzna zaatakował kobietę, przewracając ją na 
chodnik i kopiąc. Napastnik pokrzywdzonej kobiecie 
ukradł torebkę z pieniędzmi i dokumentami, po czym 
uciekł z miejsca zdarzenia. W wyniku napaści 40-lat-
ka doznała urazu nosa. Na miejsce od razu zostały 
skierowane policyjne służby wraz z przewodnikami 

psów tropiących. Niestety mężczyzna zaatakował po-
nownie już w innej dzielnicy Katowic. Na ulicy Mora-
wa wszedł do sklepu spożywczego i brutalnie pobił 
pracującą tam 60-latkę, po czym ukradł pieniądze i 
telefon. I w tym przypadku sprawca uciekł z miejsca 
zdarzenia. Priorytetem dla katowickich policjantów 
było ustalenie tożsamości i jak najszybsze zatrzyma-
nie mężczyzny. Kryminalni z VI komisariatu już dwa 
dni później namierzyli mieszkańca Katowic w jednym 
z mieszkań. 28-latek, który przebywał już w więzieniu 
za usiłowanie zabójstwa, był bardzo agresywny wo-
bec policjantów. W trakcie zatrzymania stawiał opór 
w celu zmuszenia policjantów do zaniechania działań 
i znieważył ich. Mężczyzna został osadzony w policyj-
nym areszcie. Na wniosek Prokuratury Rejonowej 
Katowice-Północ, sąd tymczasowo aresztował podej-
rzanego na 2 miesiące. Grozi mu kara do 12 lat wię-
zienia, która może zostać zwiększona o połowę, gdyż 
podejrzany działał w warunkach recydywy.

W dzielnicy Juliusz w Sosnowcu doszło do usiło-
wania rozboju. Pasażer taksówki zaatakował 
kierowcę i próbował ukraść jego pieniądze. Po-
wiadomieni o zdarzeniu policjanci z komisariatu 
V szybko ustalili i zatrzymali sprawcę.

Do zdarzenia doszło w nocy. Do taksówki wsiadło 
troje pasażerów. Wszyscy byli nietrzeźwi. Zamówili 
kurs do dzielnicy Juliusz, jednak nie byli w stanie 
wskazać dokładnego adresu. Kiedy taksówka dotar-
ła do wskazanej dzielnicy, pasażer, który zamierzał 
tam wysiąść, wciąż zmieniał zdanie i auto krążyło po 
uliczkach. Wobec tego kierowca powiedział, żeby wy-

siadł i sam pieszo dotarł tam, gdzie ma życzenie. W 
reakcji na tę propozycję, pasażer zaatakował kierow-
cę. Usiłował również ukraść swej ofierze pieniądze. 
Otwierał kolejno wszystkie skrytki w samochodzie, 
by je znaleźć. Kiedy mu się to nie udało, uciekł z miej-
sca zdarzenia. Dwoje współpasażerów, którzy pod-
czas ataku próbowali go uspokajać, oddaliło się wraz 
z nim. Następnego dnia kierowca zgłosił zdarzenie 
policjantom. Kryminalni z komisariatu V, w rejonie 
którego doszło do usiłowania rozboju, szybko ustali-
li i zatrzymali sprawcę. To 35-letni mieszkaniec So-
snowca. Mężczyzna usłyszał już zarzut usiłowania 
rozboju. Grozi mu 12 lat więzienia. Prokurator zde-
cydował o objęciu go policyjnym dozorem.

9-latek wbiegł wprost 
pod nadjeżdżający
samochód
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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
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5
 m
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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 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 C-MAX 1.6 E + LPG, rok. prod. 2005  10.900 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 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

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 netto
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 26 marca 2021
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 ■ 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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ZAPRASZAMY


