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Częstochowa

Tragiczny wypadek przy 
ulicy Głównej. Kierowca 
był pijany...

26-latek został zatrzymany

Pościg ulicami miasta. 
W ruch poszła broń

61-letni mężczyzna nie żyje - to tragiczny efekt wypadku, do 
którego doszło na ulicy Głównej w Częstochowie. 33-letni 
kierowca renault stracił panowanie nad pojazdem i wjechał 
do rowu. Jak się okazało, miał w organizmie trzy promile al-
koholu! Jego pasażer odniósł poważne obrażenia i został 
zabrany do szpitala. Niestety po kilku godzinach zmarł.

Do zdarzenia doszło w środowy wieczór - około godziny 
21.30. Rozpędzony kierowca renault zamiast skręcić na 
skrzyżowaniu, pojechał prosto i zatrzymał się dopiero w 
przydrożnym rowie. Pasażer 33-latka odniósł bardzo poważ-
ne obrażenia i został zabrany do szpitala. Niestety po kilku 
godzinach zmarł.

Jak się okazało, mężczyzna siedzący za kierownicą był kom-
pletnie pijany. Badanie wykazało, że miał w organizmie 3 
promile alkoholu. Jak wytrzeźwieje, usłyszy zarzut spowodo-
wania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Grozi mu do 12 lat 
więzienia.

Sceny rodem z filmu rozegrały się w piątkowy wieczór na uli-
cach Częstochowy. Policjanci chcieli zatrzymać do kontroli 
kierowcę peugeota. Ten jednak zlekceważył ich i w trakcie 
ucieczki próbował zepchnąć oznakowany radiowóz, a póź-
niej staranował pojazd kryminalnych. Nawet po oddaniu 
przez mundurowych strzałów, uciekinier się nie zatrzymał. 
Przy ulicy Kilińskiego porzucił auto i kontynuował ucieczkę 
pieszo. Chwilę później został zatrzymany.

Tuż przed północą na ulicy Sobieskiego patrol ruchu drogo-
wego postanowił zatrzymać do kontroli kierującego osobo-
wym peugeotem. Tor jazdy wskazywał, że siedzący za kierow-
nicą mężczyzna mógł być pod wpływem alkoholu. 26-latek zi-
gnorował policyjne polecenie i zaczął uciekać ulicami osiedla 
Trzech Wieszczów. Stróże prawa rozpoczęli pościg. Do dzia-
łań włączyły się inne patrole, które pełniły wtedy służbę.

Młody mężczyzna na ulicy Sobieskiego uderzył w radiowóz 
ruchu drogowego i kontynuował ucieczkę w kierunku cen-
trum miasta. Jadąc ulicą Śląską, próbował zepchnąć pojazd 
kryminalnych. - Wtedy padły strzały w stronę auta, ale despe-
rat uciekał dalej. Na Alei Jana Pawła II po raz kolejny mundu-
rowi użyli radiowozu do zatrzymania pojazdu, spychając go 
na pas zieleni. Ten jednak obrócił się wokół własnej osi i kon-
tynuował ucieczkę „pod prąd” - relacjonuje asp. szt. Marta 
Kaczyńska z częstochowskiej policji. Finalnie peugeot został 
zatrzymany przez kryminalnych, jednak kierowca podjął 
ucieczkę pieszo. Padły kolejne strzały ostrzegawcze, na które 
i tym razem mężczyzna nie zareagował. Został zatrzymany 
kilka minut później.

To 26-letni mieszkaniec Częstochowy, z którym podróżowa-
ła 40-letnia kobieta. Oboje zostali zatrzymani. Kierowca był 
trzeźwy. W trakcie przeszukania policjanci znaleźli przy nim 
biały proszek, którego badanie wykazało, że to ekstazy. Za-
trzymanemu pobrana została krew do badań. W wyniku zda-
rzenia policjanci zostali niegroźnie ranni. Stróże prawa wyja-
śniają pod nadzorem prokuratury szczegółowe okoliczności 
zdarzenia.

Do Częstochowy dotarło pięć autobusów elek-
trycznych marki Autosan, które przyjechały z 
fabryki w Sanoku. To pierwsze w pełni elek-
tryczne pojazdy we flocie częstochowskiego 
przewoźnika.

Za wyprodukowanie pojazdów wraz z infrastrukturą 
do ładowania i dostarczenie ich do naszego miasta 
producent otrzyma około 48 mln zł brutto. To kolej-
na na przestrzeni ostatnich lat modernizacja taboru 
autobusowego w Częstochowie. Nowy pojazd w ro-
dzinie autobusów MPK, 12-metrowy Model Sancity 
był wcześniej przez kilka miesięcy testowany na uli-
cach Częstochowy.-  Szkolenie z obsługi pojazdu 
przeszło kilkudziesięciu kierowców i wypowiadali się 
o jego właściwościach jezdnych oraz komforcie po-
dróżowania w samych superlatywach. Podobnie pa-
sażerowie - podkreśla Maciej Hasik, rzecznik praso-
wy MPK w Częstochowie.

Dostarczone egzemplarze mają już biało 
- czerwone barwy częstochowskiego MPK. 
Po niezbędnych procedurach odbioro-
wych wyjadą na ulice. Są bardzo nowocze-
sne ciche i bezpieczne. Warto podkreślić, 
że drogę z Sanoka do Częstochowy przeje-

chały na jednym ładowaniu baterii energia elektrycz-
ną! Oprócz ekologicznego napędu posiadają bogate 
wyposażenie m.in. biletomaty do transakcji bezgo-
tówkowych, pełen monitoring i klimatyzację itd. Po-
zostałe 10 pojazdów powinno dotrzeć do naszego 
miasta najpóźniej z końcem wiosny na wakacje.

- Komunikacja miejska musi szczególnie w tych 
trudnych dla branży czasach zaproponować pasaże-
rom komfortowy, bezpieczny i ekologiczny trans-
port. Wówczas perspektywa skorzystania z usług 
MPK będzie dla nich atrakcyjna, a szanse, że część z 
osób przesiądzie się ze swojego prywatnego pojaz-
du na autobus lub tramwaj, wzrosną. Po to realizu-
jemy szereg inwestycji, w tym taborowych, czego 
dzisiaj mamy kolejny przykład  – powiedział prezy-
dent Częstochowy, Krzysztof Matyjaszczyk.

Firma Autosan oprócz produkcji nowych autobu-
sów elektrycznych, zajmie się także modyfikacją au-
tobusów hybrydowych na wzór pierwszego, przysto-
sowanego już do bezpiecznej i komfortowej obsługi 
pasażerskiej egzemplarza. Umowa na realizację 
prac w pozostałych 24 krótkich autobusach opiewa 
na ok. 9 mln zł brutto. Dokumenty zostały podpisa-
ne w czwartek w siedzibie firmy Autosan przez 
przedstawicieli obu stron.

MPK

Pierwsze 
elektryki 

już 
w Częstochowie
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AKTUALNOŚCI

Miejskie obchody

76. rocznica zakończenia wojny

Dwie osoby w szpitalu

19-latek nie ustąpił pierwszeństwa

Uwaga

Wszyscy pełnoletni Polacy 
mogą rejestrować na szczepienie

W dniu pogrzebu

Częstochowscy policjanci 
pożegnali kolegę zastrzelonego 
na służbie

Częstochowa

Przebiegł 117 kilometrów. 
Z Nowego Świata na Jasną Górę

Zdrowie

Osoby z niepełnosprawnościami  
i ich opiekunowie z pierwszeństwem  
w punktach szczepień

Przedstawiciele parlamentu, władz samo-
rządowych oraz Wojska Polskiego wzięli 
udział w miejskich uroczystościach związa-
nych z  76. rocznicą zakończenia II wojny 
światowej, które odbyły się na cmentarzu 
Kule oraz na placu Pamięci Narodowej.

Na cmentarzu Kule delegacje złożyły kwiaty 
i zapaliły w sobotę znicze na grobach żołnierzy 
częstochowskiej 7. Dywizji Piechoty. Następnie 
przejechały na Plac Pamięci Narodowej, gdzie 
wiązanki kwiatów zostały złożone przed po-
mnikiem „Poległym w Obronie Ojczyzny.”

Ze strony władz miasta obecni byli zastępca 
prezydenta Ryszard Stefaniak, wiceprzewodni-
czący Rady Miasta Łukasz Kot oraz naczelnik 
Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Rafał Pio-
trowski, którzy brali udział w rocznicowych ob-
chodach w asyście Straży Miejskiej. W uroczy-
stościach uczestniczył także częstochowski po-
seł Zdzisław Wolski.

Hołd ofiarom II wojny światowej i  polskim 
żołnierzom walczącym na jej frontach oddali 
także przedstawiciele Wojskowej Komendy 
Uzupełnień w  Częstochowie oraz żołnierze 
Jednostki Wojskowej Komandosów z Lublińca.

Dwie osoby w szpitalu - to efekt wypadku, 
do którego doszło w  rejonie skrzyżowania 
ulic Leśnej i Piłsudskiego w Myszkowie. Ze 
wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 
19-letni kierowca Renault Megan nie ustąpił 
pierwszeństwa i zderzyła się z 49-letnią ko-
bietą prowadzącą Forda Fusion.

Do zdarzenia doszło w  niedzielę (9.05.) 
około godziny 19.30 w rejonie skrzyżowania 
ulic Leśnej z Piłsudskiego w Myszkowie. Na 

miejscu ustalono, że 19-letni kierujący Re-
nault Megane jechał ulicą Leśną w kierunku 
ulicy Piłsudskiego. Na skrzyżowaniu nie 
ustąpił pierwszeństwa przejazdu i doprowa-
dził do zderzenia z  49-letnią kierującą For-
dem Fusion. Kobieta i  15-letnia pasażerka 
renault ucierpiały i z obrażeniami ciała śmi-
głowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowe-
go zostały przetransportowane do szpitala. 
Przez kilkadziesiąt minut droga w tym miej-
scu była zablokowana.

- Od niedzieli, 9 maja wszyscy pełnoletni 
Polacy mogą rejestrować się na konkretne 
terminy szczepień. Chcemy przekonać 
wszystkich niezdecydowanych, że warto się 
szczepić, bo to jedyna droga do powrotu do 
normalności - zauważył pełnomocnik rządu 
do spraw programu szczepień i  szef KPRM 
Michał Dworczyk.

- Od niedzieli wszyscy pełnoletni Polacy, 
czyli ponad 30 mln osób, mogą rejestrować 
się na konkretne terminy szczepień - przypo-
mniał Dworczyk.

Według przyjętego harmonogramu w  nie-
dzielę możliwość rejestracji na szczepienie 
przeciw COVID-19 otrzymały już ostatnie 
roczniki - 2000-2003. To osoby w  wieku od 
18 do 21 lat, które nie zgłosiły na początku 
roku chęci zaszczepienia, wypełniając spe-
cjalny formularz na stronie pacjent.gov.pl. 
Jeśli to uczyniły, mogły to zrobić wcześniej, 
czyli od wtorku, 4 maja w ramach zapowia-
danego przez rząd przywileju wynikającego 
z takiej deklaracji.

Osoby z rocznika 2003, które pełnoletność 
uzyskają później e-skierowanie dostaną 
w dniu urodzin.

Polscy pacjenci otrzymują cztery szczepion-
ki przeciw COVID-19. Szczepionki firm Pfizer/
BioNTech, Moderna i  AstraZeneca są dwu-
dawkowe, zaś preparat opracowany przez 
Janssen Pharmaceutica NV, firmę z  pionu 
farmaceutycznego Johnson & Johnson, wy-
maga podania jednej dawki.

Ponadto szef KPRM zauważył, że najwięk-
szym wyzwaniem w  nadchodzących tygo-
dniach jest „przekonanie wszystkich niezde-
cydowanych, że warto się zaszczepić, bo to 
jedyna droga do powrotu do normalności”.

Równocześnie powiedział, że tygodniowe 
dostawy szczepionek, na przełomie maja 
i czerwca, powinny przekraczać średnio już 
2,5 mln dawek. Dodał, że obecnie dziennie 
przekroczyliśmy tempo szczepienia 400 tys. 
osób. Jego zdaniem, biorąc powyższe fakty 
pod uwagę, jest szansa na to, by miesięcznie 
wykonywać nawet 10 mln szczepień. - 
W  związku z  tym, biorąc pod uwagę rytm 
prowadzenia szczepień i  czerwcowe dosta-

wy, moglibyśmy rzeczywiście wykonywać 
około 10 mln szczepień miesięcznie. A takie 
tempo jest zadowalające i pozwala mieć na-
dzieję, że stosunkowo szybko zaszczepimy 
znaczną część populacji, a to niezbędne jest, 
aby pokonać pandemię - przyznał.

Przypomniał, że kluczowe jest zaszczepie-
nie osób powyżej 60. roku życia, bo to one 
są najbardziej narażone na ciężki przebieg 
choroby. - Mamy w tej chwili zaszczepionych 
bądź zarejestrowanych na szczepienie po-
nad 73 proc. osób powyżej 70. roku życia. 
Natomiast jeśli chodzi o  tę grupę osób po-
między 60. a 69. rokiem życia, to jest nieco 
ponad 60 proc. i tutaj jest jeszcze sporo do 
zrobienia. Dlatego też w  maju zaczynamy 
dużą profrekwencyjną kampanię - dodał.

Zaznaczył, że szczepienia w zakładach pra-
cy, zgodnie z  wcześniejszymi założeniami 
rządu, powinny ruszyć w  maju, jednak – 
w jego opinii – warunkiem, by tak się stało, 
jest zapewnienie dostaw szczepionek, które 
pozwolą, by odbywało się to w sposób nie-
zakłócający w  żadnej mierze szczepień po-
wszechnych. - Chodzi o  to, by rozpoczęcie 
tej operacji nie oznaczało zmniejszenia do-
staw do punktów szczepień, w których na co 
dzień szczepią się Polacy. Przypomnę, że ta-
kich placówek jest ponad 7 tys. na terenie 
całego kraju - powiedział.

Dworczyk podtrzymał też deklarację, że do 
końca II kwartału 2021 roku wykonanych 
będzie ponad 20 mln szczepień.

Centrum Informacyjne Rządu przypomina 
w niedzielnym komunikacie, że jeśli zainte-
resowani szczepieniem nie zgłosili się 
w dniu, kiedy startowała rejestracja dla ich 
grupy wiekowej, to nic straconego. Można 
zrobić to w dowolnym terminie.

Zarejestrować się można bez wychodzenia 
z  domu, na kilka sposobów: dzwoniąc na 
bezpłatną infolinię 989, wysyłając SMS – 
o  treści „SzczepimySie” na numer 880 333 
333, za pośrednictwem e-rejestracji na stro-
nie głównej pacjent.gov.pl oraz kontaktując 
się z  punktami szczepień, których numery 
znaleźć można pod adresem gov.pl/szczepi-
mysie.

W piątkowe południe w Częstocho-
wie zawyły syreny radiowozów. W ten 
sposób nasi policjanci – wraz z mun-
durowymi z całego kraju - oddali 
cześć funkcjonariuszowi zastrzelone-
mu 4 maja w Raciborzu.

Młodszy aspirant Michał Kędzierski od 
zawsze marzył o służbie w policji. Swoje 
pragnienie spełnił w grudniu 2011 roku, 
wstępując w  policyjne szeregi. Służył 
w  ogniwie patrolowo-interwencyjnym 
komendy w  Raciborzu. Był zawsze 
otwarty na potrzeby innych, nigdy nie 
odmówił pomocy. Zginął na służbie z rąk 
przestępcy...

Do tragicznego zdarzenia doszło 4 ma-
ja w Raciborzu na ulicy Chełmońskiego. 
Mundurowi z Wydziału Prewencji inter-
weniowali wobec mężczyzny, który we-
dług zgłoszenia był przebrany w policyj-
ny mundur, pijany lub pod wpływem 
środków odurzających i mógł poruszać 

się samochodem. Podczas czynności 
40-latek wyciągnął broń i postrzelił poli-
cjanta. Niestety, mimo reanimacji, życia 
43-letniego funkcjonariusza nie udało 
się uratować. Sprawca został zatrzyma-
ny i  z  raną postrzałową uda trafił do 
szpitala.

Na wniosek raciborskich śledczych 
i prokuratora, sąd podjął decyzję o tym-
czasowym aresztowaniu 40-letniego za-
bójcy policjanta na okres trzech miesię-
cy. Za popełnioną zbrodnię grozi mu 
dożywotni pobyt w więzieniu.

7 maja, w dzień pogrzebu zastrzelone-
go funkcjonariusza, policjanci wyszli 
z  inicjatywą, by oddać honory koledze, 
który zginął na służbie. W  całym kraju 
w samo południe uruchomili syreny ra-
diowozów. Do akcji przyłączyli się rów-
nież strażacy, którzy również uruchomi-
li sygnały świetlne i dźwiękowe wozów.

Robert Dombrowa z Nowego Świata 
na Opolszczyźnie postanowił uczcić 
urodziny w nietypowy sposób. Prze-
biegł 117 kilometrów by... dotrzeć na 
Jasną Górę. Swoją wyprawę nazwał 
„dziękczynieniem i zawierzeniem” za 
rodzinę i 55 przeżytych lat.

Na ręce przeora Jasnej Góry o. Samu-
ela Pacholskiego złożył pamiątkowy me-
dal z  wizerunkiem Matki Bożej Często-
chowskiej. Każde przebiegnięte 10 kilo-
metrów ofiarował za kogoś bliskiego 
z rodziny.

- W tym roku skończyłem 55 lat, zrobi-
łem duży rachunek sumienia, a  to, że 
odczuwam, ja i  moja rodzina, parasol 
ochronny Maryi, więc postanowiłem po-
dziękować za wszystko, co otrzymałem 
od Boga za Jej przyczyną – opowiadał 
o swojej motywacji pielgrzym.

Robert Dombrowa jest biegaczem 
amatorem. O biegu na Jasną Górę ma-
rzył od 2 lat. Wspierała go rodzina 
i  wspólnota parafii Świętych Piotra 
i Pawła w Mąkoszycach z proboszczem 
ks. Mariuszem Woskowiczem.

Od poniedziałku osoby z orzecze-
niem o znacznym stopniu niepełno-
sprawności wraz z opiekunami mają 
pierwszeństwo w powszechnych 
punktach szczepień przeciw CO-
VID-19, nie muszą się wcześniej zapi-
sywać na konkretny termin.

Osoby z  orzeczeniem o  znacznym 
stopniu niepełnosprawności wraz 
z  opiekunami od 10 maja mają możli-
wość zaszczepienia się w  punktach 
szczepień powszechnych bez koniecz-
ności wcześniejszego umówienia się, 
czy to za pośrednictwem infolinii, czy 
elektronicznego formularza. Wystarczy, 
że przyjadą do punktu szczepień po-
wszechnych. Po zarejestrowaniu się 
oraz zakwalifikowaniu do szczepienia 
będą mogły od razu otrzymać zastrzyk.

Dodatkowo szczepienia będą mogły 
odbywać się też m.in. w warsztatach te-
rapii zajęciowej, zakładach aktywności 
zawodowej czy centrach i klubach inte-
gracji społecznej.

Chodzi o ułatwienie dostępu do szcze-
pień dla osób, które ze względu na nie-
pełnosprawność mogłyby mieć pro-
blem z dotarciem do punktu szczepień. 
Będą mogły z nich skorzystać osoby ze 
szczególnymi potrzebami, w tym osoby 
z  niepełnosprawnościami, ich opieku-
nowie oraz pracownicy tych placówek.

Proces zbierania zgłoszeń do szcze-
pień powinien zorganizować kierownik 
podmiotu, którego uczestnicy wyrazili 
chęć zaszczepienia się przeciw CO-
VID-19.

Osoby z  niepełnosprawnościami mo-
gą być również objęte szczepieniami 
w inny sposób, np. w tzw. drive-thru.
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Z POLICYJNEGO NOTATNIKA

Na miejscu włamania
 zostawił telefon

Znalazła telefon i dała go 
synowi w prezencie

Na terenie jednej z firm w Siemianowi-
cach Śląskich doszło do włamania. 
Złodziej ukradł elektronarzędzia, które 
jednak porzucił w trakcie ucieczki 
przed pracownikiem ochrony. Wtedy 
też włamywacz zranił się, pozostawia-
jąc sporo śladów, które zostały zabez-
pieczone przez technika kryminalisty-
ki. Ale to nie one przyczyniły się do 
szybkiego wytropienia przez kryminal-
nych sprawcy włamania...

W nocy złodziej włamał się do jednego z 
budynków firmy mieszczącej się w cen-
trum miasta, skąd wyniósł elektronarzę-
dzia. Plan włamywacza nie powiódł się 
niestety, ponieważ w pogoń za nim ruszył 

pracownik ochrony. Sprawca porzucił 
łup, żeby swobodnie uciekać. Podczas 
ucieczki zranił się. Na miejscu włamania 
technik kryminalistyki zabezpieczył sporo 
śladów, które będą dowodami w prowa-
dzonej sprawie. Podczas oględzin poli-
cjanci znaleźli również telefon komórko-
wy, który musiał zgubić włamywacz pod-
czas ucieczki. Kryminalni szybko ustalili 
właściciela i zatrzymali go. Był nim znany 
z przestępczej przeszłości 22-latek. Poli-
cjanci wytypowali go także do innych wła-
mań, które miały wcześniej miejsce. Oka-
zało się, że włamał się on również do ple-
banii oraz piekarni. Zatrzymany siemia-
nowiczanin usłyszał zarzuty za popełnio-
ne włamania. Grozi mu 10 lat więzienia.

Dzielnicowi zatrzymali kobietę, która 
odpowie za przywłaszczenie telefonu 
komórkowego. Tarnogórzanka znalazła 
zgubiony przez 28-latkę przedmiot i go 
nie zwróciła. Co więcej, dała go w pre-
zencie swojemu synowi.

28-latka zawiadomiła policjantów o zgu-
bieniu swojego telefonu komórkowego 
wartego 1200 złotych. Mieszkanka powia-
tu tarnogórskiego obawiała się, że telefon 
mógł zostać przywłaszczony przez jakąś 
osobę. Pokrzywdzona się nie myliła. Na-
granie z kamer monitoringu potwierdziło, 
że telefon zabrała jakaś kobieta i zamiast 
zgłosić fakt znalezienia go policji, posta-

nowiła telefon zostawić dla siebie.

Sprawą zajęli się dzielnicowi, którzy 
współpracując z pokrzywdzoną 28-latką 
oraz innymi osobami, szybko namierzyli 
sprawczynię przywłaszczenia. Policjanci 
ustalili tożsamość kobiety i adres jej za-
mieszkania. Sprawczyni została zatrzyma-
na. 50-latka podczas przesłuchania od ra-
zu przyznała się do przywłaszczenia tele-
fonu. Okazało się, że zdążyła już go poda-
rować w prezencie synowi.

Policjanci odzyskali przywłaszczony tele-
fon i oddali go prawowitej właścicielce. 
Tarnogórzanka usłyszała zarzut przy-
właszczenia i grozi jej kara roku więzienia.

„Zgubił” swój towar

Uderzył żonę młotkiem

Zabił matkę

Policjanci katowickiej drogówki podjęli 
interwencję wobec kierującego, który 
„zgubił” przewożony ładunek. Pasy za-
bezpieczające towar zostały przecięte 
przez przewożone blachy, które wypa-
dły na jezdnię. Na szczęście nikomu nic 
się nie stało, a policjanci pomogli zała-
dować ładunek.

Do nietypowej interwencji doszło w rejo-
nie skrzyżowania ulicy Owsianej z ulicą Ko-
ściuszki w Katowicach. Dyżurny katowic-
kiej komendy otrzymał zgłoszenie, że z 
ciężarówki na jezdnię wypadł ładunek i zo-
stała zablokowana droga. Na miejsce zo-

stali skierowani policjanci z drogówki, któ-
rzy potwierdzili zgłoszenie. Okazało się, że 
podczas skrętu w lewo załadowany ładu-
nek przeciął pasy zabezpieczające i wy-
padł na jezdnię. Przewożone blachy zablo-
kowały jezdnię w stronę centrum miasta. 
Pomimo porannych godzin i dużego natę-
żenia ruchu, nie doszło do żadnego zda-
rzenia drogowego ani nikt nie ucierpiał. W 
celu jak najszybszego udrożnienia drogi, 
zapewnienia bezpieczeństwa i rozładowa-
nia tworzącego się „korka”, policjanci ka-
towickiej drogówki pomogli kierującemu z 
załadunkiem rozsypanego towaru. Kieru-
jący za złe zabezpieczenie ładunku został 
ukarany mandatem karnym.

Zarzut usiłowania spowodowania cięż-
kiego uszczerbku na zdrowiu usłyszał 
70-letni mieszkaniec Orzesza, który 
podczas kłótni z żoną kilkakrotnie 
uderzył ją młotkiem. Mężczyźnie grozi 
kara do 3 lat więzienia. Wcześniej jed-
nak musi opuścić dom.

Policjanci z komisariatu w Orzeszu do-
stali zgłoszenie o starszej kobiecie, która 
została zaatakowana przez swojego mę-
ża. Kiedy mundurowi przyjechali na miej-
sce, 68-latka była opatrywana przez zało-
gę pogotowia ratunkowego. W rozmowie 
z policjantami mąż poszkodowanej przy-
znał, że tego dnia między nim, a żoną do-
szło do nieporozumienia, a on, w przypły-

wie emocji, uderzył ją kilkakrotnie młot-
kiem w głowę.

Kobieta trafiła do szpitala. Według infor-
macji uzyskanych od lekarza, jej życiu nie 
zagraża niebezpieczeństwo. 70-latek zo-
stał zatrzymany i trafił do policyjnego 
aresztu. Policjanci doprowadzili go do 
prokuratury, gdzie po przesłuchaniu usły-
szał zarzut usiłowania spowodowania 
ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, za co 
grożą mu przynajmniej trzy lata więzie-
nia. Mężczyzna został objęty policyjnym 
dozorem. Dodatkowo ma zakaz kontak-
towania się z pokrzywdzoną oraz zakaz 
zbliżania się do niej. Musi też opuścić 
wspólne mieszkanie.

Do brutalnego zabójstwa matki posunął 
się jej 48-letni syn. Mężczyzna podczas 
kłótni ze swoją rodzicielką bił ją i kopał. 
Następnie zabronił jej wychodzenia z 
łóżka. Po upływie kilku godzin podszedł 
do niej i zadał 73-latce kilka ran nożem w 
okolicę szyi. Pomimo silnego krwotoku, 
nie wezwał pogotowia ratunkowego, lecz 
księdza. Niestety, gdy na miejsce przyje-
chali powiadomieni o zabójstwie 
policjanci, kobieta już nie żyła. 48-latek 
został zatrzymany. Sąd zastosował wobec 
niego areszt.

W nocy z 3/4 maja policjanci z Siemiano-
wic Śląskich otrzymali zgłoszenie, że w jed-
nym z mieszkań mogło dojść do zabój-
stwa. Gdy przyjechali na miejsce, w łóżku 
leżała kobieta, która nie dawała oznak ży-
cia, a jej ciało, jak i łóżko były zakrwawio-
ne. W mieszkaniu był jej 48-letni syn, któ-
rego policjanci zatrzymali pod zarzutem 
zabójstwa. Wstępnie zebrane informacje 

pozwoliły na odtworzenie tego, co zaszło 
w mieszkaniu. Zatrzymany przyszedł do 
mieszkania swojej matki popołudniu i się z 
nią pokłócił. Zaczął ją bić i kopać. Następ-
nie nakazał 73-latce pozostanie w łóżku. 
Pomimo, że wytraszona kobieta tak wła-
śnie zrobiła, po upływie kilku godzin męż-
czyzna chwycił za nóż i zadał nim kilka cio-
sów swojej rodzicielce w okolice szyi. Moc-
no krwawiąca kobieta nie otrzymała żad-
nej pomocy. Wyrodny syn nie wezwał po-
gotowia ratunkowego, lecz postanowił za-
dzwonić do księdza, aby udzielił sakra-
mentu namaszczenia. 48-latek w chwili za-
trzymania był trzeźwy, nie był też nigdy 
notowany. Został mu przedstawiony za-
rzut zabójstwa. Grozi mu za to przestęp-
stwo nawet dożywotnie więzienie. O jego 
losie będzie decydował sąd. Na chwilę 
obecną, na posiedzeniu wymiar sprawie-
dliwości zastosował wobec podejrzanego 
tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy.
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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 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 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
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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 / 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)
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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

MERCEDES GLA 180  
1.6 E, zakup w 2020,   
kraj., I-wł., gwarancja, 
F-VAT

117.000 zł

JEEP CHEROKEE 
2.0 D, rok prod. 2016, 
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 5 2.0 D, rok prod. 2017, kraj., I-wł., serwisowany, F-VAT  

 139,900 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,  20.400 zł
FIAT PANDA 1.1 E, rok. prod. 2007, kraj.,  7.900 zł
FIAT PUNTO 1.2 E rok prod. 2000,  2.700 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 D, rok prod. 2007, kraj.,  16.900 zł
JEEP RENEGADE 1.4 E, automat, nawigacja, kraj., I-wł.,  

serwisowany, rok prod. 2017,  68.900 zł
MAZDA RX-8 1.4 E, rok prod. 2003,  12.200 zł
MERCEDES E CLASS, 1.8 E+LPG, rok prod. 2003,  16.900 zł
MERCEDES GLC 2.0 D, rok prod. 2019, kraj., I-wł., serwisowany, 

F-VAT,  166.900 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 1.2 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 AVENSIS 2.0 D, rok prod. 2017, kraj., I-wł, F-VAT,   

 59.900 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
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,  69.900 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,  59.900 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 5 maja 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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