
Przypomnijmy, do zdarzenia doszło w 
niedzielę, 6 czerwca w Rędzinach. Jeden z 
kierowców na drodze krajowej nr 91 za-
trzymał się przed przejściem dla pieszych, 
aby przepuścić stojącą przy pasach rodzi-
nę. Kierowca volkswagena nie dość, że 
nie zatrzymał się, tak, jak pozostałe, to z 
szaleńczą prędkością wyprzedził je na pa-
sach. -39-latek swoim zachowaniem stwo-
rzył realne zagrożenie dla życia i zdrowia 
innych uczestników ruchu drogowego, w 
szczególności dla 7-letniego chłopca po-
ruszającego się na hulajnodze elektrycz-
nej, który znalazł się najbliżej rozpędzo-
nego samochodu - mówi podkomisarz 
Sabina Chyra-Giereś, oficer prasowy czę-

stochowskiej policji.
39-latek usłyszał już zarzuty. 

W toku prowadzonych czyn-
ności ustalono, że mężczyzna 
ma dożywotni zakaz prowa-
dzenia pojazdów za spowo-
dowanie wypadku ze skut-

kiem śmiertelnym. Na dodatek był wtedy 
pod wpływem alkoholu. Z ustaleń śled-
czych wynika, że 39-latek był także wielo-
krotnie karany za wykroczenia drogowe. 
Sąd przychylił się do wniosku prokuratora 
i zastosował względem pirata drogowego 
3-miesięczny areszt. Tym razem za nara-
żenie pieszych na bezpośrednie niebez-
pieczeństwo utraty życia lub ciężkiego 
uszczerbku na zdrowiu i kierowanie po-
mimo orzeczonego przez sąd dożywot-
niego zakazu grozi mu do 5 lat więzienia.

Z toczącego się postępowania wyłączo-
no również materiały, które skierowane 
zostaną do sądu rodzinnego i nieletnich 
pod kątem naruszenia przepisów z zakre-
su ruchu drogowego przez małoletniego 
poruszającego się hulajnogą elektryczną. 
- Zgodnie z nowymi przepisami hulajnoga 
elektryczna jest pojazdem napędzanym 
elektrycznie i zabronione jest poruszanie 
się nim po drodze dziecka w wieku do 10 
lat oraz przejeżdżanie wzdłuż po przejściu 

dla pieszych. Ponadto przepisy zabraniają 
dopuszczania dziecka w wieku do 10 lat 
do kierowania hulajnogą elektryczną na 
drodze, dlatego czynności będą również 
prowadzone pod kątem naruszenia tego 
zakazu przez opiekunów 7-latka - wyja-
śnia Sabina Chyra-Giereś.

Na nagraniu widać też jak kierująca sko-
dą zatrzymuje swój pojazd przed przej-
ściem dla pieszych. - Kłomnicka policja 
prowadzi w tej sprawie czynności wyja-
śniające, ponieważ prawo o ruchu drogo-
wym mówi jasno i jednoznacznie, że par-
kowanie w odległości mniejszej niż 10 
metrów od skrzyżowania lub przejścia dla 
pieszych jest niedozwolone. Przepis ten 
ma na celu przede wszystkim zapewnie-
nie widoczności w rejonie wzmożonego 
ruchu pieszych - wyjaśnia.

Komenda Miejska Policji w Częstocho-
wie wystąpi również do zarządcy drogi w 
sprawie wyznaczonego miejsca parkingo-
wego w rejonie przejścia dla pieszych.
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Jasna Góra

Matka Boska  
z rękawicami 
bokserskimi

Panki

Dziecko 
poparzyło się 
gorącą kawą

Już po raz 31. na Jasnej Górze odbyła się 
Ogólnopolska Pielgrzymka Sportowców. 
Uczestniczyli w niej przedstawiciele za-
wodników, trenerów, duszpasterzy oraz 
dzieci i młodzież zrzeszone w Katolickim 
Stowarzyszeniu Sportowym RP. Przybyli 
jako wotum złożyli płaskorzeźbę Matki 
Bożej w... rękawicach bokserskich, by 
„chroniły Ją przed atakami złych ludzi”.

- Przy wielkich okazjach jakimi są np. roz-
grywki Euro 2020 przypominamy sobie, że 
sport jest również środkiem kształtowania 
postaw patriotycznych dla młodzieży - za-
uważył Jerzy Drynda, prezes  Katolickiego 
Stowarzyszenia Sportowego RP. Podkreślił, 
że podczas pielgrzymki modlą się m.in. w 
intencjach Igi Świątek, która zagra jutro w 
finale turnieju deblowego w wielkoszlemo-
wym Rolandzie Garrosie i za polskich piłka-
rzy biorących udział w Euro 2020. Dodał, że 
większość sportowców to ludzie wierzący a 
czyniony przez nich znak krzyża kiedy np. 
wychodzą na murawę jest małym aktem 
wyznania wiary i znakiem patriotyzmu.

Sportowcy będąc na Jasnej Górze, składa-
ją ważne dla nich wota. W sobotę złożyli 
płaskorzeźbę, która przedstawia Matkę Bo-
żą... w rękawicach bokserskich. Jak podkre-
ślił prezes Katolickiego Stowarzyszenia 
Sportowego RP „te rękawice mają strzec 
Maryję przed złymi ludźmi”. Jest to dar od 
bokserów i wszystkich sportowców zjedno-
czonych w sanktuarium.

Półtoraroczny chłopczyk z Panek obalał 
się gorącą kawą. Malucha zabrał śmigło-
wiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Śmigłowiec „Ratownik 4” lądował na bo-
isku sportowym KS Panki. Akcja straży po-
żarnej, policji, załogi karetki ratunkowej, 
która wezwała na pomoc śmigłowiec trwała 
1,5 godziny.

Maluch w poniedziałek przed południem 
oblał się gorącą kawą, jego mama w tym 
czasie sprzątała dom. Poparzenia klatki 
piersiowej i brzucha u chłopczyka wstępnie 
oceniono na około 25 proc. powierzchni cia-
ła. Dziecko trafiło do szpitala w Sosnowcu.

O krok od tragedii

Pirat drogowy z Rędzin już raz 
spowodował wypadek 
ze skutkiem śmiertelnym
Najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie kierowca volkswagenem, który wyprzedził kolumnę pojazdów, a następnie nie 
ustąpił pierwszeństwa czterem osobom, znajdującym się na oznakowanym przejściu dla pieszych. Okazało się, że mężczy-
zna miał dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów, bo spowodował wypadek ze skutkiem śmiertelnym. Na dodatek był 
wtedy pod wpływem alkoholu. To jednak nie koniec tej sprawy. Przed sądem rodzinnym staną również rodzice chłopca, 
który przez przejście jechał na hulajnodze... Za złamanie przepisów może odpowiadać także kierująca skodą, która zapar-
kowała swój samochód przed pasami.
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AKTUALNOŚCI

Częstochowa

Nielegalny hazard  
w centrum miasta

Jeśli zostaną spełnione odpowiednie warunki

Ruszają szczepienia  
w aptekach

Zdrowie

Maseczki  
z nami zostaną

Policja

Napadł na pracownika 
sklepu

Katowice

Po szczepionkę  
do muzeum...

Nieumundurowani funkcjonariusze 
zwalczający przestępczość gospodarczą 
po raz kolejny weszli do dwóch salonów 
gier w centrum Częstochowy ujawniając 
nielegalne automaty do gier. Stróże pra-
wa zabezpieczyli łącznie 6 nielegalnych 
automatów, na których zainstalowane 
były gry o charakterze losowym, prowa-
dzone w celach komercyjnych.

Za posiadanie nielegalnego sprzętu, 
umożliwiającego prowadzenie przestęp-
czego procederu w  lokalach gastrono-
micznych, handlowych i  usługowych, 

właścicielom grożą surowe kary pienięż-
ne w  wysokości nawet 100 tysięcy zło-
tych od jednego automatu. Dodatkowo 
za urządzanie gier hazardowych wbrew 
przepisom ustawy lub warunkom kon-
cesji, lub zezwolenia grozi odpowiedzial-
ność karna – wysoka kara grzywny, kara 
pozbawienia wolności do lat 3, albo obie 
kary łącznie.

Materiały zostały przekazane do ślą-
skiej KAS, która prowadzi postępowanie 
w tej sprawie.

Od 9 czerwca istnieje możliwość prze-
prowadzanie szczepień przeciw korona-
wirusowi w aptekach. Placówki, które się 
na to zdecydują, muszą jednak spełniać 
określone warunki.

Naczelna Izba Aptekarska wskazuje, że 
zgodnie z  rozporządzeniem szczepienia 
w aptekach mogą zostać przeprowadzane, 
po spełnieniu określonych warunków, 
w dwóch pomieszczeniach apteki: pomiesz-
czeniu administracyjno-szkoleniowym 
i w izbie ekspedycyjnej.

 Izba podnosi, że warunkami koniecznymi 
do spełnienia w  przypadku świadczenia 
usługi przez aptekę w pomieszczeniu admi-
nistracyjno-szkoleniowym są: zachowanie 
rozdziału czasowego poszczególnych funk-
cji pełnionych przez to pomieszczenie, pi-
semna procedura określająca zasady dostę-
pu i korzystania z pomieszczenia gwarantu-
jąca pacjentom bezpieczeństwa oraz posza-
nowanie intymności i godności oraz umożli-
wiająca niezakłócone wykonywanie czynno-
ści w innych pomieszczeniach apteki.

 Warunkami koniecznymi do spełnienia 
w  przypadku wykonywania szczepień 
w  izbie ekspedycyjnej apteki są natomiast: 
wydzielenie obszaru gwarantującego bez-
pieczeństwo oraz poszanowanie intymno-
ści i godności pacjentów oraz w przypadku, 
gdy wydzielenie to nie jest możliwe, ko-

nieczne jest wyznaczenia czasu pracy apte-
ki przeznaczonego wyłącznie do przepro-
wadzania szczepień ochronnych w tej izbie, 
bez uszczerbku czasowego na wykonywa-
nie innych zadań zgodnie z jej zasadniczym 
przeznaczeniem.

 Rozporządzenie ściśle określa podstawowe 
wyposażenie, jakie musi posiadać apteka, 
która będzie przeprowadzać szczepienia.

 W  jego skład wchodzi: stolik zabiegowy 
urządzony i  wyposażony stosownie do za-
kresu wykonywanych szczepień; zestaw do 
wykonywania iniekcji; zestaw do wykonania 
opatrunków; pakiety odkażające i  dezyn-
fekcyjne; dozownik ze środkiem dezynfek-
cyjnym; środki ochrony osobistej (fartuchy, 
maseczki, rękawice) oraz pojemnik z ręczni-
kami jednorazowego użycia i  pojemnik na 
zużyte ręczniki.

 Niezbędne wyposażenie to także pojem-
niki na zużyte strzykawki i  igły oraz pojem-
niki na zakaźne materiały medyczne; adre-
nalina do wstrzykiwań o stężeniu zgodnym 
z  przyjętymi standardami, niezbędna 
w  przypadku wystąpienia wstrząsu anafi-
laktycznego u  pacjenta; termometr bezdo-
tykowy oraz sprzęt komputerowy z  dostę-
pem do Internetu i  drukarką (poza sprzę-
tem służącym do sprzedaży aptecznej).

 Apteka zobowiązana jest również od uty-
lizacji odpadów medycznych poszczepien-
nych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Szef resortu zdrowia był pytany w RMF FM 
o to, jak długo pozostanie obowiązek nosze-
nia maseczek. - Chciałbym zwrócić uwagę, 
że w  Polsce restrykcje są bardzo liberalne. 
Może z naszego punktu widzenia wydaje się 
niedogodne, że musimy nosić maseczki po-
ruszając się w  publicznych przestrzeniach 
zamkniętych, ale proszę mi wierzyć, w Euro-
pie (…) np. w Portugali czy Hiszpanii jest też 
duży rygor również na zewnątrz – powie-
dział minister.

Niedzielski dopytywany, kiedy zgodnie 
z regulacjami będzie można iść do kina czy 
kościoła bez maseczki odparł, że rekomen-
duje, by nie znosić obowiązku maseczek 
w określonych sytuacjach do końca wakacji. 
- Uważam, że ten standard powinien obo-
wiązywać – dodał.

Zasłanianie ust i nosa w przestrzeniach za-
mkniętych jest teraz obowiązkowe w całym 
kraju. Nos i  usta można zasłaniać tylko za 
pomocą maseczki. Chusty, przyłbice i szaliki 
nie są dozwolone.

Maseczki należy nosić m.in. w  autobusie, 

tramwaju i pociągu; w sklepie, galerii han-
dlowej, banku, na targu i na poczcie; w za-
kładzie pracy podczas bezpośredniej ob-
sługi klienta lub interesanta; w  kinie i  te-
atrze; u lekarza, w przychodni, w szpitalu, 
salonie masażu i  tatuażu; w  kościele 
i w urzędach.

Ust i nosa nie trzeba zasłaniać na świeżym 
powietrzu, w  lesie, parku, w  zieleńcach, 
ogrodach botanicznych, ogrodach zabytko-
wych, na drogach i  placach, na terenie 
cmentarzy, promenad, bulwarów, miejsc 
postoju pojazdów, parkingów leśnych, w ro-
dzinnych ogródkach działkowych i na plaży 
oraz w  czasie podróży prywatnym samo-
chodem czy motocyklem.

Z  obowiązku zakrywania ust i  nosa są 
zwolnione jedynie osoby posiadające za-
świadczenie lekarskie lub dokument po-
twierdzający m.in. całościowe zaburzenia 
rozwoju lub niepełnosprawność intelektu-
alną w  stopniu umiarkowanym, znacznym 
lub głębokim.

Do 12 lat więzienia grozi 36-latkowi, 
który napadł na pracownika sklepu. 
Mężczyzna wyciągnął przedmiot 
przypominający broń i zażądał wyda-
nia pieniędzy.

Do zdarzenia doszło rano 8 czerwca 
w  dzielnicy Tysiąclecie. Do jednego ze 
sklepów wszedł mężczyzna i  kierując 
w stronę sprzedawcy przedmiot przypo-
minający broń, żądał pieniędzy. Gdy 
z  łupem wybiegał ze sklepu, został za-
trzymany przez przypadkowego świad-
ka. Jednak i jemu napastnik zagroził uży-

ciem broni. Ostatecznie udało mu się 
uciec. Policjanci podjęli intensywne 
czynności mające na celu ustalenie i za-
trzymanie sprawcy rozboju. Dysponując 
rysopisem sprawcy, po około dwóch go-
dzinach od napadu, partol z Komisaria-
tu I  Policji w  Częstochowie zatrzymał 
mężczyznę. Był to 36-letni mieszkaniec 
Częstochowy, znany stróżom prawa. 
Sąd uwzględnił wniosek prokuratora 
i zdecydował o zastosowaniu względem 
36-latka środka zapobiegawczego w po-
staci tymczasowego aresztowania. Grozi 
mu do 12 lat więzienia.

Punkt szczepień, działający od kilku 
miesięcy w Międzynarodowym Cen-
trum Kongresowym w Katowicach, od 
wtorku będzie działał w jednym z bu-
dynków pobliskiego Muzeum Śląskie-
go w Katowicach.

- Osoby zapisane na szczepienia do te-
go punktu nie muszą się martwić, dosta-
ną SMS z informacją o zmianie – zapew-
niła w poniedziałek rzeczniczka wojewo-
dy śląskiego Alina Kucharzewska.

Z  końcem maja działalność zakończył 
również działający w  MCK szpital tym-
czasowy. Od lipca obiekt ma stopniowo 
wracać do normalnej działalności. Do 
końca roku w  rezerwie ma pozostać 
drugi ze śląskich szpitali tymczasowych 
– w Pyrzowicach.

Liczba dawek szczepionki przeciw CO-
VID-19, podanej dotąd mieszkańcom 

woj. śląskiego, zbliża się do 3 mln. W peł-
ni zaszczepionych jest ponad milion 
mieszkańców. Jedną dawką jest zaszcze-
pione 41,53 proc. populacji wojewódz-
twa, a dwiema – 23,76 proc.

Szczepienia w  mobilnych punktach, 
bez konieczności wcześniejszego zapi-
su, odbywały się w weekend w Szczyrku 
i w Raciborzu.

- Akcja cieszyła się dużym zaintereso-
waniem. W Szczyrku podano 240 z 300 
przygotowanych dawek, a w Raciborzu 
– 385 na 500 przygotowanych. Widać, 
że jest zapotrzebowanie na taką for-
mułę szczepień, przy okazji różnych 
imprez i  wydarzeń – powiedziała PAP 
Alina Kucharzewska.

W  kolejny weekend mobilne punkty 
mają zawitać do Ustronia i  w  okolice 
Stadionu Śląskiego w Chorzowie, gdzie 
odbędzie się Memoriał Janusza Kuso-
cińskiego.

Częstochowscy policjanci po raz kolejny zabezpieczyli nielegalne automaty do 
gier. Tym razem sześć maszyn stało w dwóch lokalach w centrum miasta. 
Urządzenia przekazano do Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach, 
który będzie prowadził postępowanie w tej sprawie. Za ich posiadanie grożą 
wysokie kary finansowe. Za organizowanie gier hazardowych, poza grzywną, 
grozi również kara pozbawienia wolności do lat 3.

- Rekomenduję, by do końca wakacji nie znosić obowiązku noszenia maseczek 
w przestrzeniach zamkniętych - powiedział w czwartek minister zdrowia  
Adam Niedzielski.
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Z POLICYJNEGO NOTATNIKA

Przejęli blisko 17 ton 
nielegalnego tytoniu

Siedział za zabójstwo. 
Po wyjściu z więzienia
ponownie zabił

Strzelił z wiatrówki w rowerzystkę

Policjanci z Bielska-Białej 
ujawnili prawie 17 ton tyto-
niu bez polskich znaków ak-
cyzy. Straty Skarbu Państwa 
z tytułu niezapłaconej akcy-
zy i VAT-u, gdyby tytoń trafił 
na czarny rynek, mogły się-
gnąć kwoty ponad 9 milio-
nów złotych. Na wniosek 
śledczych sąd aresztował 
podejrzanego o paserstwo 
akcyzowe mężczyznę na 
okres 3 miesięcy. Grozi mu 
kara 5 lat pozbawienia wol-
ności.

Policjanci z bielskiej grupy 
SPEED na drodze ekspresowej 
w Rybarzowicach zatrzymali 
do kontroli drogowej TIR-a. 
Podczas czynności służbo-
wych siedzący za kierownicą 
mieszkaniec województwa 
śląskiego zachowywał się ner-
wowo, wyraźnie niepokojąc 
się policyjną kontrolą. Stróże 
prawa postanowili przyjrzeć 
się bliżej przewożonemu przez 
niego towarowi. Gdy skontro-
lowali przewożony ładunek, 
okazało się, że naczepa ciągni-
ka siodłowego jest wyładowa-
na suszem tytoniowym bez 
polskich znaków akcyzy.

Po odkryciu kontrabandy 
mundurowi powiadomili dy-

żurnego bielskiej komendy, a 
na miejsce udali się śledczy z 
Wydziału do walki z Przestęp-
czością Gospodarczą i Wydzia-
łu Kryminalnego bielskiej ko-
mendy. Kierowca ciężarówki 
został zatrzymany, a pojazd z 
nielegalnym tytoniem został 
odholowany i zabezpieczony 
na policyjnym parkingu. W 
czynnościach uczestniczyli 
także funkcjonariusze Śląskie-
go Urzędu Celno-Skarbowego 
w Katowicach, którzy po za-
kończeniu oględzin pojazdu i 
nielegalnego ładunku przejęli 
zabezpieczony tytoń do dys-
pozycji swojego urzędu.

Po nocy spędzonej w poli-
cyjnym areszcie mężczyzna 
został doprowadzony do pro-
kuratury, gdzie usłyszał zarzut 
paserstwa akcyzowego, za 
które grozi mu kara pozbawie-
nia wolności nawet 5 lat oraz 
wysoka grzywna. Na wniosek 
śledczych sąd zdecydował o 
jego tymczasowym areszto-
waniu. Postępowanie w spra-
wie przestępstwa skarbowego 
pod nadzorem prokuratury 
prowadzą śledczy z wydziału 
zwalczającego przestępczość 
gospodarczą bielskiej komen-
dy oraz inspektorzy Śląskiego 
Urzędu Celno-Skarbowego w 
Katowicach.

Dąbrowscy kryminalni zatrzy-
mali sprawcę rozboju oraz po-
bicia ze skutkiem śmiertelnym 
53-letniego sosnowiczanina. 
Przestępca spędził już 16 lat za 
kratkami. Wkrótce za popeł-
nione przestępstwa dąbrowia-
ninowi grozi kara dożywotnie-
go pozbawienia wolności.

20 marca br. dyżurny policji zo-
stał poinformowany przez lekarza z 
dąbrowskiego szpitala, iż pogoto-
wie przywiozło nieprzytomnego, 
posiadającego obrażenia głowy 
mężczyznę o nieustalonej tożsamo-
ści. Poszkodowany znajdował się w 
bardzo ciężkim stanie. Nie miał żad-
nych dokumentów oraz rzeczy oso-
bistych. Stróże prawa bardzo szyb-
ko ustalili, że mężczyzna został zna-
leziony w rejonie ul. Swobodnej w 
Dąbrowie Górniczej. Kryminalni 
przeanalizowali nagrania monito-
ringu z wszystkich pobliskich ulic. 
Przeglądając nagrania z kilku ka-
mer, policjanci zauważyli mężczy-
znę wychodzącego z uliczki, w któ-
rej znaleziono poszkodowanego 
mężczyznę. Podejrzany udał się do 
jednego z pobliskich bankomatów, 
gdzie najprawdopodobniej usiłował 
wyciągnąć pieniądze z konta pobi-
tego mężczyzny. Kryminalni poszli 
tym tropem i w kolejnych dniach 
śledztwa, krok po kroku, ustalali ko-

lejne informacje i poszerzali mate-
riał dowodowy. Jak się później oka-
zało, w dniu 12.04.2021 r. w Ko-
mendzie Miejskiej Policji w Sosnow-
cu przyjęto od mieszkańca miasta 
zawiadomienie o zaginięciu jego 
brata. Mężczyzna w chwili zaginię-
cia miał posiadać przy sobie telefon 
komórkowy oraz katę bankomato-
wą. Dzięki temu zgłoszeniu poszko-
dowany mężczyzna został rozpo-
znany przez swoich bliskich. Finał 
tej historii okazał się tragiczny, po-
nieważ 53-letni Sosnowiczanin po 
niespełna dwumiesięcznej walce o 
życie zmarł w szpitalu. W toku czyn-
ności operacyjnych stróże prawa 
wydziału kryminalnego z dąbrow-
skiej komendy po wykonaniu 
żmudnej pracy śledczej ustalili 
sprawcę tego bestialskiego pobicia. 
Nie bez znaczenia jest także fakt, iż 
sprawca pobicia spędził już w wię-
zieniu łącznie 16 lat za zabójstwo 
oraz rozbój. 53-letni dąbrowianin, 
jako multi recydywista, usłyszał za-
rzuty pobicia ze skutkiem śmiertel-
nym.

Za przestępstwo to kodeks karny 
przewiduje karę dożywotniego po-
zbawienia wolności. Na wniosek 
prokuratora, sąd zastosował wobec 
zatrzymanego środek zapobiegaw-
czy w postaci tymczasowego aresz-
towania na okres 3 miesięcy.

Raciborscy policjanci wyja-
śniają okoliczności postrzele-
nia z wiatrówki rowerzystki. 
Stróże prawa zatrzymali 
44-latka, którego wcześniej 
ujął świadek zdarzenia. Męż-
czyźnie grożą 3 lata więzienia.

Do zdarzenia doszło w czwartek 
3 czerwca około 22.45 w Raciborzu 

przy ulicy Rudzkiej w rejonie cmen-
tarza. Na miejsce interwencji skie-
rowany został patrol Policji z raci-
borskiej prewencji. Wstępne ustale-
nia mundurowych wykazały, że 
32-letnia mieszkanka Raciborza je-
chała rowerem ulicą Rudzką w Raci-
borzu, kiedy została postrzelona w 
udo. Sprawcą okazał się 44-latek, 
którego ujął i przekazał w ręce poli-
cjantów świadek zdarzenia. Zatrzy-

many mieszkaniec Raciborza był pi-
jany, miał w organizmie 3 promile. 
Stróże prawa zabezpieczyli broń 
pneumatyczną, z której padł strzał.

Za narażenie 32-letniej kobiety 
na bezpośrednie niebezpieczeń-
stwo utraty życia albo ciężkiego 
uszczerbku na zdrowiu mężczyźnie 
grozi kara nawet do 3 lat więzienia.

Zarabiali na nierządzie

Policjanci z Wydziału Kry-
minalnego KWP w Katowi-
cach zatrzymali trzy kobie-
ty i mężczyznę działają-
cych zorganizowanej gru-
pie przestępczej, które 
ułatwiały, organizowały 
i czerpały korzyść z upra-
wiania prostytucji oraz 
prały brudne pieniądze. 
W tym samym czasie kry-
minalni i policyjni kon-
trterroryści wkroczyli do 
jednego w klubów nocnych 
w Tychach, gdzie zatrzy-
mani prowadzili swoje „in-
teresy”. Wszyscy zostali już 
tymczasowo aresztowani.

Policjanci z Zespołu do walki 
z Handlem Ludźmi z Wydziału 

Kryminalnego KWP w  Katowi-
cach zatrzymali trzy kobiety 
w wieku od 23 do 43 lat i 24-let-
niego mężczyznę. Wszyscy są 
mieszkańcami Zabrza. Osoby 
te są podejrzane o udział w la-
tach 2019-2021 w  zorganizo-
wanej grupie przestępczej 
działającej na terenie woje-
wództwa śląskiego. Jej człon-
kowie zajmowali się czerpa-
niem korzyści z  cudzego nie-
rządu i prali brudne pieniądze. 
Szacuje się, że wzbogacili się 
w ten sposób o prawie 350 ty-
sięcy złotych. W  tym samym 
czasie kryminalni, wspierani 
przez mundurowych z  Samo-
dzielnego Pododdziału Kon-
trterrorystycznego Policji 
w  Katowicach wkroczyli do 
prowadzonego przez zatrzy-
manych klubu nocnego w  Ty-

chach. Oprócz kobiet, które 
świadczyły usługi seksualne, 
w środku policjanci zastali ści-
słe kierownictwo grupy. 
W trakcie przeszukania lokalu 
oraz miejsc zamieszkania za-
trzymanych znaleziono narko-
tyki i inne dowody, które w tej 
chwili są analizowane. Wszy-
scy zatrzymani w wieku od 23 
do 43 lat zostali już tymczaso-
wo aresztowani. Grozi im kara 
do 15 lat więzienia. Osoby, 
które stały na czele grupy były 
już zatrzymywane w  związku 
z  czerpaniem korzyści mająt-
kowej z  cudzego nierządu. 
Sprawa jest rozwojowa, a pro-
wadzący ją policjanci nie wy-
kluczają kolejnych zatrzymań.
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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)

MOTORYZACYJNE
KUPIĘ

 O Auto z PRL-u kupię sprawne zareje-
strowane np. Fiat 125p, 126p , Tra-
bant , Wartburg , Zaporożec , Mo-
skwicz , Dacia , Wołga , Syrena i inne 
tel. 608 097 274

 O Dostawczaka z PRL-u zadbanego 
sprawnego kupię -  Żuka , Nysę ,  
Tarpana tel. 608 097 274

 O Motocykl , motorower z PRL-u kupię 
np. WFM , WSK , SHL , OSA , JUNAK , 
KOMAR , MZ , motorynka i inne  
tel. 608 097 274

 O AUTO, MOTOCYKL z PRL-u nieuzy-
wany lub z minimalnym przebiegiem , 
zapomniany zastaly w garazu 
tel. 608 097 274

SPRZEDAM
 O SPRZEDAM samochód Matiz  z 2002 
roku, tel. 34 362 94 27

 O SPRZEDAM Renault Koleos 2009, 
4x4, przebieg 106 000 km.  
Częstochowa, tel. 690 320 779

NIERUCHOMOŚCI
WYNAJMĘ

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

 O Wynajmę działkę pod działalność go-
spodarczą, 1 zł za metr kwadratowy, 
na terenie Częstochowy, mieszkanie 
trzech wieszczy, m - 3, umeblowane, 
cena 1000 zł - tel. 503 002 462

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

 O  Wynajmę m3 50m2, i piętro 

umeblowane, gotowe na zamieszka-
nie, najem krótkoterminowy,  
ul. Dąbrowskiego 41,  
tel. 602 307 570

 O  Wynajmę garaż, tel. 34 362 94 27

SPRZEDAM

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

 O Dom w szeregowej zabudowie: Cz-wa 
/ Lisiniec. 40% Do wykończenia.Tel. Kon-
taktowy 34 317 27 48

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

 OPole o pow. 8134 M2, dł. 250 M, szer. 
40–45 M w Częstochowie, ul. Juran-
da 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 
(Raków),cena: 310 000pln  
pow.: 3 104,00 m²; tel. 502583667

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

KUPIĘ
 OMIESZKANIE m-2 pokój z kuch-
nią na I lub II piętrze w centrum 
lub śródmieściu Częstochowy. 
Tel. 413 880 040

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

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

 O Działka budowlana o pow. 2087 m2, 
wszystkie media: woda, gaz,  
prąd w skrzynce energetycznej  
z przydziałem mocy na 25 A,  
Jaskrów, 42-244 Mstów, ul. Pszczela 
(Ołowianka). Tel. 513 950 092

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

SPRZEDAM
 OAdapter BAMBINO, 50 zł, 
 tel. 697 272 102

 OAntena do tv z przyłączem  
( kpl do zamontowania ),  
tel. 34 362 94 27 

 OAntyki – francuski komplet z 1896 
r.: Biblioteczka + komoda z marmu-
rowym blatem. Sygnowany, perfek-
cyjna renowacja, Tel. 34 – 367 65 56

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

 OBłotniki przednie do Mercedesa 
190 oryginał, w b. dobrym stanie.  
Tel.: 693 629 529

 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 białe pokojowe, dwie pary:  
wejściowe i harmonijkowe.  
Tel. 501 109 822

 ODrzwi do łazienki prawe 70, z wzo-
rem i szybką, bez ościeżnicy w b. 
dobrym stanie, może być z trans-
portem, tanio oddam.  
Tel. 693 629 529

 ODrzwi wewnętrzne pełne 80,  
bez ościenicy, prawe i lewe.  
Tel. 693 629 529

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

 OGarnek do gotowania ciśnieniowe-
go PRESTO, 5L / 200 zł, nowy,  
tel. 697 272 102

 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

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

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

 O Lodówka ardo – wys. 141 Cm, 

sprawna, cena: 190 zł.  
Tel. 798 - 649 - 665

 O Lustro 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 do-
bry. Cena do negocjacji.  
Tel. 603 521 686

 OMeble w dobrym stanie - szafa, re-
gał, szafka, regał nad szafkę, stolik, 
stolik pod TV, laptop - Częstocho-
wa Lisiniec, tel. 508 747 290

 OMeble młodzieżowe „norweskie” 
w dobrym stanie. Szafa, regał z 4 
półkami, szafka z 3 szufladami, nad 
szafką z szufladami jest regał z 2 
półkami, biurko nad biurkiem półka, 
stolik nocny, stolik pod komputer. 
Cz-wa, 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 no-
wy – 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 sta-
nie b.dobrym, tel. 790 819 85

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

 OSkóra futrówka świńska,  
tel. 790 819 855

 OSofa - mało używana,rozkładana.  
Szara, dół czarny. Szer. 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. – Używana 
w bdb. stanie, z „Koła”.  
Tel. 501 109 822

 OToaleta kompaktowa - kompletna ty-
pu warszawskiego, wyjście od dołu.

 OUmywalka z „Koła” z baterią o wym. 
65x47 +szafka biała.  
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 worko-
wany z dostawą pod podany adres 
na terenie Częstochowy i okolic . 
Tel. 601 495 165

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

PRACA
DAM PRACĘ

 OPraca w Radomsku – Operator 
wózka widłowego z UDT lub Ope-
rator produkcji. Więcej informacji: 
663 330 218

 OPrzyjmę do pracy handlowca  
tel. 601 505 520

 OPrzyjmę do pracy szlifierza 
 tel. 601 505 520

 OPrzyjmę do pracy drykiera/wyobla-
cza tel. 601 505 520

 OFirma Tacho poszukuje pracownika 
do serwisu tachografów 
tel: 663 488 502

SZUKAM PRACY
 OPodejmę pracę - pracownik gospo-
darczy, porządkowy, stróż, godziny 
popołudniowe, nocne. Solidny i dys-
pozycyjny. Tel. 502 417 160 

 OPodejmę pracę pracownika gospo-
darczego - ogrody, posesje, porząd-
ki, itp. Tel. 536 512 396

 OPodejmę pracę - pracownika go-
spodarczego - ogrody, posesje, po-
rządki, itp. tel. 508 747 290 

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

USŁUGI
 ONaprawa pomp wodnych, hydrofo-
rowych, samochodowych i cyrkula-
cyjnych.  Ul. Ikara 133a,  
tel. 669 245 082

 OPodejmę prac dodatkową; pracow-
nika gospodarczego, ogrody, pose-
sje, porzdki itp. Gliwice. tel. 502 
918 616

 OFlash gsm profesjonalny serwis tele-
fonów komórkowych oraz nawigacji 
gps. Częstochowa, al. Wolności 10 
(w bramie). Tel. 888 149 969

INNE
 O Wolny lat 54, bezdzietny, niezależny 
finasowo pozna panią. Pani może po-
siadać dzieci.  Tel. 660 006 217
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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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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

ALFA ROMEO 159  1.9 D, rok prod. 2007 14.900 zł
AUDI A4 ALLROAD Quatro 2.0 E, rok prod. 2013, kraj., I-wł.,  

 62.700 zł
AUDI A4 2.0 D, rok prod. 2015, navi,  57.900 zł
BMW 5 2.0 D, rok prod. 2017, kraj., I-wł., serwisowany, F-VAT  

 139.900 zł
BMW 520 2.0 D, rok prod. 2010,  44.900 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 C3 1.4 E+LPG, rok prod. 2008,  10.400 zł
CITROEN C4 PICASSO 1.6 E, rok prod. 2009,  16.900 zł
CITROEN C5 2.2 D, automat, rok prod. 2002,  1.800 zł
FIAT PUNTO 1.2 E rok prod. 2000,  2.700 zł
FIAT UNO 1.1 LPG do 2029 r., rok prod. 1994,  3.300 zł
FORD FIESTA 1.6 D, rok prod. 2011,  19.900 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 3 1.6 E, rok prod. 2006,  11.900 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
MITSUBISHI LANCER 1.6 E, zakup 2005,  6.900 zł
OPEL AGILLA 1.0 E + LPG, rok prod. 2009,  12.900 zł
OPEL ASTRA 1.9 D, rok prod. 2006,  12.800 zł

OPEL INSIGNIA 2.0 D Kombi, rok prod. 2012,  28.200 zł
RENAULT SCENIC 2.0 E+LPG, rok. prod. 2003,  6.700 zł
RENAULT SCENIC 1.6 E, rok prod. 2004,  7.900 zł
RENAULT MEGANE 1.5 D, rok prod. 2019,  58.900 zł
SEAT ALHAMBRA 2.0 D, rok prod. 2010,  15.900 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 1.4 E, rok prod. 2008, kraj.,  9.900 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 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 PASSAT 1.6 D, rok prod. 2015,  63.900zł
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 11 czerwca 2021
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