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Rybna

17-latek wszedł na 
słup energetyczny. 
Poraził go prąd

Ruszają szczepienia  
dla dzieci i młodzieży

Długi weekend na drogach

W wypadku  
w Biskupicach 
sześć osób rannych

Wśród nich były dzierżawca

Wierzyciele huty w kolejce po pieniądz

Tragiczny wypadek w  miejscowości Rybna 
(gmina Mykanów). Siedemnastoletni 
chłopak wspiął się na słup energetyczny 
i najprawdopodobniej - po dotknięciu prze-
wodów - został porażony prądem. 
Nastolatek runął na ziemię. W  ciężkim 
stanie został przewieziony do szpitala. Nie-
stety jego życia nie udało się uratować.

Do zdarzenia doszło w sobotę. Chłopak ba-
wił się na osiemnastych urodzinach u znajo-
mych. Po godzinie 22.00 wyszedł z imprezy, 
po czym... wspiął się na słup średniego na-
pięcia. Tam najprawdopodobniej został po-
rażony prądem, po dotknięciu przewodów. 
Spadł na ziemię.

W efekcie reanimacji udało się przywrócić je-
go funkcje życiowe. Nastolatek został odwie-
ziony do szpitala w Częstochowie. W niedzie-
lę lekarze zawiadomili policję o jego zgonie.

Jeden wypadek, 6 osób rannych, 43 kolizje 
i aż 7 pijanych kierowców - tak w najwięk-
szym skrócie można podsumować długi 
weekend na naszych drogach.

Od czwartku do niedzieli, na terenie podle-
głym Komendzie Miejskiej Policji w  Często-
chowie doszło do 43 kolizji i 1 wypadku dro-
gowego, w którym ucierpiało aż sześć osób. 
Ze wstępnych ustaleń wynika, że w Biskupi-
cach 20-letni kierujący fordem nie ustąpił 
pierwszeństwa przejazdu kierującemu toyotą, 
doprowadzając do zderzenia. Jedna osoba 
wciąż jest w szpitalu.

Poza tym w czasie długiego weekendu czę-
stochowska policja wyeliminowała z  ruchu 7 
nietrzeźwych kierowców. Dwóch z  nich było 
sprawcami zdarzeń drogowych na terenie 
miasta i powiatu. W niedzielę 30-latek kierują-
cy motorowerem w miejscowości Konopiska 
utracił panowanie nad pojazdem i wjechał do 
przydrożnego rowu. Mężczyzna miał prawie 3 
promile alkoholu w organizmie i kierował po-
mimo sądowego zakazu. Tego samego dnia 
policjanci zatrzymali 29-letnią kobietę, która 
na terenie Częstochowy kierując samocho-
dem osobowym, straciła panowanie nad po-
jazdem i dachowała. Miała prawie 2 promile 
alkoholu w  organizmie. Na szczęście w  tych 
zdarzeniach nikt nie ucierpiał.

Ponadto na terenie miasta i  powiatu czę-
stochowskiego doszło do 5 kradzieży, 2 kra-
dzieży z włamaniem, 2 oszustw i 1 kradzieży 
rozbójniczej. Policjanci w tych dniach podję-
li blisko 750 interwencji i zatrzymali 6 osób 
poszukiwanych.

Sprzedaż Huty Częstochowa nie kończy 
postępowania upadłościowego zakładu. 
Teraz w kolejce ustawiają się wierzyciele 
zakładu. M.in. były dzierżawca huty - 
spółka Sunningwell Steel Polska S.A. 

upomina się o 22 mln zł.

28 maja 2021 roku Corween 
Investments wpłacił na konto 
syndyka 190 mln zł za upadłą 
Hutę Częstochowa i  stał się 
jej właścicielem. Spółka od 
grudnia ub. roku dzierżawiła 

zakład. Jak się okazuje podpisanie umo-
wy sprzedaży nie kończy postępowania 
upadłościowego. Teraz syndyk przygotu-
je projekty planów podziału kwot, które 
w toku całego postępowania wpłynęły na 
rachunek masy upadłości huty. Chodzi 
o 190 mln zł.

Ponadto syndyk będzie oczekiwał m.in. 
na rozstrzygnięcie sprawy, w której Sun-
ningwell Steel Polska S.A. dochodzi od 
niego roszczeń związanych z  zatrzyma-
nym wadium w wysokości 22 mln zł. Lista 
wierzycieli upadłej huty trafiła już do są-

du gospodarczego - są to trzy banki oraz 
urząd miasta w Częstochowie.

Przypomnijmy: Spółka Sunningwell od 
września 2019 r. dzierżawiła hutę. W 2020 
r. wzięła udział w  drugim przetargu. Za-
oferowała 220 mln zł za upadłą hutę, 
wpłaciła 22 mln wadium, wygrała prze-
targ, jednak nie podpisała umowy sprze-
daży, bo nie zapłaciła w terminie pozosta-
łej kwoty. Sąd uznał, że konieczny jest 
trzeci przetarg, w którym Sunningwell już 
nie może brać udziału z  powodu proce-
dur prawnych.

Od poniedziałku dla osób w wieku 12-
15 lat czekać będą e-skierowania na 
szczepienie przeciwko COVID-19. 
Szczepienia będą odbywać się w naj-
bliższych tygodniach w punktach 
szczepień, a od września także w szko-
łach. W czerwcu odbędzie się w szko-
łach akcja informacyjna na ich temat.

Młodzież w wieku 12-15 lat może szcze-
pić na takich samych zasadach, jak wszy-
scy obywatele, w  ramach Narodowego 
Programu Szczepień, tj. w punktach szcze-
pień populacyjnych i punktach szczepień 
powszechnych. Do tej pory w  Polsce na 
szczepienia mogły zapisywać się osoby od 
16. roku życia. W sumie w Polsce jest 2,58 
mln uczniów w wieku 12-18 lat.

Nastolatka na szczepienia można zare-
jestrować od poniedziałku przez bezpłat-
ną infolinię Narodowego Programu Szcze-
pień: 989, kontaktując się z  wybranym 
punktem szczepień, wysyłając SMS na nu-
mer 664 908 556 lub 880 333 333 o treści: 
SzczepimySie, poprzez e-rejestrację do-
stępną na stronie głównej pacjent.gov.pl.

Jak czytamy na w serwisie Ministerstwa 
Zdrowia i  Narodowego Funduszu Zdro-
wia, żeby się zakwalifikować na szczepie-

nie, trzeba wypełnić kwestionariusz 
wstępnego wywiadu przesiewowego. 
Kwestionariusz jest dla pracownika me-
dycznego podstawą decyzji, czy osoba 
może być zaszczepiona tego dnia. Wypeł-
nia go osoba szczepiona wraz z  opieku-
nem prawnym lub rodzicem - ci ostatni 
muszą go podpisać.

Jak poinformował w  środę szef KPRM, 
pełnomocnik rządu ds. narodowego pro-
gramu szczepień Michał Dworczyk szcze-
pienia dla osób w  wieku 12-15 lat będą 
odbywały się na tych samych zasadach, 
co dla młodzieży w wieku 16-18 lat. Pod-
czas szczepienia przeciw Covid-19 dzieci 
w wieku 12-15 lat będzie konieczna obec-
ność rodzica lub opiekuna prawnego - 
tak samo, jak w  przypadku dzieci star-
szych. To oni muszą też wyrazić zgodę na 
szczepienie. - Nie przewidujemy żadnych 
zmian, ani trudności, ponieważ już prze-
trenowaliśmy, mówiąc kolokwialnie, zapi-
sy osób niepełnoletnich w ostatnich tygo-
dniach, kiedy to młodzież w wieku 16-18 
lat mogła się rejestrować i szczepić - pod-
kreślił szef KPRM.

Z  informacji przekazanych przez KPRM 
wynika, że w czerwcu w szkołach będzie 
odbywać się akcja informacyjna na temat 
szczepień. Między 6 a 10 września zbiera-

ne będą formularze medyczne w  szko-
łach. Szczepienia w szkołach mają odbyć 
się 13-17 września. Jak czytamy na stro-
nie resortu edukacji i  nauki, szczepienia 
będą organizowane przez szkoły i  reali-
zowane z  wykorzystaniem istniejących 
punktów szczepień populacyjnych, po-
wszechnych lub mobilnych. - Podczas 
szczepienia, oprócz profesjonalnej opieki 
lekarskiej, uczniom będą mogli towarzy-
szyć rodzice. Akcja szczepień w  wybra-
nym miejscu uzależniona zostanie od 
liczby chętnych. Odpowiednie służby me-
dyczne będą w  tej sprawie współpraco-
wały z dyrektorami szkół i placówek - in-
formuje MEiN.

Wniosek o  rozszerzenie stosowania 
szczepionki Pfizer/BioNTech przeciw CO-
VID-19 dla dzieci w wieku od 12 do 15 lat 
Europejska Agencja Leków (EMA) zatwier-
dziła pod koniec maja. Szczepienie w tej 
grupie wiekowej rekomendowała rów-
nież Rada Medyczna przy premierze. Szef 
KPRM Michał Dworczyk poinformował we 
wtorek, że toczą się badania nad dopusz-
czeniem do szczepień dzieci w wieku 7-12 
lat. Wyraził nadzieję, że we wrześniu bę-
dą wyniki tych badań. 

 ■ (PAP)
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AKTUALNOŚCI

Zdrowie

W całej Polsce trwa 
protest pielęgniarek

Zmiany w obostrzeniach

Więcej osób na weselach 
i powrót do targów 
oraz konferencji

Kultura

Aleksander Wierny 
opowie o swoim 
najnowszym tomie 
poetyckim

1 czerwca

Prezydent czytał dzieciom

Lubliniec

Pomogła zatrzymać 
amatora drogich alkoholi

Tym razem to róża pomarszczona oraz budleje

Nowe rośliny  
w centrum miasta

MZD

Ulica Narcyzowa  
z nową nawierzchnią

W szpitalach w całej Polsce trwa strajk ostrzegawczy 
pielęgniarek i położnych. Odbywa się on również w Wo-
jewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. NMP w 
Częstochowie, a także w Miejskim Szpitalu Zespolonym 
w Częstochowie. Pielęgniarki i położne na dwie godziny 
odchodzą od łóżek pacjentów. W ten sposób manife-
stują swój sprzeciw m.in. przeciwko nowej siatce 
wynagrodzeń.

W strajkach ostrzegawczych biorą udział pracownicy 
około 40 szpitali z całej Polski, które osiągnęły etap spo-
ru zbiorowego. W kilku miastach odbywają się też pikie-
ty. W gotowości do drugiej fali strajków ostrzegawczych 
jest kilkaset szpitali objętych zakresem działania OZZPiP, 
w których trwają procedury sporów zbiorowych.

- Głównym powodem akcji strajkowej i protestów jest 
procedowana obecnie w Sejmie i Senacie tzw. ustawa 
Niedzielskiego, tj. ustawa o sposobie ustalania najniższe-
go wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowni-
ków zatrudnionych w podmiotach leczniczych, która nie 
gwarantuje stabilnych zasad wzrostu wynagrodzeń za-
sadniczych pielęgniarek, pielęgniarzy i położnych, pomi-
mo licznych sygnałów od członków naszej organizacji 
związkowej dotyczących rażącego pogorszenia warun-
ków pracy i płacy, trwającego od wielu miesięcy stresu, 
przemęczenia i wypalenia zawodowego - wyjaśniają 
przedstawicielki pielęgniarek.

W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Często-
chowie pracuje 975 pielęgniarek i położnych. Ile z nich 
weźmie udział w strajku? Tego na razie nie wiadomo. 
Pewne jest jednak, że część z nich w godzinach od 11.00 
do 13.00 odejdzie od łóżek pacjentów. - Opiekę pacjen-
tom zapewnią lekarze oraz pielęgniarki oddziałowe. Pla-
nowane zabiegi odbędą się bez przeszkód - zapewnia 
Zbigniew Bajkowski, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala 
Specjalistycznego w Częstochowie. W placówce wciąż 
prowadzone są mediacje w związku z trwającym sporem 
zbiorowym.

Liczba chorych na COVID-19 ciągle spada. Dzięki te-
mu rządzący zdecydowali się na luzowanie kolejnych 
obostrzeń. Od 6 czerwca możliwe będzie organizowa-
nie wesel i zgromadzeń do 150 osób, a także targów 
i konferencji przy zachowaniu limitu – 1 osoba na 15 
m2. Otwarte zostaną również sale zabaw dla dzieci. Z 
transportu publicznego będzie mogło skorzystać wię-
cej pasażerów.

Harmonogram na czerwiec
Od 6 czerwca

•Imprezy okolicznościowe w lokalu  
oraz zgromadzenia (m.in. wesela): 
maks. 150 osób

•Targi i konferencje:
1 osoba na 15 m2

•Transport zbiorowy:
75 proc. obłożenia
•Sale zabaw dla dzieci:
1 osoba na 15 m2

Ważne! W każdej sytuacji limity nie dotyczą osób w 
pełni zaszczepionych przeciw COVID-19.
Przy utrzymującym się niskim poziomie zakażeń, 
możliwe będzie kolejne luzowanie obostrzeń na czas 
wakacji.

Pozostałe zasady bezpieczeństwa nie ulegają zmia-
nie. Obostrzenia będą obowiązywały do 25 czerwca. 
Pamiętaj, że zasady mogą ulec zmianie, jeśli sytuacja 
epidemiczna w kraju dynamicznie ulegnie zmianie.

Na ten moment miłośnicy literatury czekali od dawna. 
Wreszcie z naszymi pisarzami i poetami możemy spo-
tkać się na żywo, a nie w przestrzeni wirtualnej. Okazja 
ku temu będzie już w najbliższy wtorek, 8 czerwca. Go-
ściem Biblioteki Częstochowskiej będzie Aleksander 
Wierny. Spotkanie będzie doskonałą okazją, aby poroz-
mawiać o jego najnowszym tomie poetyckim pt. 
„Częstochowa”.

Aleksander Wierny urodził się i mieszka w Częstocho-
wie, swoją przygodę ze słowem zaczynał jako dzienni-
karz prasowy i telewizyjny w lokalnych redakcjach, po-
tem była proza gatunkowa – kryminały „Światło” (Erica, 
2009) i „Teraz” (Oficynka, 2012), horror „Krew i strach” 
(Oficynka, 2015) oraz autobiograficzna proza „Matka 
mojego dziecka” (Nowy Świat, 2003).

W 2019 roku zadebiutował jako poeta tomem „Sygont-
ka” (Stowarzyszenie Żywych Poetów, 2019), która była 
nominowana do Nagrody Poetyckiej im. Konstantego Il-
defonsa Gałczyńskiego za najlepszy tom roku – ORFE-
USZ.

Nowy tom „Częstochowa” wydany przez Fundację Du-
ży Format po raz kolejny otrzymał nominację do Nagro-
dy Poetyckiej im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 
za najlepszy tom roku – ORFEUSZ.

 
Spotkanie autorskie z Aleksandrem Wiernym zaplano-

wano na 8 czerwca. Początek o godzinie 18.00. UWAGA! 
Ze względu na sytuację epidemiologiczną liczba miejsc 
na wydarzenie jest ograniczona!

Prezydent Krzysztof Matyjaszczyk wcielił się w rolę... lek-
tora i z okazji Dnia Dziecka przeczytał uczniom Szkoły 
Podstawowej nr 50 w Częstochowie bajkę.

„Książkowa zabawa” to efekt XX edycji Ogólnopolskiego 
Tygodnia Czytania Dzieciom, w tym roku organizowanego 
pod hasłem „Lubimy czytać polskich autorów”. Tym ra-
zem trzecioklasiści z częstochowskiej SP 50 zaprosili do 
udziału w wydarzeniu m.in. Pierwszą Damę Agatę Korn-
hauser-Dudę, a także przedstawicieli władz Częstochowy. 
Na zaproszenie odpowiedzieli prezydent Krzysztof Maty-
jaszczyk oraz p.o. dyrektora generalnego Urzędu Miasta 
Marek Czerwiński, którzy (tym razem w sposób zdalny) 
przeczytali uczennicom i uczniom fragmenty „Kacperiady. 
Opowiadań dla łobuzów i nie tylko” autorstwa Grzegorza 
Kasdepke.

Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom to cykliczna ak-
cja, służąca wspieraniu prawidłowego rozwoju dzieci i 
młodzieży poprzez praktykę codziennego czytania. Każ-
dego roku w wydarzeniu uczestniczą zapraszani specjalni 
goście: artyści, sportowcy, samorządowcy, czy literaci.

W ramach projektu Częstozielona, w centrum Często-
chowy posadzono nowe rośliny ozdobne. Tym razem 
zobaczymy je w pasie zieleni na ulicy Okulickiego oraz na 
skwerze przed budynkiem Urzędu Miasta.

W pasie zieleni na ulicy Okulickiego została posadzona 
róża pomarszczona, czyli krzew który dobrze znosi zanie-
czyszczenia i trudne warunki atmosferyczne. Roślinę cha-
rakteryzuje też duża zdolność do swobodnego rozrasta-
nia się. Nasadzenie zostało zrealizowane przez często-
chowskie Centrum Usług Komunalnych, na zlecenie Miej-
skiego Zarządu Dróg, który chciał zabezpieczyć miejsce 
przed niebezpiecznym przechodzeniem przez jezdnię w 
miejscu niedozwolonym.

Na skwerze obok budynku Urzędu Miasta pojawiły się z 
kolei budleje w kolorach: białym, żółtym i niebiesko-fiole-
towym. 30 sztuk rośliny posadzono w dwóch miejscach 
(15 sztuk od strony ul. Tuwima i tyle samo od strony ul. 
Śląskiej). Budleje są prezentem od Centrum Ogrodniczego 
Dawid z Jaskrowa. Rośliny powinny zacząć kwitnąć latem.

Komendant Powiatowy Policji w Lublińcu mł. insp. Da-
riusz Kiedrzyn podziękował pani Annie, która pomogła 
zatrzymać sprawcę zuchwałej kradzieży. Łupem złodzieja 
padł alkohol warty ponad 750 złotych.

Pani Anna była świadkiem zuchwałej kradzieży, do której 
doszło w Herbach. W jednym z miejscowych sklepów mło-
dy mężczyzna ukradł alkohol warty ponad 750 złotych, po 
czym uciekł. Widząc całe zdarzenie, pani Anna błyskawicz-
nie powiadomiła oficera dyżurnego lublinieckiej jednostki 
policji, a następnie na bieżąco przekazywała informacje, 
które pozwoliły szybko zatrzymać sprawcę. Okazał się nim 
19-letni mieszkaniec powiatu częstochowskiego. Po nocy 
spędzonej w policyjnym areszcie sprawca został doprowa-
dzony do lublinieckiej prokuratury, gdzie usłyszał zarzut. 
Młodemu mężczyźnie grozi 8 lat więzienia.

Komendant Powiatowy Policji w Lublińcu osobiście po-
dziękował pani Annie za wzorową postawę obywatelską i 
wręczył list gratulacyjny oraz gadżety promujące kampa-
nię „Nie reagujesz – akceptujesz”. Szef lublinieckich poli-
cjantów podkreślił, że takie zachowanie jest godne uzna-
nia i świadczy o wsparciu, jakie niesie policji społeczeń-
stwo w codziennej służbie. Młodszy inspektor Dariusz 
Kiedrzyn podkreślił, że taka postawa może być wzorem 
do naśladowania dla wszystkich osób, które są świadka-
mi łamania prawa.

Ulica Narcyzowa łącząca częstochowskie dzielnice Kie-
drzyn i Północ wkrótce będzie miała nową nawierzchnię. 
Prace związane z tą inwestycją powinny zakończyć się w 
ciągu najbliższych kilku dni.

Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie realizuje szereg 
pozimowych napraw cząstkowych nawierzchni ulic na te-
renie całego miasta. W zakres ten wchodzą też większe 
realizacje, jak ta w ciągu ul. Narcyzowej, gdzie finalizowa-
ne są prace remontowe. - Na całej długości i szerokości 
ulicy (ok. 800 m), na odcinku od ul. Ludowej do ronda 
rotmistrza Bohdana Miklewskiego czyli na skrzyżowaniu 
ulic ul. Pileckiego z św. Brata Alberta, została sfrezowana 
stara nawierzchnia, na ukończeniu jest układanie no-
wych warstw masy bitumicznej wraz ze wzmocnieniem 
studni itp. elementów w pasie drogowym oraz regulacją 
poboczy - mówi Maciej Hasik, rzecznik prasowy MZDiT w 
Częstochowie. Wszystkie prace zakończą się w przeciągu 
kilku dni.

- To ważne połączenie pomiędzy Północą a Kiedrzynem, 
wcześniej dziurawe i niebezpieczne, będzie równe i kom-
fortowe. Przed remontem ul. Narcyzowej, w tej części 
miasta w ostatnim czasie w ramach programu Lepsza 
Komunikacja w Częstochowie przebudowane zostały tak-
że m.in. ulice: Fiołkowa i Liliowa - podsumowuje. Przy tej 
okazji warto wspomnieć, że po sąsiedzku oddana do 
użytku została w ostatnich tygodniach gruntownie prze-
budowana ul. Św. Brata Alberta wraz z przyległymi: Hia-
cyntową i Lawendową i kompleksowym system odwod-
nieniowy.
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 ■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara

Z POLICYJNEGO NOTATNIKA

19-latek ukradł samochód 
i doprowadził do kolizji

Rozpoznał fałszywego policjanta

Chciał oszukać policjantów. 
Zamienił się miejscami z pasażerem

Okradali swojego pracodawcę.
Straty oszacowano na 165 tys. zł

Policjanci z Kalet zatrzymali 19-letniego 
mieszkańca powiatu tarnogórskiego, 
który ukradł samochód i spowodował 
nim kolizję. Jakby tego było mało, męż-
czyzna znajdował się w stanie 
nietrzeźwości i nie posiadał uprawnień 
do kierowania pojazdami mechanicz-
nymi. Trafił do policyjnego aresztu. 
Wkrótce za swoje zachowanie odpowie 
przed sądem.

Dyżurny tarnogórskiej komendy został 
poinformowany o zdarzeniu drogowym, 
do którego doszło na ulicy Tarnogórskiej 
w Kaletach. Według zgłoszenia prawdo-
podobnie pijany kierowca wjechał w przy-
drożny znak drogowy. Zgłaszający oraz 
inny kierowca trzymali go, aby ten nie 
uciekł.

Na miejsce natychmiast ruszyli policjan-
ci z Kalet. Po przyjeździe mundurowi za-
stali rozbite auto oraz znanego im 19-let-
niego mieszkańca powiatu tarnogórskie-
go. Mężczyzna był kompletnie pijany. Ba-
danie stanu trzeźwości wykazało w jego 

organizmie ponad 2 promile alkoholu. 
Policjanci ustalili, że 19-latek w ogóle nie 
powinien wsiadać za kierownicę auta, po-
nieważ nie miał uprawnień do kierowania 
pojazdami mechanicznymi. Szybko wy-
szło na jaw, że to nie koniec kłopotów na-
stolatka…

Okazało się, że volkswagen polo, którym 
kierował 19-latek, był kradziony. Młody 
mężczyzna ukradł pojazd sprzed jednej z 
restauracji w Kaletach i szybko rozbił się 
nim na przydrożnym znaku. Ponadto te-
go samego dnia, kilka godzin wcześniej, 
dwaj szesnastolatkowie zgłosili, że 19-la-
tek naruszył ich nietykalność cielesną, bi-
jąc ich otwartą dłonią po twarzy.

Sprawca został zatrzymany i trafił do 
policyjnej celi. Usłyszał zarzuty kradzieży, 
kierowania samochodem w stanie nie-
trzeźwości oraz naruszenia nietykalności 
cielesnej. Oprócz tego odpowie za kiero-
wania pojazdem bez wymaganych upraw-
nień i spowodowanie kolizji. Grozi mu do 
5 lat więzienia.

Dzielnicowy z mysłowickiej komendy za-
trzymał 49-letniego mieszkańca 
Warszawy, który oszukał 82-latkę na 20 
tysięcy złotych. Do zatrzymania męż-
czyzny w dużym stopniu przyczyniła się 
kobieta, która obserwowała jak starsza 
mysłowiczanka przekazuje oszustowi pa-
kunek. Po tym zdarzeniu natychmiast 
powiadomiła policjantów. 49-latek zo-
stał zatrzymany, gdy wsiadał już do 
taksówki. Decyzją sądu na 3 miesiące 
trafił do aresztu.

Do mysłowickiej komendy wpłynęło 
zgłoszenie od kobiety, która widziała jak 
starsza mieszkanka Mysłowic przekazy-
wała na ulicy podejrzanemu mężczyźnie 
pakunek. Zgłaszająca obserwowała całą 
sytuację, a kiedy mężczyzna oddalił się z 
pakunkiem nawiązała rozmowę z senior-
ką. Gdy 82-latka przyznała jej, że przeka-
zała rzekomemu policjantowi 20 tysięcy 
złotych, kobieta natychmiast zadzwoniła 
na policję i podała bardzo dokładny ryso-
pis oszusta.

Komunikat o tym zdarzeniu trafił do 
wszystkich patroli w mieście. Rozpoczęły 
się poszukiwania mężczyzny. Został on 
zauważony przez dzielnicowego, gdy 
wsiadał już do taksówki na ul. Towarowej. 
Mężczyzna nie wykonywał poleceń poli-
cjanta i stawiał opór, jednak szybko został 
obezwładniony i zakuty w kajdanki. Po 
chwili na miejscu pojawiło się wsparcie i 
oszust został doprowadzony do komen-
dy. Okazał się nim 49-letni mieszkaniec 
Warszawy. Stróże prawa znaleźli przy nim 
przekazane przez seniorkę 20 tysięcy zło-
tych. 49-latek trafił do policyjnego aresz-
tu, a następnego dnia usłyszał zarzuty. 
Decyzją sądu najbliższe 3 miesiące spędzi 
w tymczasowym areszcie. Grozi mu do 8 
lat więzienia.

Policjanci nie wykluczają, że mężczyzna 
mógł dopuścić się podobnych prze-
stępstw na terenie kraju. Będzie to do-
kładnie sprawdzane w prowadzonym po-
stępowaniu.

Policjanci z tyskiej drogówki zatrzymali do 
kontroli kierującego fiatem, który gwał-
townie zawrócił na widok radiowozu. 
39-latek próbował przechytrzyć mundu-
rowych zamieniając się miejscami z 
pasażem. Okazało się, że jego obawy były 
słuszne. Badanie zawartości alkoholu wy-
kazało w jego organizmie ponad pół 
promila. Za jazdę w stanie nietrzeźwości 
grozi kara do dwóch lat więzienia.

Podejrzenia policjantów wzbudził kieru-
jący fiatem, który na widok radiowozu na-
gle zawrócił. Stróże prawa postanowili za-
trzymać do kontroli pojazd i sprawdzić, czy 

kierujący ma coś na sumieniu. Mundurowi 
włączyli sygnały i samochód zatrzymał się 
na poboczu. Wtedy policjanci zauważyli, 
jak jego kierujący zamienia się miejscami z 
pasażerem. Okazało się, że mężczyzna po-
stanowił przesiąść się z małżonką, ponie-
waż obawiał się badania trzeźwości. Poli-
cjanci przebadali 39-latka na zawartość al-
koholu w organizmie. Wynik wykazał po-
nad pół promila alkoholu. Mężczyźnie nie 
udało się przechytrzyć policjantów. Wkrót-
ce odpowie za jazdę w stanie nietrzeźwo-
ści. O jego dalszym losie zadecyduje pro-
kurator i sąd. Za popełnione przestępstwo 
grozi kara do dwóch lat więzienia.

Sosnowieccy kryminalni zatrzymali pię-
cioro pracowników jednej z firm, którzy 
od początku kwietnia okradli swojego 
pracodawcę na kwotę ponad 165 tysięcy 
złotych. Sprawcy kradli towar, którym 
handlowała firma. Ich łupem padał 
głównie sprzęt elektroniczny, ale także 
odzież i akcesoria.

Zatrzymani to mężczyźni w wieku 22-32 
lat oraz 26-letnia kobieta. Wszyscy są 
mieszkańcami różnych miast aglomeracji 
śląskiej. Od kwietnia, działając wspólnie, 
okradali swojego pracodawcę. Firma han-
dlowa mogła stracić przez nieuczciwych 
pracowników sprzęt elektroniczny, odzież 
i inne akcesoria o łącznej wartości ponad 

165 tysięcy złotych. Mogłaby, gdyby do ak-
cji nie wkroczyli policjanci. W trakcie reali-
zacji znaleziono przy sprawcach część 
skradzionego mienia, pozostałe przed-
mioty śledczy zabezpieczyli podczas prze-
szukań, które przeprowadzono po zatrzy-
maniach. Zrabowane przedmioty wrócą 
do właściciela. Na poczet przyszłych kar 
policjanci zabezpieczyli także mienie po-
dejrzanych o łącznej wartości ponad 72 ty-
sięcy złotych. Wszyscy zatrzymani usłysze-
li już zarzuty. Żadne z nich nie miało do-
tychczas konfliktu z prawem. Grozi im do 
5 lat więzienia. Prokurator zdecydował o 
objęciu wszystkich podejrzanych policyj-
nym dozorem
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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

OGŁOSZENIA  
MOTORYZACYJNE
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20 lat doświadczenia
RABAT – 50% u nas to działa!
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TANIE WYROBY 
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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

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
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 C1 1.0 E, zakup w 2011 r., kraj.,  11.900 zł
CITROEN C3 1.4 E, rok prod. 2008,  10.400 zł
CITROEN C5 2.2 D, automat, rok prod. 2002,  1.800 zł
CITROEN C5 2.0 D, rok prod. 2008,  27.900 zł
CHEVROLET CRUZE 2.0 D, rok prod. 2010,  20.400 zł
FIAT PUNTO 1.2 E rok prod. 2000,  2.700 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
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

PEUGEOT 206+ 1.1 E, rok prod. 2010,  10.900 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 FLUENCE 1.6 E, rok prod. 2010, kraj., I-wł.,  21.200 zł
RENAULT MEGANE 1.5 D, rok prod. 2019,  58.900 zł
RENAULT MEGANE 1.5 D, rok prod. 2010,  15.900 zł
SEAT ALHAMBRA 2.0 D, rok prod. 2010,  19.900 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 1.4 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 28 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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