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Dwie osoby zginęły po wybu-
chu samochodu dostawczego, 
do którego doszło na ulicy 
Wrocławskiej w Częstochowie. 
Wszystko wskazuje na to, że w 
pojeździe przewożone były 
butle z gazami technicznymi. 
Na miejscu wciąż pracują stra-
żacy. Konieczna była ewaku-
acja mieszkańców pobliskich 
domów oraz sklepu.

Do zdarzenia doszło w ponie-
działek (26.07.) około godziny 

15.38. Wstępne ustalenia wska-
zują, że citroënem podróżowało 
dwóch mężczyzn, prawdopo-
dobnie pracowników jednej z 
częstochowskich firm. Gdy po-
jazd zatrzymał się przed jednym 
ze sklepów na ulicy Wrocławskiej 
doszło do eksplozji. Zarówno 
mężczyzna siedzący za kierowni-
cą, jak i pasażer zginęli na miejscu. 
Samochód dostawczy został roze-
rwany na strzępy i natychmiast 
stanął w płomieniach. Przez kilka 
godzin strażacy chłodzili to, co z 
niego zostało.

Citroënem przewożone były 
butle z gazem – ze wstępnych 
ustaleń funkcjonariuszy straży 
pożarnej wynika, że mógł to być 
tlen i acetylen.

W pojeździe bowiem znajdowa-
ło się kilka innych butli, które w 
każdej chwili mogły również wy-
buchnąć. Ze wstępnych informa-
cji wynika, że dwie osoby zginęły, 
a trzecia jest poważnie ranna.

Konieczna okazała się ewaku-
acja osób mieszkających w pro-
mieniu około 200 metrów od 
miejsca wybuchu. W sumie było 

to blisko 70 osób.
Dopiero po zakończeniu działań 

prowadzonych na miejscu przez 
straż pożarną, dochodzeniowcy 
wraz z technikami kryminalistyki 
pod nadzorem prokuratora mogli 
rozpocząć oględziny miejsca zda-
rzenia. Wszczęte w sprawie śledz-
two będzie miało na celu wyja-
śnienie, jaki był charakter tego 
zdarzenia i w jakich okoliczno-
ściach do niego doszło.

 ■ Katarzyna Gwara

21 sierpnia

Będzie 
kolejny 
Marsz 
Równości
Pod hasłem „Częstochowa jest 
tęczowa” w naszym mieście od-
będzie się kolejny Marsz 
Równości. Wydarzenie zaplano-
wano na 21 sierpnia. Uczestnicy 
wyruszą spod - znajdującej się 
niemal u stóp Jasnej Góry - alei 
Sienkiewicza. - Gwarantujemy 
ogromną dawkę energii i dobrej 
zabawy! Nie zabraknie również 
Tęczowej Matki Boskiej, ofi-
cjalnej patronki wydarzenia 
- podkreślają organizatorzy.

Marsz Równości odbędzie się 
w naszym mieście już po raz trzeci. 
Uczestnicy spotkają się 21 sierpnia 
o godzinie 14.00, na końcu al. Hen-
ryka Sienkiewicza, u podnóża Jasnej 
Góry. -- Stamtąd wyruszymy, aby 
głosić i  rozpowszechniać miłość, 
równość, akceptację, solidarność 
oraz antyfaszyzm na terenie całej 
Częstochowy - dodają.

Dokładna trasa przemarszu prze-
biega: al. Henryka Sienkiewicza (przy 
granicy terenów klasztornych z miej-
skimi) - ul. ks. Jerzego Popiełuszki - al. 
Jana Pawła II - ul. Warszawska - plac 
Ignacego Daszyńskiego - al. Naj-
świętszej Maryi Panny - plac Biegań-
skiego (część centralna). Organizato-
rem wydarzenia jest tradycyjnie Tę-
czowa Częstochowa.

 ■ Katarzyna Gwara

Częstochowa

Wybuch samochodu 
dostawczego. 
Dwie osoby nie żyją



2 ŚRODA-CZWARTEK, 28-29 LIPCA 2021

 ■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara

AKTUALNOŚCI

COVID-19

Brak restrykcji 
dla zaszczepionych?

Najnowsze ostrzeżenie IMGW

Uważajcie na burze  
z gradem

Częstochowa

Czekał na jedzenie i zasnął..
Stracił prawo jazdy

OPK

Maski pośmiertne, 
czyli spotkanie z Anną 
Rozenberg

Uwaga

Kierowcy, noga z gazu! 
Będzie kaskadowy pomiar prędkości

- Prosiliśmy rząd o jasny przekaz o bra-
ku ewentualnych restrykcji epidemicz-
nych dla zaszczepionych – powiedziała 
PAP prof. Magdalena Marczyńska po 
spotkaniu Rady Medycznej z rządem. 
Przekaz ten ma dotyczyć tego, że oso-
by zaszczepione nie będą podlegały 
zakazom nawet przy wzrostach zaka-
żeń.

- Naszym zdaniem po prostu trzeba to 
mówić jasno i wyraźnie – pokazując ewi-
dentną korzyść. Ten, kto się zaszczepił i 
zaszczepi, nie będzie podlegał restryk-
cjom w trakcie ewentualnych kolejnych fal 
zakażeń – powiedziała PAP prof. Marczyń-
ska. To zdaniem ekspertów może wpłynąć 
na poprawę zainteresowania szczepienia-
mi.

Dodała, że poniedziałkowe spotkanie z 
rządem dotyczyło głównie dalszego pro-
wadzenia akcji szczepień przeciw CO-
VID-19. - Rozmawialiśmy o tym, w jaki 
sposób można dotrzeć ze szczepionkami 
jeszcze bliżej obywateli. Wśród pomysłów 
jest dostarczenie jak największej liczby 
szczepionek do POZ, aby tam zdążyć za-
szczepić, jak najwięcej osób przed IV falą. 
Kolejny raz przekazaliśmy także, że na-
szym zdaniem szczepienia powinny być 
obowiązkowe wśród medyków. Rozma-
wialiśmy też o innych zawodach, które 
wymagają bezpośredniego kontaktu z 
ludźmi, jak i włączeniu się pracodawców 
w wymaganie od pracowników poddania 
się szczepieniu. Aby jednak tzw. paszpor-
ty covidowe mogły być obowiązujące, sto-
sowane w Polsce i aby ktoś mógł wyma-
gać ich okazania, potrzebne są zmiany 
ustawowe. Na taką nowelizację przepisów 
liczymy – wskazała prof. Marczyńska.

Apelowano także o czytelny i jasny prze-
kaz do osób, które miały niepożądany od-
czyn poszczepienny po pierwszej dawce, 
w sprawie tego, że mogą zgłaszać się na 
przyjęcie drugiej dawki innego preparatu. 
Ma to wpłynąć na zmniejszenie poziomu 
absencji w drugim terminie szczepień.

Zaszczepionym ma być lżej

- Rząd w ciągu kilkunastu dni podej-
mie decyzję, jak podzielić społeczeń-
stwo na „bezpiecznych” i resztę - pi-
sze w środowym wydaniu „Dziennik 
Gazeta Prawna”.
Jak uniknąć zapaści podczas spodzie-
wanej IV fali COVID-19, nie dławiąc 
jednocześnie gospodarki? - Zaszcze-
pieni powinni być wyłączeni z wszel-
kich restrykcji sanitarnych - taką opi-
nię po spotkaniu przekazała Rada 
Medyczna przy premierze. Ale na sto-
le leży kilka scenariuszy - podaje ga-
zeta. - Szansą na uniknięcie restrykcji 
byłby negatywny wynik testu lub cer-
tyfikat szczepionkowy - mówią nam o 
+wariancie minimum+ osoby z rządu. 
Jeden z pomysłów dotyczy wizyty u le-
karza - niezaszczepionych przed wej-
ściem do gabinetu czekałby obowiąz-
kowy szybki test na COVID-19. Inna 
koncepcja dotyczy limitów uczestni-
ków dużych imprez: przy kolejnej fali 
zachorowań dopuszczalna liczba by-
łaby znacznie zmniejszona, ale - po-
dobnie jak dziś - limit dotyczyłby tylko 
niezaszczepionych - czytamy.
Jak podaje gazeta, dyskutowane jest 
też powielenie rozwiązań znanych z 
Francji, czyli ograniczenie dostępu do 
rozmaitych usług, zarówno publicz-
nych, jak i komercyjnych, dla osób 
niezaszczepionych. - Z apelem m.in. o 
możliwość nieobsłużenia klienta, któ-
ry nie udowodni, że poddał się szcze-
pieniu, zwrócili się do premiera przed-
siębiorcy. Chcieliby być też zwolnieni 
z konsekwencji prawnych związanych 
z taką odmową. Rząd patrzy na te po-
stulaty przychylnie - podaje „Dziennik 
Gazeta Prawna”.

Synoptycy ostrzegają gwałtownymi bu-
rzami z gradem. Opady mogą osiągać 
od 30 mm do 40 mm, a porywy wiatru 
do 100 km/h!

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wod-
nej wydał dla naszego województwa 
ostrzeżenia drugiego stopnia przed bu-
rzami z gradem. Obejmuje ono wszystkie 

powiaty. Synoptycy ostrzegają, że progno-
zowane są burze, którym miejscami towa-
rzyszyć będą ulewne opady deszczu od 30 
do 40 mm. Możemy spodziewać się rów-
nież gradu oraz silnego wiatru, osiągają-
cego w porywach 100 km/h.

Alert obowiązuje od dziś (28.07.) od go-
dziny 13.00 do czwartku (29.07.) do godzi-
ny 2.00.

23-letni kierowca czekał na posiłek 
przed jednym z częstochowskich lokali 
dla zmotoryzowanych. Tak go to zmę-
czyło, że... zasnął. Jak się okazało, miał 
prawie promil alkoholu w organizmie. 
Grozi mu wysoka grzywna, zakaz pro-
wadzenia pojazdów, bądź kara więzie-
nia.

Z niedzieli na poniedziałek częstochow-
scy policjanci zostali powiadomieni, że w 
samochodzie przed restauracją dla zmo-

toryzowanych śpi młody mężczyzna. 
23-latek podjechał peugeotem pod okien-
ko restauracji i zamówił posiłek. W trakcie 
jego przygotowywania mężczyzna zasnął 
za kierownicą swojego auta. Zaniepokoje-
ni pracownicy wyszli sprawdzić, czy męż-
czyzna nie potrzebuje pomocy medycz-
nej. Gdy podeszli bliżej, wyczuli od niego 
alkohol. O wszystkim powiadomili poli-
cjantów z częstochowskiej drogówki. Ba-
danie trzeźwości wykazało, że 23-latek 
miał prawie 1 promil alkoholu w organi-
zmie. O jego dalszym losie zdecyduje sąd.

W najbliższy piątek, 30 lipca Ośrodek 
Promocji Kultury „Gaude Mater” zapra-
sza na spotkanie z pochodzącą z Czę-
stochowy pisarką i redaktorką. Pretek-
stem jest jej debiutancka powieść „Ma-
ski pośmiertne”, pierwszy tom serii o 
inspektorze Davidzie Redfernie.

Anna Rozenberg – redaktorka, pisarka, 
ekonomistka z podróżniczym zacięciem, 
pochodzi z Częstochowy, na co dzień 
mieszka i pracuje w Wielkiej Brytanii. Jest 
czterokrotną laureatką konkursu na opo-
wiadanie w ramach Międzynarodowego 
Festiwalu Kryminału we Wrocławiu. Jej 
opowiadania ukazały się w antologiach 
„Czas zbrodni” (2015) oraz „Nikomu się 

nie śniło” (2017).
W marcu 2021 roku nakładem wydaw-

nictwa Czwarta Strona Kryminału ukazała 
się jej debiutancka powieść zatytułowana 
„Maski pośmiertne”. Jest to pierwszy tom 
serii o inspektorze Davidzie Redfernie.

Autorka na co dzień prowadzi portal re-
dakcje.com.pl, gdzie pomaga szlifować 
teksty literackie i komercyjne. Każdą wol-
ną chwilę wykorzystuje na czytanie krymi-
nałów, egzotyczne wyprawy i głaskanie 
kotów, których jest niekwestionowaną 
wielbicielką.

Więcej o spotkaniu i debiutanckiej po-
wieści na stronie OPK: 
https://gaudemater.pl/spotkanie-autor-
skie-z-anna-rozenberg/

Policjanci w całym kraju w środę (28.07.) 
będą prowadzić akcję „Kaskadowy po-
miar prędkości”. W ten sposób 
funkcjonariusze chcą uświadomić kieru-
jącym, że nadmierna prędkość jest 
podstawową przyczyną wypadków dro-
gowych i prowadzi do tragicznych w 
skutkach zdarzeń.

Kaskadowe pomiary prędkości prowa-
dzone są na tej samej drodze, w tym sa-
mym czasie, ale w różnych miejscach. Pa-
trole ustawione są kolejno po sobie – na 

określonym odcinku drogi. Policjanci 
szczególnym nadzorem obejmują m.in. 
miejsca, gdzie najczęściej dochodzi do wy-
padków drogowych, których przyczyną 
jest nadmierna prędkość.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami 
kierujący pojazdem jest obowiązany je-
chać z prędkością zapewniającą panowa-
nie nad pojazdem, z uwzględnieniem wa-
runków, w jakich ruch się odbywa, a w 
szczególności: rzeźby terenu, stanu i wi-
doczności drogi, stanu i ładunku pojazdu, 
warunków atmosferycznych i natężenia 
ruchu.
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Z POLICYJNEGO NOTATNIKA

Morderca sam zadzwonił 
na policję

Trzy promile alkoholu, 
brak uprawnień i dwójka dzieci 
w samochodzie

Pomógł policyjny dron

Kryminalni z Dąbrowy Górniczej zatrzy-
mali mężczyznę podejrzewanego o za-
bójstwo 37-latka. Zebrany materiał do-
wodowy pozwolił na postawienia męż-
czyźnie zarzutu. W sprawę zamieszana 
jest też była dziewczyna zabitego.

Dyżurny dąbrowskiej policji otrzymał in-
formację o tym, że w jednym z mieszkań 
na terenie Dąbrowy Górniczej znaleziono 
zakrwawionego, leżącego na ziemi męż-
czyznę, który nie dawał oznak życia. Na-
tychmiast na miejsce zdarzenia wysłano 
policyjne patrole. Wezwany lekarz stwier-
dził zgon mężczyzny, na którego ciele 
ujawniono rany kłute.

Jak się okazało, w mieszkaniu znajdował 
się też 31-latek, który zadzwonił po policję. 
Mężczyzna zachowywał się podejrzane. 
Był pijany, niewiele mówił i był bardzo zde-
nerwowany. Mundurowi wraz z 31-latką, 
która również znajdowała się w mieszka-
niu, zatrzymali ich do wyjaśnienia sprawy.

Do późnych godzin wieczornych prowa-

dzono czynności procesowe i operacyjne, 
które były nadzorowane przez pracujące-
go na miejscu prokuratora. Nad wyjaśnie-
niem okoliczności śmierci mężczyzny i od-
tworzeniem ostatnich godzin jego życia 
pracowali dąbrowscy policjanci z wydziału 
kryminalnego, którzy prowadzili oględziny 
i zabezpieczali ślady na miejscu zdarzenia. 
Równolegle do pracy techników, trwały 
przesłuchania i rozpytania osób, które 
mogły być na miejscu lub znać informacje, 
mogące pomóc w rozwiązaniu sprawy.

Po przeanalizowaniu materiału dowodo-
wego i akt sprawy śledczy postawili 31-let-
niemu mężczyźnie zarzut zabójstwa 
37-letniego mieszkańca Dąbrowy Górni-
czej. 31-latka okazała się być byłą dziew-
czyną denata i świadkiem całego zdarze-
nia. Za to przestępstwo, zgodnie z kodek-
sem karnym grozi kara nawet dożywot-
niego pozbawienia wolności. Sąd Rejono-
wy w Dąbrowie Górniczej przychylił się do 
wniosku prokuratury i policji, aresztując 
mężczyznę na trzy miesiące.

Policjanci zwalczający przestępczość 
przeciwko mieniu katowickiej komendy 
zatrzymali dwóch mężczyzn podejrza-
nych o kradzież rzeźb o wartości ponad 
130 tys. złotych. W takcie przeszukania 
odzyskano rzeźby, a także trzy rowery 
miejskie i parasol ogrodowy, które 
równe pochodziły z kradzieży. Jeden z 
zatrzymanych poszukiwany był do oby-
cia kary, a drugi miał przy sobie narko-
tyki. Grozi im kara do 5 lat więzienia.

Do zatrzymania doszło już 2 dni po kra-
dzieży rzeźb z ogrodu. Katowiccy policjan-
ci otrzymali zgłoszenie, że w nocy z 12/13 
lipca 2021 roku nieznani sprawcy z ogrodu 
posesji w katowickiej dzielnicy Panewniki 
ukradli rzeźby o wartości ponad 130 tys. 
złotych.

Sprawą zajęli się policjanci z Wydziału do 
Walki z Przestępczości Przeciwko Mieniu 
katowickiej komendy. Śledczy wytypowali, 
a następnie zatrzymali dwóch mężczyzn w 
wieku 39 i 32 lat. W trakcie zatrzymania 
młodszy z nich posiadał przy sobie 70 por-
cji dilerskich amfetaminy, a starszy był po-
szukiwany przez wymiar sprawiedliwości 
do odbycia kary roku pozbawienia wolno-
ści za wcześniej popełnione przestępstwa.

W trakcie przeszukania policjanci odzy-
skali skradzione rzeźby. Ponadto policjan-
ci znaleźli 3 rowery miejskie i parasol ogro-
dowy o wartości tysiąca złotych, które po-
chodzą z przestępstwa. Zatrzymani męż-
czyźni zostali osadzeni w policyjnym aresz-
cie. Czynności w sprawie trwają. Zatrzyma-
nym grozi kara do 5 lat więzienia. 

Skrajną nieodpowiedzialnością wyka-
zała się 31-letnia mysłowiczanka, która 
będąc w stanie nietrzeźwości i nie po-
siadając prawa jazdy, siadła za kierow-
nicę i wybrała się na przejażdżkę z 
dwójką swoich dzieci w wieku 6 i 8 lat. 
Kobieta została ujęta przez świadka ja-
dącego za nią i obserwującego jej ma-
newry na drodze. Za jazdę po pijanemu 
31-latce grozi do 2 lat więzienia. Poli-
cjanci sprawdzą też, czy swoim zacho-
waniem nie naraziła dzieci na niebez-
pieczeństwo utraty życia lub zdrowia.

Mysłowiccy policjanci zostali zaalarmo-
wani przez mieszkańca, że w rejonie 
skrzyżowania ulic Wyspiańskiego i Kato-
wickiej ujął nietrzeźwą kierującą. Na miej-
sce skierowano patrol, który w rozmowie 
ze zgłaszającym ustalił, że mężczyzna 
zwrócił uwagę jak jadąca przed nim oplem 
kobieta, w okolicach stacji paliw przy ul. 
Katowickiej, wykonywała naprzemiennie 
manewr hamowania, a następnie przy-
spieszała. Miała też problemy z utrzyma-
niem prawidłowego toru jazdy. Mężczy-
zna, mając podejrzenie, że kierująca może 
być pod wpływem alkoholu, kontynuował 
jazdę za oplem. Gdy tylko kobieta zapar-
kowała swój samochód przy ul. Wyspiań-

skiego, natychmiast podbiegł do niej, za-
brał kluczyki i powiadomił policjantów.

Kierującą okazała się 31-letnia mysłowi-
czanka. Od kobiety wyczuwalna była silna 
woń alkoholu i nie potrafiła utrzymać 
równowagi. W samochodzie prowadzo-
nym przez 31-latkę znajdowała się także 
dwójka jej dzieci w wieku 6 i 8 lat. Przepro-
wadzone badanie stanu trzeźwości wyka-
zało ponad 3 promile alkoholu w jej orga-
nizmie. Ponadto, po sprawdzeniu w poli-
cyjnych systemach okazało się, że mysło-
wiczanka nie posiada uprawnień do kiero-
wania pojazdami, a opel nie ma aktual-
nych badań technicznych. Na miejsce 
przybył partner kobiety, któremu mundu-
rowi przekazali pod opiekę dzieci.

Za swoje skrajnie nieodpowiedzialne za-
chowanie kobieta będzie odpowiadała 
przed sądem. Za jazdę po pijanemu grozi 
jej do 2 lat więzienia, wysoka grzywna i są-
dowy zakaz prowadzenia pojazdów. Śled-
czy sprawdzą też, czy mysłowiczanka swo-
im zachowaniem nie naraziła dzieci na 
niebezpieczeństwo utraty życia lub zdro-
wia. Jako osobie, na której ciąży obowią-
zek opieki nad dziećmi może jej grozić 5 
lat więzienia.

Zaginięcie 63-letniej mieszkanki Ty-
chów cierpiącej na zaniki pamięci mo-
gło mieć tragiczny finał. Policjanci, po-
dejrzewając, że kobieta zgubiła się w 
rozległym terenie leśnym, pełnym roz-
lewisk i bagien, zaangażowali w poszu-
kiwania znaczne siły i specjalistyczny 
sprzęt poszukiwawczy. Czas działał na 
niekorzyść zaginionej. Na szczęście 
uwięzioną w grząskim strumieniu ko-
bietę wypatrzył pilot policyjnego drona 
z katowickiej komendy wojewódzkiej. 
Uratowana 63-latka w stanie znacznej 
hipotermii trafiła do szpitala.

63-letniej kobieta z zanikami pamięci wy-
szła z domu w niedzielę w godzinach po-
południowych. Gdy nie wróciła do domu, 
policja została powiadomiona o jej zagi-
nięciu. Stróże prawa z Tychów niezwłocz-
nie rozpoczęli poszukiwania. W ustalenie 
miejsca pobytu zaginionej zaangażowane 
były wszystkie patrole w mieście, a w 
szczególności policjanci Zespołu Poszuki-
wań KMP Tychy. Powiadomione zostały 
też jednostki ościenne. Policjanci spraw-
dzali miejsca, gdzie może przebywać ko-
bieta oraz weryfikowali każdą informację 
mogąca pomóc w jej odnalezieniu. Wiado-
mo było, że 63-latka wyszła w koszuli noc-
nej, na której miała mieć założoną niebie-
ską kurtkę.

W związku z podejrzeniem, że kobieta 
oddaliła się w kierunku lasu, a jego teren 
jest bardzo rozległy i pełen podmokłych, 
grząskich terenów, policjanci zwrócili się o 
pomoc w poszukiwaniach do jednostek 
Straży Pożarnej oraz Specjalistycznej Gru-

py Ratowniczej z psem poszukującym 
osób żywych. Ponadto mundurowi nawią-
zali kontakt z Komendą Wojewódzką Poli-
cji w Katowicach, aby wykorzystać w po-
szukiwaniach drona z kamerą termowizyj-
ną wysokiej rozdzielczości. W poszukiwa-
niach uczestniczyło 5 zastępów PSP/OSP – 
30 strażaków wyposażonych w GPS, dro-
ny i quady, Grupa Ratownicza Stare Biel-
sko – 6 osób wraz z psem, 10 dzielnico-
wych, 14 funkcjonariuszy referatu patro-
lowo-interwencyjnego KMP Tychy, 12 
funkcjonariuszy wydziału kryminalnego i 
wydziału zajmującego się zwalczaniem 
przestępczości gospodarczej z KMP Tychy.

Policjanci rozłożyli siły na przeszukiwa-
nie lasu i łąk, a drogi pożarowe i cieki wod-
ne biegnące przez las były obserwowane 
przez drony. W poniedziałek po godzinie 
13.00 pilot policyjnego drona dostrzegł 
kobietę, która leżała w cieku wodnym i nie 
potrafiła samodzielnie się z niego wydo-
stać. Niezwłocznie na miejsce zostali skie-
rowani strażacy na quadach, którzy z du-
żym trudem wydostali uwięzioną kobietę 
z grząskiego terenu i udzielili jej pierwszej 
pomocy. Policjanci potwierdzili, że to zagi-
niona mieszkanka Tychów. Uratowana 
63-latka przekazana pod opiekę załodze 
pogotowia, które przewiozło ją do szpita-
la. W wyniku wstępnego badania ratowni-
cy stwierdzili u kobiety znaczną hipoter-
mię.

Na szczęście policjanci i pozostałe służby 
zdążyły odnaleźć zaginioną kobietę. Praw-
dopodobnie kilka godzin później wyczer-
pana 63-latka mogła całkiem osunąć się 
do wody i utonąć. Na szczęście pomoc 
przyszła na czas

Ukradli rzeźby, parasole 
i rowery miejskie
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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 Wynajmę mężczyźnie pokój  
w domu ze wszystkimi wygodami  
i ogrodem, w dzielnicy podjasno-
górskiej w Częstochowie.  
Tel. 600 703 956

 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

 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

 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

 OTelefon OPPO A12, czarny,  
zakupiony w salonie.  
Częstochowa, tel. 503 775 955

 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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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

BMW 430 GRAND COUPE
2.0 E, rok prod. 2019, 
kraj., I-wł., serwisowany, 
F-VAT

139.900 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

OPEL ASTRA V 
1.6 D, kraj., I-wł.,  
serwisowany,  
rok prod. 2017

43.900 zł

SKODA OCTAVIA 
1.6 D, kraj.,rok prod. 2017, 
I-wł., serwisowany, 
F-VAT

44.900 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
CHEVROLET KALOS 1.2 E+LPG, rok prod. 2008,  7.900 zł
CHEVROLET VOYAGER 2.8 D, rok prod. 2007, 7-os.  11.500 zł
CITROEN C3 1.4 E+LPG, rok prod. 2008,  10.400 zł
CITROEN C5 2.2 D, automat, rok prod. 2002,  1.800 zł
CITROEN NEMO 1.4 D, rok prod. 2009,  9.200 zł
FORD FIESTA 1.25 E, rok prod. 2009,  17.900 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,  11.200 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
MERCEDES GLC 2.0 E, 4x4, automat, rok prod. 2018, kraj., I-wł., 

serwisowany, F-VAT,  169.900 zł
Mercedes GL450 4.7 E, rok prod. 2013,                      127. 500 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 IV, 1.4 E+LPG, rok prod. 2017, kraj.,      39.900 zł
OPEL CORSA 1.2 E, rok prod. 2007,                 10.600 zł

OPEL CROSLANDER X 1.2 E, rok prod. 2019,  64.200 zł
OPEL INSIGNIA 2.0 D Kombi, rok prod. 2012,  28.200 zł
 OPEL VECTRA 1.9 D, rok. prod. 2006,  10.900 zł
 RENAULT MODUS 1.6 E+LPG, rok prod. 2004,     8.100 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 1.0 E, rok prod. 2014, gwarancja, I-wł.,  

serwisowany, 28.900 zł
VW JETTA 1.6 E, rok prod. 2007,  17.900 zł
VW GOLF VI 1.4 E, rok prod. 2009,  22.900 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,  59.900zł
VW POLO 1.2 benzyna+LPG, zakup w 2010,  17.900 zł
VW TOURAN 2.0 TDI, rok prod. 2013, 170 kM,  39.900 zł
VW SHARAN 1.8 E+LPG, rok prod. 2001, automat,  6.900 zł

Wybrane samochody na dzień 26 lipca 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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