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Do napaści do doszło w czerwcu w jed-
nym z częstochowskich tramwajów. Młody 
mężczyzna uderzył bez powodu jednego z 
pasażerów, powodując u niego obrażenia 
twarzy. Policja prosi osoby, które były 
świadkami zdarzenia lub mogą pomóc w 
ustaleniu tożsamości sprawy o kontakt 
pod nr tel. 478581511 lub 112. Zobaczcie, 
czy rozpoznajecie tego mężczyznę.

Kryminalni z komisariatu III prowadzą postę-
powanie w sprawie zdarzenia, do którego do-
szło 23 czerwca 2022 roku w tramwaju linii 

numer 2 w Częstochowie. Na udostępnionym 
przez policję nagraniu, młody mężczyzna 
ubrany w czarną koszulkę z krótkim rękawem, 
jasne, krótkie spodenki i niebieskie, sportowe 
buty bez powodu atakuje jednego z pasaże-
rów. Uderza go rękami po twarzy i po głowie. 
Dopiero dzięki reakcji świadka agresor został 
wypchnięty z tramwaju. Osoby, które były 
świadkami tego zdarzenia lub mogą pomóc w 
ustaleniu tożsamości sprawcy, proszone są o 
kontakt z Policją – telefon 478581511 lub 112.

Napaść w tramwaju

Zaatakował jednego 
z pasażerów. 
Rozpoznajecie go?

W Jurajskiej zapowiada się gorący 
weekend. Już w piątek rusza tam 
„Black Weekend”. Jak zapowiada gale-
ria, ceny mają spaść nawet o 60%.

W całej Polsce wystartował właśnie sezon 
„czarnych” przecen. W coraz większej liczbie 
sklepów można już znaleźć oferty spod zna-
ku „Black Friday” czy „Black Week”, których 
szczyt przypadnie na najbliższe dni.

Także w Galerii Jurajskiej zapowiadają się 
intensywne handlowo dni. Największe w 
mieście centrum handlowe organizuje bo-
wiem „Black Weekend”, który potrwa od 25 
do 26 listopada. W te dni ceny w tamtej-
szych sklepach mają spaść nawet o 60%.

– Na zbliżający się weekend przypadnie 
prawdziwa kumulacja sezonu „black”. Pro-
mocje, zniżki i inne formy rabatów pojawią 
się w niemal 200 sklepach Galerii Jurajskiej, 
co pokazuje najlepiej, że to handlowe „świę-
to” przyjęło się już na dobre – mówi Violetta 
Dziubin-Łuszczyk, dyrektor marketingu Ga-
lerii Jurajskiej.

– Tradycyjnie najciekawsze promocje po-
jawią się w sklepach odzieżowych, które w 
tym czasie są zawsze najchętniej wybierane. 
Nie zabraknie jednak rabatów także m.in. w 
drogeriach, sklepach z elektroniką, wyposa-
żeniem wnętrz, biżuterią czy z ofertą dla 
dzieci. Pod tym względem możemy mówić o 
rekordzie frekwencyjnym – dodaje.

Co ciekawe, mimo iż część marek już od 
pewnego czasu głośno mówi o swoich pro-
mocjach „black”, większość sklepów utrzy-
muje je w tajemnicy do ostatniej chwili. – 
Każdy ze sklepów ma dziś swój własny po-
mysł na sezon „black”. Są marki, które lubią 
zaskoczyć klienta krótkimi i intensywnymi 
promocjami, który pojawią się nagle w 
„Czarny Piątek” i utrzymywane są maksy-
malnie przez 2-3 dni – mówi przedstawiciel-
ka Jurajskiej.

– Nie brakuje też marek, które decydują 
się na tygodniową akcję lub nawet miesięcz-
ną. Bez względu jednak na wybraną formu-
łę, tegoroczny szczyt „czarnego” sezonu 
przypadnie na 25 i 26 listopada. W te dni bę-
dzie można ich znaleźć najwięcej w skle-
pach, ale także w lokalach usługowych, a na-
wet w restauracjach – dodaje.

Gdzie konkretnie? W sklepie Lee Copper 
na „Black Weekend” przygotowano -40% na 
cały asortyment, -30% propnuje natomiast 
Tatuum, z kolei w New Balance 25 listopada 
ceny spadną o -30%, a 26 listopada o -40%. 
30-procentowy rabat znaleźć będzie można 
również w sklepach Levi’s, Recman, Eurofi-

rany, ESOTIQ, Sony Center oraz GUESS. Ten 
ostatni proponuje też dodatkowe 15% raba-
tu przy zakupie 2 sztuk.

W salonie Molton kupujący znajdą w pią-
tek i sobotę promocję -25%, tyle samo poja-
wi się w Triumph i Lee/Wrangler. 20-procen-
towy rabat pojawi się natomiast w sklepach 
Wojas, Diverse i Matik. Nawet o 70% ceny 
spadną natomiast w Wittchen i Puccini, a do 
-75% w Giacomo Conti.

Nie zabraknie także innych form rabato-
wych. Na przykład w Big Star będzie można 
kupić drugą rzecz z rabatem aż -70%, w Ta-
tuum dostanie się -40% przy zakupie za min. 
599 zł. Taranko przygotował natomiast -25% 
na płaszcze, żakiety i kurtki.

– Przez najbliższe dni warto śledzić stro-
ny internetowe sklepów, a także social me-
dia. Część marek jeszcze nie ujawniła swo-
ich promocji i zapewne zrobi to lada mo-
ment lub w ostatniej chwili w piątek. Wybie-
rając się na zakupy warto także mieć zain-
stalowane aplikacje sklepów, tam również 
pojawią się informacje o promocjach, prze-
cenach i okazjach, w tym tych dodatkowych 
– radzi dyrektor marketingu.

Sezon „black” od kilku lat jest fenome-
nem handlowym. Zorganizowany po raz 
pierwszy niemal dekadę temu, dziś po-
równywalny jest z wyprzedażami, a nawet 
okresem przedświątecznym. – Akcje tego 
typu trafiły na podatny grunt. Polacy lubią 
kupować na promocjach, są łowcami oka-
zji, a sezon „black” dostarcza im ich tysią-
ce – mówi.

– Dla wielu osób stał się on swoistą roz-
grzewką przed świętami, a także okazją do 
kupienia pierwszych prezentów za ułamek 
ceny. To także sezon, w czasie którego wiele 
osób finalizuje transakcje wcześniej upa-
trzonych rzeczy. W tym roku ma on jeszcze 
jeden wymiar. Rosnąca inflacja, skłania wie-
le Polaków do szukania oszczędności, po-
szukają ich także na promocjach „black” – 
dodaje.

Ale nie tylko obniżki pojawią się na „Black 
Weekend” w galerii. Kupujący będą mogli 
wrócić do domu m.in. z kartami podarunko-
wymi na kolejne zakupy w Jurajskiej. Wszyst-
ko za sprawą specjalnej akcji, w której udział 
będą mogły wziąć osoby, które w dniach od 
25 do 26 listopada wydadzą w Jurajskiej 
min. 150 zł. Paragony – maksymalnie 2 – bę-
dą upoważniały do wzięcia udziału w zaba-
wie, w której pula nagród obejmuje 400 kart 
podarunkowych o wartości 50 i 100 zł oraz 
300 kubków.

Gdzie będzie taniej?

Galeria Jurajska urządza 
„Black Weekend”.

Podaj łapę!

Na pomoc zwierzakom
Od jutra rusza zbiórka kar-

my i akcesoriów. To już 7. 
edycja akcji ,,Charytatywnie 
dla zwierząt”. Każdy, kto ma 

możliwości i chę-
ci może wes-
przeć czworonoż-
nych przyjaciół.

Akcja ma na celu 
zebranie wszyst-
kiego, co może zo-
stać wykorzystane 

dla zwierząt. Chodzi o koce, po-
duchy, karmy, makarony, jedze-
nie w puszkach z długim termi-
nem ważności, ale również leki i 
akcesoria dla zwierząt. Prioryte-
tem akcji jest wsparcie często-
chowskiego schroniska i pomoc 
stowarzyszeniom i fundacjom 
działającym na rzecz zwierząt w 
mieście.

Zbiórka potrwa do 20 grudnia. 
Do tego dnia można dostarczać 

materiały i produkty dla potrze-
bujących, częstochowskich 
zwierzaków. W tym roku głów-

nym miejscem zbiórki jest sie-
dziba Miejskiego Przedsiębior-
stwa Komunikacyjnego przy al. 

Niepodległości 30. W razie pro-
blemów z transportem, organi-
zatorzy zachęcają do kontaktu 
pod numerem 662 513 922.

Akcja została objęta honoro-
wym patronatem Prezydenta 
Częstochowy Krzysztofa Maty-
jaszczyka.

Organizatorami są: Zespół 
Szkół Technicznych, Zespół 
Szkół Gastronomicznych, Sto-
warzyszenie Aktywna Często-
chowa i Młodzieżowa Rada Mia-
sta Częstochowy.
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Telefon:

Biuro ogłoszeń:  792 620 051

 ● Bluza męska M, „HOUSE”, 40 zł  
tel. 660 714 015

 ● Bluza szara męska REEBOK,  
70 zł, tel. 660 714 015

 ● Boks w supermarkecie w cen-
trum, prosperujący (5 m²), 
tel.  881 205 052

 ● Dekoder DVB-T2 marki LCT, no-
wy na gwarancji, pilot, baterie, 
instrukcja, zasilacz w komplecie, 
95 zł. Tel. 794 239 418

 ● Encyklopedia 24 tomy, 150 zł, 
tel. 660 714 015

 ● Fotel biurowy, obrotowy, nowy. 
Cena 250 zł. Kontakt tel. 
664729211 w godz. 17.00 - 19.00

 ● Garaż murowany na ul. Prusa. 
Tel. 502 119 234

 ● Grób urnowy-amerykański, no-
wy na cmentarzu komunalnym 
w Częstochowie. Cena 2500 zł. 
Kontakt tel. 664729211 
w godz. 17.00 - 19.00.

 ● Komplet do chrztu dla dziew-
czynki, rozmiar 58, sprzedam  
tanio, cena 100 zł,  
tel. 576 991 894

 ● Kozako-skarpety czarne, rozm. 
40, 40 zł,  tel. 660 714 015

 ● Kosze wiklinowe, 2 szt. 
Tel. 792 017 815

 ● Kredensy oszklone 2 szt., stan b. 
dobry. Tel. 792 017 815

 ● Kurtka czarna, motocyklowa, 
skóra, 120 zł, tel. 660 714 015

 ● Kurtka czerwona „PUMA”,  
rozm. 36 - 150 zł,  tel. 660 714 015

 ● Łóżko rehabilitacyjne, elek-
tryczne, sterowane pilotem 
w czterech pozycjach, wysięgnik  
z uchwytem, drewniane wykoń-
czenie obudowy, nowy materac. 
Nie używane. Cena 1400 zł.  
Tel: 500 486 920

 ● Materace dmuchane: 2-osobo-
wy, 1-osobowy, tel. 792 017 815

 ● Materace samopompujące 2 szt. 
Tel. 792 017 815

 ● Meble w dobrym stanie, ładne, 
Częstochowa, tel. 508 747 290

 ● Odtwarzacz MANTA DVD-007 
EMPEROR 2 z karaoke (pilot, 
mikrofon w zestawie), w bdb sta-
nie, 40 zł. Tel. 794 239 418

 ● Orteze typu Rehab na kolano, 
cena 80 zł. Tel. 517 638 847

 ● Pawilon przy pasażu, ul. We-
sterplatte. Wyposażony w kli-
matyzator, chłodnię, WC.  
Sprzedam lub wynajmę za 1 zł.  
Tel. 501 645 181

 ● Pianino Calisio,  
ul. Prądzyńskiego 8/7, Częstochowa, 
tel. 535 988 066

 ● Regał drewniany na książki 
3x2m. Tel. 792 017 815

 ● Rower do ćwiczeń, domowy, 
stacjonarny, b. dobry, cena  
100 zł. Tel: 697 272 102

 ● Skuter 4t, stan dobry do jazdy. 
Tel. 696 289 385

 ● Spodnie męskie nowe na 130 
cm w pasie, cena: 50 zł. 
Tel. 514 277 061

 ● Stół rozsuwany,  
tel. 792 017 815

 ● Suknia ślubna w roz. 38, 
tel. 508 173 008

 ● Suknia ślubna, rozmiar 38, biała 
śmietankowa oraz tren i woalka. 
Cena 400 zł do negocjacji.  

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

OGŁOSZENIA ABONAMENTOWE

SPRZEDAM 

 O Mercedes Benz A170, rok 
prod. 2003, poj. 1,689 cm³, 
diesel, przebieg: 240.000, 
właścicielki: kobiety niepa-
lące, bardzo ekonomiczny. 
Pilnie sprzedam. 
Cena: 5200 PLN.  
Tel. 507 859 705

Treść ogłoszenia: 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Nr tel. .................................................................................

    MOTORYZACJA

    NIERUCHOMOŚCI

    KUPIĘ     SPRZEDAM     ODDAM

    PRACA     INNE    MATRYMONIALNE

KUPON na bezpłatne ogłoszenie 
-  Życie Częstochowy i Powiatu  - 

Tel. 576 991 894

 ● Szafka 1 szt. lata 50-te, stan  

b. dobry. Tel. 792 017 815

 ● Toaletka z lustrem, lata 50-te, 

stan bdb., tel. 792 017 815

 ● Wózek inwalidzki, automat, ce-

na wywoławcza: 2000 zł.  

Tel. 534 917 417

USŁUGI
 ● Angielski - tłumaczenia umów, 
CV, dokumentów, działalność od 
1996, tel. 508 569 307

 ● Usługi psychologiczne / Często-
chowskie Centrum Diagnozy  
i Terapii, tel. 34 365 50 94, 
tel. 600 133 134

 ● Flash gsm profesjonalny  
serwis telefonów komórkowych 
oraz nawigacji gps. Cz-wa, al. Wolno-
ści 10 (w bramie). Tel. 888 149 969

 ● Hydraulik tanio, solidnie.  
Tel. 532 340 888

 ● Naprawa pomp wodnych, hy-
droforowych, samochodowych  
i cyrkulacyjnych.  Ul. Ikara 133a,  
tel. 669 245 082

INNE
 ● Przyjmę lub kupię klatkę  
dla chomika (dość dużą).  
Tel. 667 499 164

 ● Przyjmę: wózki inwalidzkie  
oraz kule. Tel. 667 499 164

 ● Przyjmę drewno na opał,  
tel. 660 714 015

 ● Przyjmę stare telefony komór-

kowe, tel. 667 499 164

 ● Przyjmę srebro - złom.  

Tel. 667 499 164

 ● Trening pamięci, uwagi,  

myślenia logicznego i twórczego,  

od 6 do 106 lat. Tel. 668 814 587

 ● Poznam panią, może być  

z Ukrainy. Tel. 881 503 984

PRACA
 ● Mężczyzna lat 46 podejmie pra-

cę jako tokarz - ślusarz, 

tel. 694 200 794

 ● Podejmę prace dorywczo: go-

spodarcze, porządkowe, drobne 

remonty. Tel.: 536 512 396

 ● Podejmę pracę związaną ze 

sztuką - praca na scenie, np. te-

atr, lub malarstwo, literatura. 

Może być praca związana z far-

macją. Tel. 667 499 164

 ● Pracownik gospodarczy z do-

świadczeniem podejmie pracę. 

Tel. 665 226 044

 O ZESTAW WYPOCZYNKOWY 
w stanie b.dobrym. Boston. 
Wersalka z pojemnikiem na 
pościel + 2 fotele. 
Cena: 850 zł,  
tel. 698 180 354
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OPEL ASTRA III 
1.6 E, rok prod. 2008, 
kraj., 

12.800 zł

VOLVO XC60 II 
2.0 E, rok prod. 2020,  
kraj., I-wł, serwisowany, 
F-VAT

179.900 zł

AUDI A4
2.0 E, rok prod. 2020, 
kraj., I-wł., gwarancja, 
serwisowany, F-VAT

139.900 zł

MERCEDES GLC 220
2.2 D, rok prod. 2019, 
krajowy, I-wł., F-VAT
serwisowany, 

188.900 zł

RENAULT MEGANE 
1.3 E, rok prod. 2019, 
kraj., I-wł., serwisowany, 
F-VAT

62.900 zł

AUDI A3 
1.5 TSI, rok prod. 2017 
kraj., I-wł.,  
serwisowany

77.900 zł

VW PASSAT 
1.5 E, rok prod. 2019,
nawigacja, kraj., I-wł., 
F-VAT

79.900 zł

AUDI A4 2.0 D, rok prod. 2008, 32.900 zł

AUDI A5 1.8 E, rok prod. 2014, 63.900 zł

AUDI A6 1.8 E, rok prod. 1998, 9.900 zł

AUDI A6 2.0 D, rok prod. 2017/2018, kraj., I-wł.,  
serwisowany, F-VAT 135.900 zł

AUDI A6 2.0 D, QUATRO S TRONIC, rok prod. 2018, 
kraj., I-wł., serwisowany, F-VAT 139.900 zł

AUDI A6 2.0 D, rok prod. 2021, kraj., I-wł., serwisowany, 
F-VAT, gwarancja producenta 219.900 zł

AUDI A8 3.0 D, rok prod. 2006,  42.200 zł

BMW 430 GRAND COUPE, 2.0 E, 4x4, rok prod. 2019, 
kraj., I-wł., serwisowany, F-VAT 129.900 zł

CHEVROLET KALOS 1.2 E+LPG, rok prod. 2008,  7.900 zł

CITROEN C5 2.2 D, rok prod. 2005,  10.900 zł

FIAT PUNTO 1.2 E, rok prod. 2000, kraj.,  2.900 zł

FORD EDGE 2.0 E, rok prod. 2019,  118.500 zł

FORD FIESTA 1.6 D, rok prod. 2010,  24.500 zł

FORD FOCUS 1.5 D, rok prod. 2017, I-wł., serwisowany, 
F-VAT 44.900 zł

FORD KUGA 2.0 D, rok prod. 2011,  42.500 zł

HONDA CIVIC 1.8 E, rok prod. 2009,  28.200 zł

MERCEDES GLC 250, 2.0 E, rok prod. 2018, 4x4, automat, 
kraj., I-wł., F-VAT,                       166.900 zł

OPEL ASTRA V, 1.6 D, rok prod. 2018, kraj., I-wł.,  
serwisowany, F-VAT            43.900 zł

OPEL CORSA C, VAN, 1.3 E, rok prod. 2005, kraj., I-wł.,  
 3.900 zł

OPEL INSIGNIA 1.5 E, rok prod. 2019, kraj., I-wł.,  
serwisowany, F-VAT 75.900 zł

OPEL ZAFIRA 1.6 E, rok prod. 2007, kraj.,            16.800 zł
PEUGEOT 206 1.1 E, rok prod. 2005,  7.700 zł
PEUGEOT 308 SW 1.6 D, rok prod. 2009, automat, 17.900 zł
TOYOTA AVENSIS 2.0 D, rok prod. 2008, 13.900 zł
TOYOTA YARIS 1.3 E, rok prod. 2006, 16.700 zł
VOLVO XC60 2.0 D, rok prod. 2017, kraj., I-wł.,  

serwisowany, F-VAT  137.900 zł
VW GOLF VI, 1.4 E, rok prod. 2009, kraj., I-wł., 24.500 zł
VW NEW BEETLE 1.6 E, rok prod. 2001, 7.900 zł
VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2018, kraj., I-wł., serwiso-

wany, F-VAT,  74.900 zł
VW POLO 1.2 E + LPG, zakup w 2010,  17.900 zł

Wybrane samochody na dzień 18 listopada 2022
FIAT TIPO 
1.2 E, rok prod. 2017, I-wł., 

43.900 zł
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