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Częstochowianin na najwyższym stopniu podium

Bartłomiej Mirecki Mistrzem Polski!

Samochodowych Mistrzostw Polski, a także obrona tytułu Mistrza
Europy FIA CEZ za kierownicą
Formuły Renault 2.0.
Tytuł Mistrza Polski ma już zapewniony, jednak o ponowne Mistrzostwo Europy walczyć będzie
jeszcze na Słowacji oraz w Czechach.

Częstochowski kierowca
wyścigowy – Bartłomiej
Mirecki – po raz kolejny
wywalczył tytuł Mistrza
Polski w wyścigach samochodowych. Wystarczającą
ilość punktów, aby stanąć
na najwyższym stopniu podium w klasyfikacji sezonu
zdobył już dwa wyścigi
przed końcem.

W miniony weekend na
Łotwie, gdzie rozgrywana była jedna z rund Wyścigowych
Samochodowych Mistrzostw
Polski Bartłomiej Mirecki wystartował za kierownicą Renault Clio CUP. W pierwszym
wyścigu Mirecki dojechał na
drugiej pozycji. Pozwolił się
wyprzedzić jedynie swojemu
koledze z zespołu BM Racing
Team – Szymonowi Jabłońskiemu, który walczy o podium w klasyfikacji generalnej Mistrzostw Polski. Druga
pozycja pozwoliła uzyskać
niezbędną przewagę punktową i Bartek Mirecki może być
już pewny zdobycia tytułu. W
drugim wyścigu na Łotwie zawodnik Automobilklubu Częstochowskiego
postawił
przysłowiową „kropkę nad i” mijając linię mety na pierwszym
miejscu.
Pracowita runda
Mireckiego

Starty Bartłomieja
Mireckiego w sezonie 2019
wspierają:

l RANAL
l Sonax Polska
l RallyShop.p
l KJK-Auto
Partnerzy:
l Fundacja DKMS
l Vistula
lAutomobilklub
Częstochowski

W Rydze Bartłomiej Mirecki
startował nie tylko sprintach, ale
też w dwugodzinnym wyścigu
długodystansowym. Jego zmiennikami byli koledzy z BM Racing
Team: Karol Urbaniak oraz Szy-

mon Jabłoński.
W sobotnim wyścigu Mirecki
zajął jednocześnie pierwsze i
drugie miejsce! Jak to możliwe?
Wystartował on podczas jednego
wyścigu w dwóch samochodach

Jaskrów

zmieniając się ze swoimi zespołowymi kolegami.

To nie koniec sezonu!
Przed Bartkiem Mireckim jeszcze jedna runda Wyścigowych

Wyniki Bartłomieja Mireckiego, a także zdjęcia, filmy i transmisje na żywo można śledzić za
pośrednictwem stron internetowych:
l www.facebook.com/bmracingteam,
l www.facebook.com/bartlomiejmireckiofficial
l www.instagram.com/bm_
racing_team
l www.bartekmirecki.pl.

Oprac. Katarzyna Gwara

Doprowadził do śmiertelnego wypadku.
Był pod wpływem amfetaminy
26-letni kierowca BMW, który doprowadził do wypadku w Jaskrowie był pod
wpływem amfetaminy. Zdarzenia nie
przeżył 67-letni mieszkaniec Częstochowy. Ciężko ranna została też kobieta,
która kierowała hondą oraz pasażerka.
Sprawca wypadku został aresztowany na
trzy miesiące.
Przypomnijmy , do wypadku doszło 14
sierpnia, kilka minut po godzinie 16.00, w
Jaskrowie. Z ustaleń policji wynika, że
kierujący BMW nie zachował należytych
środków ostrożności i jadąc
w kierunku Częstochowy na
łuku drogi zjechał na przeciwległy pas ruchu, gdzie doprowadził do zderzenia fordem focusem. Następnie
uderzył czołowo w hondę.
67-letni pasażer hondy zmarł
po przewiezieniu do szpitala.

Kierująca z kolei w ciężkim stanie trafiła do kliniki w Zabrzu. Hospitalizacji
wymagała też 15-letnia pasażerka
hondy.
Jak się okazało, 26-letni kierowca
wypadku w momencie zdarzenia był
pod wpływem amfetaminy. Prokurator z Prokuratury Rejonowej w Częstochowie, po zapoznaniu się z całością materiałów, przedstawił zatrzymanemu zarzut spowodowania wypadku i kierowania pojazdem pod
wpływem środka odurzającego oraz
zadecydował o wystąpieniu z wnioskiem o izolacyjny środek zapobiegawczy. Sąd przychylił się do tego
wniosku i zastosował wobec sprawcy
wypadku tymczasowy areszt na okres
3 miesięcy. 26-letni częstochowianin
nie przyznał się do winy i odmówił złożenia wyjaśnień.
Katarzyna Gwara
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Zwierzyniec Pierwszy

Włamali się
i splądrowali dom

Częstochowska policja

Bezpieczne wakacje
w Poniku
Kilka dni temu częstochowscy policjanci odwiedzili dzieci
na koloniach organizowanych
przez Caritas Archidiecezji Częstochowskiej w Poniku położonym w samym sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. W
trakcie spotkania mundurowi
rozmawiali o bezpieczenstwie
podczas wakacji, ale także zapewnili dla wszystkich moc
atrakcji.

Powstał portret pamięciowy
dwóch mężczyzn, którzy włamali się i okradli jeden z domów w Zwierzyńcu Pierwszym.
Do zdarzenia doszło 16 maja w
Zwierzyńcu Pierwszym. Około godziny 11:30 do jednego z domów
przy ul. Jasnej, sprawcy, po uprzednim pokonaniu zabezpieczeń do
drzwi wejściowych do domu,
przedostali się do jego wnętrza, a
następnie splądrowali mieszkanie
oraz dokonali kradzieży gotówki i
złotej biżuterii.
W toku wykonywania czynności
sporządzono portrety pamięciowe
sprawców.
Jeden z nich, to mężczyzna w
wieku około 30 lat, wzrostu około
178 cm, sylwetka szczupła, twarz
owalna, cera normalna, włosy
ciemnopigmentowane,
oczy
ciemne, nos prosty, usta krótkie
raczej cienki.
Ubrany był w: kurtkę koloru
ciemnego w paski lub inny podobny wzór z kapturem, spodnie

moro typu “amerykańskiego żołnierza”, buty czarne sportowe.
Kolejny sprawca to mężczyzna
w wieku około 60 lat, wzrostu
około 170 cm, o wątłej sylwetce,
twarz wąsko-owalna i szczupła,
włosach krótkich i czarnych, czarnych oczach, cerze śniadej, prostym nosie, ustach średniej grubości. Uroda romska.
Ubrany był w: cienką szarą
czapkę z daszkiem, ciemną
kurtkę z pakiem albo ściągaczem w pasie.
Policja prosi o pomocy osoby
mające jakiekolwiek informacje
dotyczące zdarzenia, bądź które
rozpoznają osoby z portretów pamięciowych. Kontakt z Komendą
Powiatową Policji w Kłobucku:
emailowo: dyzurny@klobuck.ka.
policja.gov.pl, lub telefonicznie:
(34) 310 92 55, (34) 310 92 80 bądź
z najbliższą jednostką policji pod
numerem 997 i 112. Funkcjonariusze gwarantują anonimowość.

Bezpieczny
szczyt
pielgrzymkowy

Zabezpieczenie ruchu
pielgrzymkowego rozpoczęło się od 13 sierpnia, a zakończyło w czwartek 15
sierpnia w późnych godzinach wieczornych. Wszystko po to, aby każdy pielgrzym mógł czuć się bezpiecznie. W trakcie przemarszu pielgrzymek policjanci kierowali ruchem
drogowym na głównych ciągach komunikacyjnych, tym
samym zapewniając spokojny i bezkolizyjny ruch.
Wzmożony ruch pielgrzymkowy obserwować można
było zwłaszcza w okolicach

należy się zachować w kontaktach z osobami obcymi, jak
bezpiecznie poruszać się na rowerze oraz co robić w sytuacji
zagrożenia bezpieczeństwa.
W spotkaniu uczestniczył też
policyjny przewodnik psa służbowego asp.szt.Wojciech Bożek, który omówił podstawowe
zasady bezpieczeństwa, jakimi
należy się kierować w kontakcie z agresywnymi zwierzętami.
Podziw wzbudzały też konie
policyjne z częstochowskiego
zespołu konnego.

Katarzyna Gwara

Katarzyna Gwara

Jasna Góra

Pierwszy wzmożony
ruch pielgrzymkowy zakończył się bezpiecznie.
Od 13 do 15 sierpnia kilkuset mundurowych zabezpieczało
przejścia
pielgrzymek z całej Polski. Czwartkowe uroczystości na Jasnej Górze
przebiegły bez żadnych
wydarzeń mogących zakłócić ich przebieg.

Policjanci w ramach akcji
Bezpieczne Wakacje dbają o
bezpieczeństwo
wszystkich

uczestników ruchu drogowego.
Tym razem policjantka z ruchu
drogowego st. sierż. Mariola
Kowalczyk-Trąbska oraz mundurowi z Wydziału Prewencji
Komendy Miejskiej Policji w
Częstochowie spotkali się z
dziećmi na koloniach letnich. W
trakcie wizyty policjantka przypomniała dzieciom podstawowe zasady korzystania z przejść
dla pieszych oraz poruszania
się po drodze po zmroku. Opowiedziała też jak na co dzień
wygląda służba w policji. Rozmawiała z najmłodszymi, jak

Jasnej Góry, do której przybyli pielgrzymi z całego kraju. Tutaj również nie zabrakło mundurowych, którzy w
pobliżu klasztoru oraz parkach jasnogórskich dbali o
bezpieczeństwo wiernych.
W trakcie zabezpieczenia
nie doszło do incydentów,
które zakłóciłyby przebieg
uroczystości na Jasnej Górze, jak również nie wystąpiły żadne zdarzenia, które
naruszyłyby spokój i porządek publiczny. Doszło jedynie do kilku incydentów,
które nie wpłynęły na poziom bezpieczeństwa. W
tłumie pielgrzymów zaginęły dwie osoby, ale dzięki
mundurowym szybko się
odnalazły.
O bezpieczeństwo w mieście dbali mundurowi w patrolach pieszych, policja
konna, przewodnicy z psami służbowymi, a także policjanci zmotoryzowani poruszający się radiowozami i
motocyklami.
Katarzyna Gwara

Jasna Góra

Więcej
pielgrzymów
Przed uroczystością Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, na Jasną Górę przybyły 64.
piesze pielgrzymki, a w nich 70
tys. osób. W porównaniu z ubiegłym rokiem, wzrosła zarówno
liczba pieszych pielgrzymek, jak i
idących w nich pątników.
Centralnym punktem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
była uroczysta Suma Pontyfikalna,
która rozpoczęła się o godz. 11.00
na Szczycie. Mszy św. z udziałem
ponad 60 tys. wiernych przewodniczy abp Jan Pawłowski delegat
ds. nuncjatur w Sekretariacie Stanu Stolicy Apostolskiej. Główne
uroczystości odpustowe były bowiem dziękczynieniem za wznowienie 100 lat temu relacji dyplomatycznych między Polską a Stolicą Apostolską.
Na Eucharystii obecni byli m.in.:
abp Salvatore Pennacchio, Nuncjusz Apostolski w Polsce; abp Wacław Depo, metropolita częstochowski; abp Benjamin Ndiaye,
metropolita Dakaru; abp Sławoj
Leszek Głódź, metropolita gdański;
bp Artur Miziński, sekretarz generalny KEP; abp senior Stanisław
Nowak, abp senior arch. częstochowskiej; ks. Daniel Tumiel z sekretariatu stanu Stolicy Apostol-

skiej; ks. Andrea Francia, radca
Nuncjatury Apostolskiej; ks. Paweł
Rytel-Andrianik, rzecznik Episkopatu Polski; księża przewodnicy pieszych pielgrzymek oraz przedstawiciele władz i samorządowych
różnych szczebli.
Podczas Eucharystii abp Wacław
Depo poświęcił zioła i kwiaty, z racji przypadającego tradycyjnego
świata Matki Bożej Zielnej. Złożono także przyrzeczenia Duchowej
Adopcji Dziecka Poczętego.
Ze względu na stulecie wznowienia stosunków dyplomatycznych między Stolicą Apostolską a
Polską, Ojciec Święty Franciszek
udzielił na dzień 15 sierpnia na Jasnej Górze błogosławieństwa papieskiego. Błogosławieństwo można uzyskać również uczestnicząc
nabożnie we mszy św. przez odbiorniki radiowe i telewizyjne. Do
błogosławieństwa dołączony był
również odpust zupełny.
Specjalne papieskie błogosławieństwo przekazał na zakończenie mszy św. abp Jan Pawłowski.
Na sumie śpiewał Jasnogórski
Chór Mieszany im. Królowej Polski
pod dyr. Marcina Lauzera, a grał Jasnogórski Oktet Dęty pod dyr.
Marka Piątka. Liturgię prowadził
o. Nikodem Kilnar.
Katarzyna Gwara

Częstochowa

Lokale
użytkowe
znalazły
najemców
Zakończył się przetarg na wynajem pięciu
lokali użytkowych i garaży w Częstochowie.
Przedsiębiorcy zagospodarują pomieszczenia o powierzchni od 8,5 do niemal 65 metrów kwadratowych.
Zgodnie z przetargiem 5 lokali użytkowych zostanie przeznaczonych na działalność handlową i
usługową, a także gastronomiczną.
W lokalu przy al. Niepodległości 12 o powierzchni nieco ponad 27 m² powstanie biuro
handlowe. 30-metrowy lokal przy ul. Nowowiejskiego 4 zostanie wykorzystany jako magazyn salonu ślubnego. Jeśli oferent, który wygrał przetarg,
nie podpisze umowy najmu, wówczas na miejscu
powstanie biuro/magazyn. W największym ze
wszystkich, niemal 65-metrowym pomieszczeniu
przy ul. Ogińskiego 10 prowadzona będzie działalność handlowa. Tu również, jeśli oferent, który
wygrał przetarg, nie podpisze umowy najmu,
wówczas na miejscu prowadzona będzie inna
działalność – w tym przypadku usługowa. Przeznaczeniem ostatniego, 42,5-metrowego lokalu
przy ul. Warszawskiej 349 będzie gastronomia, a
dokładniej kuchnia orientalna.
W zależności od lokalizacji, wielkości powierzchni użytkowej czy atrakcyjności lokalu, stawka czynszu za 1 m² w przypadku lokali użytkowych wyniosła od 10 do niemal 30 zł.
Oprac. Katarzyna Gwara

Z POLICYJNEGO NOTATNIKA

Wyłudzała pożyczki.
Dane czerpała z... CV
Policjanci Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą mikołowskiej komendy
zakończyli dochodzenie dotyczące mieszkanki Katowic,
która usłyszała aż 26 zarzutów oszustw gospodarczych.
Kobieta wykorzystała dane
osobowe pozyskane z dokumentów CV kandydatów do
pracy i zawierała szereg umów
pożyczkowych oraz umów na
usługi telekomunikacyjne.
44-latka usłyszała już zarzuty.
Niewykluczone, że pokrzywdzonych w sprawie może być
więcej.
Aktem oskarżenia zakończyło się postępowanie karne prowadzone przeciwko 44-letniej
mieszkance Katowic. Kobieta,
w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i pod pretekstem chęci zatrudnienia w
swojej firmie nowych pracow-

ników, wchodziła w posiadanie
ich danych osobowych zawartych w treści składanych przez
nich CV. Osób zgłaszających
swoje kandydatury jednak nie
zatrudniała, a na podstawie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych zawarła aż
kilkanaście umów, w tym ze
spółkami zajmującymi się
udzielaniem pożyczek przez internet, bankami oraz podmiotami świadczącymi usługi telekomunikacyjne.
Dzięki wnikliwej pracy operacyjnej mikołowscy śledczy zgromadził obszerny materiał dowodowy, który pozwolił na
przedstawienie kobiecie aż 26
zarzutów oszustwa i tym usiłowania oszustwa w obrocie gospodarczym.
44-latka przyznała się do zarzucanych jej czynów i złożyła
wniosek o dobrowolne poddanie się karze.

Nożownik aresztowany
Policjanci z Zawiercia zatrzymali 59-latka podejrzanego o usiłowanie zabójstwa.
Pijany mężczyzna kilkukrotnie ugodził nożem swoją żonę i syna. Sprawca został już
tymczasowo aresztowany.
Do zdarzenia doszło w poniedziałek, około 3.00, w jednej
z miejscowości na terenie gminy Łazy. Z ustaleń policjantów
wynika, że 59-latek kilkukrotnie ugodził nożem swoją żonę i

syna podczas domowej awantury. Powodem kłótni było to,
że 60-letnia żona oraz 27-letni
syn nie chcieli dać pijanemu
mężczyźnie alkoholu.
Obydwoje trafili do szpitala, a
59-latek został zatrzymany.
Miał ponad 2 promile alkoholu. Usłyszał zarzuty. Sąd zadecydował o jego tymczasowym
aresztowaniu na trzy miesiące. Za usiłowanie zabójstwa
zatrzymanemu grozi nawet dożywotni pobyt w więzieniu.

Potrącił policjanta
Katowiccy policjanci zatrzymali sprawcę potrącenia
policjanta, do którego doszło
pod koniec maja. Sprawca
zbiegł wtedy z miejsca zdarzenia. Czynności przeprowadzone przez kryminalnych z
katowickiej „trójki” pozwoliły ustalić jego tożsamość.
Okazał się nim 36-letni
mieszkaniec Katowic, który
ukrywał się przed organami
ścigania. Do akcji wkroczyli
poszukiwacze z katowickiej
komendy, którzy wytropili
poszukiwanego mężczyznę i
go zatrzymali. 36-latek był
kompletnie zaskoczony wizytą policjantów. O jego dalszym losie zdecyduje sąd.
Grozi mu 5 lat więzienia.
Na ul. Książęcej mundurowi
z Komisariatu Policji III w Katowicach postanowili skontrolować pojazd, ponieważ podejrzewali, że znajdujące się w
nim osoby mogą mieć związek
z kradzieżą elementów metalowych z pobliskiej posesji.
Gdy policjanci podeszli do samochodu, kierujący gwałtownie ruszył i potrącił otwartymi
drzwiami jednego z mundurowych, a następnie odjechał z
miejsca zdarzenia. Niezwłocznie podjęto poszukiwania za

sprawcą.
Tożsamość
kierującego
ustalili kryminalnych z katowickiej „trójki”. Okazało się, że
sprawcą jest ukrywający się
przed
organami
ścigania
36-letni mieszkaniec Katowic.
Mężczyzna miał już zasądzony
wyrok za nie zatrzymanie się
do kontroli drogowej pomimo
wydanego polecenia przez
uprawnionego funkcjonariusza, od którego się uchylał.
Gdy
ustalono
tożsamość
sprawcy, do akcji wkroczyli policjanci z Referatu Poszukiwań
i Identyfikacji Osób z katowickiej komendy, którzy wytropili
mężczyznę. 36-latek ukrywał
się u jednego z członków swojej rodziny. W chwili zatrzymania mężczyzna był kompletnie
zaskoczony wizytą stróżów
prawa. Zatrzymany usłyszał
zarzuty stosowania przemocy
wobec funkcjonariusza celem
zmuszenia go do odstąpienia
od czynności służbowej i naruszenia jego nietykalności cielesnej oraz niestosowania się do
zakazu sądowego. Okazało się
bowiem, że w chwili zdarzenia
katowiczanin posiadał sądowy
zakaz prowadzenia pojazdów.
Mężczyźnie grozi 5 lat więzienia. O jego dalszym losie zdecyduje sąd.
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Pomyliła las ze składowiskiem
odpadów

Tarnogórscy
kryminalni
wspólnie ze strażnikami leśnymi zatrzymali kobietę, która
ciągnikiem wjechała do lasu.
Oprócz bezprawnego wjazdu na

teren leśny, odpowie też za jego
zaśmiecenie. Badanie trzeźwości wykazało że jest pod wpływem alkoholu. Grozi jej wysoka
grzywna i 2 lata więzienia.

Kryminalni z tarnogórskiej komendy prowadzili działania
wspólnie z funkcjonariuszami
Straży Leśnej. Podczas patrolu
lasu w rejonie Kalet zauważyli
nietypowy ciągnik, który nie
miał tablic rejestracyjnych i w
ogóle nie powinien jeździć po
lesie. W związku z bezprawnym
wjazdem do lasu, kierującą zatrzymano do kontroli. Traktorzystką okazała się 51-letnia
mieszkanka Kalet, od której policjanci wyczuli alkohol. W komisariacie w Kaletach kobiete poddano badaniu na alkomacie
i okazało się, że ma prawie 2,5
promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Strażnicy leśni
bardzo szybko ustalili, że sprawczyni przywiozła gruz do lasu.
51-latka odpowie za bezprawny
wjazd i zanieczyszczenie. Za to
grozi jej grzywna. Ponadto odpowie za jazdę w stanie nietrzeźwości za co grozi kara 2 lat
więzienia, zakaz prowadzenia
pojazdów oraz także wysoka
grzywna.

Pijane nastolatki nad wodą. Jedna
miała 4 promile, a druga blisko 3,5
O tym, że alkohol i wypoczynek nad wodą to wyjątkowo
nietrafne, a zarazem bardzo
niebezpieczne połączenie, stróże prawa przypominali już wielokrotnie. Mimo to, wciąż nie
każdy zdaje sobie sprawę z zagrożeń, jakie niesie za sobą bagatelizowanie policyjnych apeli. Tym razem lekkomyślnością
wykazały się nastolatki, których wypoczynek nad wodą
mógł skończyć się tragicznie...

Oficer dyżurny zabrzańskiej komendy odebrał zgłoszenie, które
dotyczyło dwóch nastolatek. Dziewczyny w wieku 14 i 15 lat przebywały na pomoście na jednym ze stawów przy ulicy Tarnopolskiej. Przechodzący tamtędy mężczyzna widząc, że młode dziewczyny są pijane, zwrócił im uwagę, aby zeszły z
pomostu, bo jest to dla nich niebezpieczne. Kiedy jedna z nastolatek
chciała wstać, straciła równowagę i
wpadła do stawu. Mężczyzna ruszył
z pomocą i pomógł jej wyjść. W tym

czasie druga z nich, chcąc usiąść na
pomoście, również wpadła do wody. Na miejsce przyjechał policyjny
patrol z IV komisariatu. Nastolatki
zostały sprowadzone na brzeg, a
następnie przewiezione do szpitala.
Badanie na zawartość alkoholu w
organizmie wykazało, że jedna z
nich miała w organizmie 4 promile,
z kolei druga – blisko 3,5. Po udzieleniu pomocy medycznej, obie zostały zwolnione ze szpitala i przekazane pod opiekę rodzicom. Ich
sprawą zajmie się sąd rodzinny.

Dostała ataku epilepsji.
Z pomocą przyszli policjanci
Policjanci zabezpieczający
centralne obchody Święta
Wojska Polskiego w Katowicach udzielili pomocy młodej
kobiecie, która za kierownicą
swojego auta dostała ataku
epilepsji. Asp. Marcin Filipczak oraz asp. Adrian Tatar z
wydziału ruchu drogowego
świętokrzyskiej policji zatrzymali samochód, nad którym nie panowała już kierująca, wyciągnęli nieprzytomną dziewczynę ze środka i
udzielili jej pomocy przedmedycznej. Wezwali też na
miejsce pogotowie. Dzięki
szybkiej reakcji mundurowych 26-letnia wodzisławianka odzyskała przytomność.
W odpowiednim miejscu i czasie znaleźli się mundurowi w kieleckiej drogówki, którzy biorą udział w
policyjnym zabezpieczeniu centralnych obchodów
Święta Wojska Polskiego w Katowicach. Patrolując ulicę Bracką zauważyli osobowego volkswagena, który
stał nieruchomo na jezdni, pomimo płynnie odbywającego się ruchu. Policjanci podeszli do kierującej, żeby sprawdzić, czy nie potrzebuje pomocy. Za kierownicą zobaczyli młodą kobietę, która miała objawy ata-

ku epilepsji. Stróże prawa niezwłocznie udzielili pomocy przedmedycznej nieprzytomnej 26-latce i zabezpieczyli pojazd. Sytuacja była niebezpieczna także dla innych uczestników ruchu drogowego. Na ulicy, gdzie
kierująca dostała ataku epilepsji o tej porze panuje
duże natężenie ruchu. Na szczęście nikomu nic się nie
stało. Dzięki sprawnej pomocy policjantów wodzisławianka odzyskała przytomność jeszcze przed przyjazdem pogotowia ratunkowego, któremu następnie
przekazano 26-latkę.
Kolumnę opracowała Katarzyna Gwara
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OGŁOSZENIA ABONAMENTOWE

n

n

Cz-wa, pl. Daszyńskiego 4,
tel. 34 368 19 45

l

Cz-wa, ul. Jagiellońska 3/9

tel. 506 107 375

MOTORYZACJA

POGRZEBY

AKUMULATORY

CHEMIA GOSPODARCZA I PROFESJONALNA
RÊCZNIKI PAPIEROWE I CZYŒCIWA BAWE£NIANE
ARTYKU£Y GOSPODARSTWA DOMOWEGO
RÊKAWICE I UBRANIA WSZELKICH TYPÓW
OPAKOWANIA JEDNORAZOWE
WORKI NA ODPADY
i wiele wiêcej...

ZAPRASZAMY!!!

LOMBARDY

MEBLE / MOTORYZACJA

LOMBARD KAPS

US£UGI
POGRZEBOWE

20 lat doświadczenia
RABAT – 50% u nas to działa!

tel. 34 327 10 56
603 471 221

SZYBKA GOTÓWKA za:
złoto, srebro, GSM,
RTV i inne

n SPRZEDAM dom w Cz-wie, ul. św. Rocha.
Dojazd z dwóch stron. Idealny na działalność.
Tel. 606 875 401

— KURSY —

n SPRZEDAM pensjonat w Cz-wie pod działalność. Ul. Gronowa 37.Długi 29 m, szer. 9 m – 2
kondygnacje, z przybudówką. Tel. 502 636 143

KURSY na KWALIFIKOWANEGO
PRACOWNIKA OCHRONY
Kursy doskonalące dla kwalifikowanych
pracowników ochrony warunkujące
przedłużenie uprawnień.
S.P. „Oświata” ul. Kawia 4/16
biuro@kursy-czestochowa.pl
www.kursy-czestochowa.pl
Tel. 34 3616 425

— SPRZEDAM DZIAŁKĘ —

PRZYJMĘ

n SPRZEDAM działkę budowlaną na ul. Limanowskiego 5. Tel. 34 363 91 34

n SPRZEDAM pole o pow. 8134 m2, dł. 250 m,
szer. 40 – 45 m w Częstochowie, ul. Juranda
40/44. Tel. 887 627 682

n PRZYJMĘ stare telefony komórkowe, stare

klucze, krzyżyki i medaliki, stare monety,
— KUPIĘ MIESZKANIE —
eurocenty. Tel. 667 499 164
n KUPIĘ mieszkanie M-2 pokój z kuchnią na I lub
II piętrze w centrum lub śródmieściu Częstocho- n PRZYJMĘ srebro, może być złom.
wy. Tel. 413 880 040 (prosić Adama Klimasa)
Tel. 667 499 164
— SPRZEDAM MIESZKANIE —
SPRZEDAM
2
n SPRZEDAM mieszkanie M-3 64 m w
kamienicy oraz lokal użytkowy 16 m2 w centrum
n SPRZEDAM ANTYKI – francuski komplet z
Częstochowy. Tel. 662 014 102
— DO WYNAJĘCIA —
n WYNAJMĘ pawilon piętrowy 85 m2 z użytkową piwnicą. Kościuszki. Tel. 695 654 373,
667 860 288

DO WYNAJĘCIA DOM w Częstochowie. Tel. 609 39 18 70

1896 r.: biblioteczka + komoda z marmurowym
blatem. Sygnowany, perfekcyjna renowacja.
Tel. 34 – 367 65 56
n SPRZEDAM TANIO! 1) Torbę myśliwską,
skóra, żółta, z frędzlami; 2) Garnek kamienny,

USŁUGI

wys. 25 cm, średnica 23 cm; 3) Warsztat tkacki

n POLEROWANIE reflektorów, blacharstwo,
lakiernictwo, tłumiki. Automat Trojanowski.
Częstochowa, ul. Wazów 62A. Tel. 509 876 249
n FLASHGSM – profesjonalny serwis telefonów
komórkowych oraz nawigacji GPS.
Częstochowa, al. Wolności 10 (w bramie).
Tel. 888 14 99 69

mały – zabytek; 4) Buciki dziecięce 14 i 15 cm
(długość podeszwy); 5) Magnetofon szpulowy
ZK 140 (licencja grundig). Tel. 504 563 612
n SPRZEDAM KOŻUCH rozm. 36. Cena 20 zł.
Tel. 667 499 164

n SPRZEDAM SAMOCHÓD VW Golf V
– 2006 r., 1.9 TDI – przebieg 136 tys. km,
automatyczna skrzynia. Tel. 508 173 008,
504 209 884
nSPRZEDAM SAMOCHÓD Ford Focus
GHIA 2006 r., 1.6 TDCI / przebieg 109
tys. km, FULL OPCJA - 10500 zł / do
negocjacji.
Tel.: 608 825 187
PRACA

Pracowników bez doświadczenia
— DAM
PRACĘ
—
do pomocy
na budowie
w Blachowni.
Praca w terenie poniedziałek-piątek
2.200 zł netto!
Tel. 32-238-86-23
n PRACA opieka w Niemczech, WYSOKIE
zarobki – do 1650 €, tel. 61 666 2993
MATRYMONIALNE
n SAMOTNY bezdzietny 178/42 lata, skromny,
uczciwy, bez nałogów pozna do stałego
związku uczciwą kobietę o dobrym sercu, która
kocha spokój, bez dzieci. Tel. 795 760 424.
Częstochowa
n SAMOTNY mężczyzna, 52 lata, pozna kobietę,
chętnie puszystą, starszą.
Tel. 511 224 410
n WOLNY – lat 51, bezdzietny, wysoki, normalny,
niezależny finansowo – pozna panią. Stan
cywilny pani nieistotny. Pani może posiadać
dzieci. Cel – stały związek.
Tel. 660 006 217

WYPEŁNIONY KUPON NALEŻY DOSTARCZYĆ DO REDAKCJI: AL. NMP 51 (I piętro)

— SPRZEDAM DOM —

NAUKA

– MATRYMONIALNE

NIERUCHOMOŚCI

– KUPIĘ

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

– SPRZEDAM

BLACHARSTWO

– NIERUCHOMOŚCI 	

www.kapssc.pl

– MOTORYZACJA 	
– PRACA

Al. NMP 1, tel. 34 361-39-50
Al. NMP 16, tel. 34 324-68-31
Al. Wolności 6, tel. 34 324 23 24

Nowa lokalizacja:
ul. Focha 18
Bezgotówkowe
rozliczenia!
www.styx.com.pl

K
UPON
n a b e z p ł at n e o g ł o s ze n i e

TANIE WYROBY
JUBILERSKIE

– INNE   

Czêstochowa
ul. Wielkoborska 196

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

FINANSE

Kupuj u nas œrodki czystoœci
Profesjonalna kompleksowa oferta
Szybka i darmowa dostawa

tel. 34 365 53 14

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

1435 mm

Cz-wa, al. NMP 3,

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

Zadzwoñ!!!
– przyjazd
– pomiar
– wycena
GRATIS!!!

1465 mm

KOMPLEKSOWE ZAOPATRZENIE

złota, gsm, rtv, komputerów.
l

l

Okna 5-kom.

ZAMIANA

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

A
LUCJ
REWO OWA
N
E
C

www.LESENS.pl

SKUP n SPRZEDAŻ

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

OKNA – DRZWI

HURT. ŒRODKÓW CZYSTOŒCI

Treść ogłoszenia:

DOM

ŚRODKI CZYSTOŚCI

LOMBARD
DELTA

REKLAMA
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Wybrane samochody na dzień 16 sierpnia 2019 r.

PEUGEOT 308 T7
1.6 E, rok prod. 2009

BMW X5 3.0 D,
rok prod. 2014, kraj., I - wł.

 17.900 zł

 169.900 zł

MAZDA 6 2.0 E, rok
prod. 2018, kraj.,
I – wł., gwarancja,
F-ra VAT

82.900 zł


TOYOTA COROLLA
1.6 E, rok prod. 2007,
120 tys. km, kraj.,
I - wł.

24.900 zł

VW POLO 1,4 E+LPG,
rok prod. 2009, kraj.


OPEL ASTRA IV 1.7 D,
rok prod. 2014, kraj.,
I – wł., serwis., F. VAT



18.900 zł

KIA CEED 1.4 D,
rok prod. 2017, kraj.,
I – wł.,serwis., gwarancja,
F-ra VAT
43.900 zł



29.900 zł

TOYOTA YARIS 1.0 E,
rok prod. 2016, kraj.,
I – wł.,serwis.
33.900 zł

AUDI A3 1.8 E, rok prod. 1999
7.900 zł
BMW 3 2.0 D, rok prod. 2001, 3 drzwi
5.500 zł
BMW 520 2.0 D, rok prod. 2008
26.800 zł
BMW X6 2.0 D, rok prod. 2009, F. VAT,
99.000 zł
automat, skóra, navi, czujniki
13.900 zł
n CHEVROLET AVEO 1.2 E, zakup 2012, kraj., I-wł.
n CHRYSLER PT CRUISER 2.0 E+ GAZ,
6.900 zł
rok prod. 2001 
2.800 zł
n CITROEN C5 2.2 D, rok prod. 2002 

16.900 zł
n FIAT PUNTO EVO 1.4 E, rok prod. 2010
14.800 zł
n FORD C-MAX 1.6 D, rok prod. 2009
32.900 zł
n FORD FIESTA 1.25 E, rok prod. 2016
n FORD FOCUS 1.6 D, rok prod. 2014, kraj.,
29.900 zł
serwis, F-ra VAT
16.800 zł
n FORD FOCUS 1.6 D, rok prod. 2008
5.900 zł
n FORD FOCUS 1.6 E, rok prod. 2002
n FORD MONDEO 1.8 D, rok prod. 2010
22.900 zł
n FORD MONDEO 1.6 E, rok prod. 2014, kraj.,
37.900 zł
I – wł.
n FORD MONDEO V 2,0 TDCI, rok prod. 2015,
kraj., I – wł., serwis.,F. VAT
45.900 zł
n FORD TRANSIT CUSTOM 2.0 D,
69.900 zł netto
rok prod. 2017, 9-osobowy
n
n
n
n

n HONDA CIVIC 1.4 E, rok prod. 2006
n HYUNDAI i30 1.6 D, rok prod. 2012, kraj., I – wł.,
serwis, F. VAT
n HYUNDAI SONATA 2.4 E+LPG, rok prod. 2006
n KIA SPORTAGE 1.7 CRDI, rok prod. 2011,
polski salon
n MAZDA 323 1.4 E, rok prod. 1999
n MAZDA CX7 2.3 Turbo E, rok prod. 2007

19.900 zł
31.900 zł
10.400 zł
47.900 zł
1.500 zł
25.900

n MERCEDES ML 320 3.0 D, rok prod. 2007
n NISSAN PRIMERA 2.2 D, rok prod. 2002
n NISSAN QASHQAI 1.5 D, rok prod. 2012,
kraj., I – wł.
n NISSAN QASHQAI 2.0 TDI, rok prod. 2011,
kraj., F. VAT
n OPEL ASTRA 1.4 E, rok prod. 2007, kraj. 
n OPEL ASTRA 1.7 D, rok prod. 1999 
n OPEL ASTRA 1.9 D, rok prod. 2006
n OPEL CORSA 1.4E, rok prod. 2016, kraj., I-wł. 
n OPEL VECTRA 2.2 D, rok prod. 2003

n RENAULT CAPTUR 1.5 D, rok prod. 2016,
kraj., I – wł., serwis, F. VAT
n RENAULT SCENIC 1.5 D, rok prod. 2009
n RENAULT MODUS 1.5 CDTi, rok prod. 2006
n SEAT ALHAMBRA 2.0 D, rok prod. 2010 
n SEAT TOLEDO 1.2 E, rok prod. 2016, kraj., I – wł. 
n SKODA FABIA 1.6 TDI, rok prod. 2010-2013, kraj.

n SUZUKI SX4 1.9 D, rok prod. 2006
n TOYOTA AVENSIS 2.0 D, rok prod. 2004
n TOYOTA COROLLA 1,6 E, rok prod. 2015
kraj., I – wł., serwis, 132 KM
n VW JETTA 1.6 E, rok prod. 2007
n VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2008
n VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2007, automat
n VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2005
n VW POLO 1.2 E, rok prod. 2006, kraj.
n VW TIGUAN 2.0 D, rok prod. 2014, kraj., I – wł. 
n VW TOURAN 2.0 TDI, rok prod. 2013, 170 KM
n VW SHARAN 1.8 E+gaz, rok prod. 2001, automat

42.900 zł
8.800 zł
27.900 zł
32.900 zł
7.900 zł
4.900 zł
12.800 zł
32.900
zł
8.800 zł
42.800 zł
11.900 zł
8.900 zł
19.900 zł
33.900 zł
12.900
-15.900 zł
16.900 zł
10.900 zł
47.900 zł
17.900 zł
16.800 zł
17.800 zł
14.900 zł
7.800 zł
54.900 zł
49.900 zł
9.900 zł
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