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SPEED w województwie śląskim

Walczą z agresją drogową

W naszym województwie,
podobnie jak w innych w całym kraju, działają specjalne
grupy „SPEED”, zwalczające
niebezpieczne zachowania w
ruchu drogowym. Poza mundurowymi z drogówki, w ich
skład wchodzą również policjanci z pionów kryminalnych, prewencji i zwalczających cyberprzestępczość. Choć
grupa funkcjonuje dopiero od
lipca, ma już na swoim koncie
spore sukcesy w walce z agresją na drogach. Mundurowi
zareagowali w tym czasie na
blisko 1,5 tysiąca wykroczeń.
Od ponad miesiąca na terenie

województwa śląskiego działa
specjalna grupa „SPEED”, mająca
za zadanie przeciwdziałać niebezpiecznym zachowaniom na drogach. W jej skład wchodzi 52 policjantów - mundurowych z drogówki, mających specjalistyczne
przeszkolenie z obsługi wideorejestratorów i ręcznych mierników
prędkości oraz stróże prawa z
wydziałów prewencji, kryminalnego oraz do walki z cyberprzestępczością KWP w Katowicach.
Zespół został powołany 19 lipca
decyzją Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach.
Do zadań zespołu należy nie
tylko zatrzymywanie kierowców,
którzy stwarzają poważne zagrożenie, przekraczając znacznie
dozwoloną prędkość. Grupa

„SPEED” zajmuje
się także
uczestnikami ruchu drogowego,
którzy dopuszczają się agresywnych zachowań na drodze i popełniają inne wykroczenia, jak
na przykład nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, niewłaściwe
wyprzedzanie i inne niebezpieczne zachowania. Istotne dla pracy tej grupy jest także monitorowanie i analiza nagrań umieszczanych w internecie, obrazujących różne „pirackie wyczyny”,
czy zbieranie informacji o nielegalnych wyścigach i niedopuszczanie do nich. Dzięki współpracy z różnymi instytucjami policjanci typują najbardziej niebezpieczne miejsca w całym województwie i tam pełnią swoją
służbę, by dyscyplinować niepo-

Powiat lubliniecki

Zatrzymał pijanego
motorowerzystę
Postawa godna naśladowania.
Przypadkowy świadek uniemożliwił jazdę pijanemu motorowerzyście. Gdyby nie jego zdecydowana
reakcja, mogłoby dojść do tragedii.
Jak się okazało, nieodpowiedzialny 26-latek miał ponad promil alkoholu w organizmie.
Policjanci otrzymali zgłoszenie, że
drogą krajową nr 46 w kierunku Pawonkowa (powiat lubliniecki) porusza
się motorowerzysta, który prawdopodobnie jest pijany. Informację przekazał inny
uczestnik ruchu, który zauważył jadącego „wężykiem” kierowcę jednośladu. Mężczyzna z trudnem wyprzedzał inne pojazdy. Zgłaszający widząc
niebezpieczne zachowa-

nia motorowerzysty jechał za nim, a
gdy ten zatrzymał się na przydrożnym
parkingu, wybiegł ze swojego samochodu, wyjął kluczyk ze stacyjki uniemożliwiając mu dalszą jazdę. Niezwłocznie powiadomił również policję.
Przybyli na miejsce mundurowi przeprowadzili badanie stanu trzeźwości,
które potwierdziło przypuszczenia
zgłaszającego. Prowadzący motorower 26-letni mieszkaniec powiatu lublinieckiego miał w organizmie ponad
promil alkoholu. Mężczyzna odpowie
przed sądem za jazdę w stanie nietrzeźwości. Grozi mu kara do 2 lat pozbawienia wolności.
Policjanci przypominają, że każdy
nietrzeźwy kierujący stanowi zagrożenie dla wszystkich uczestników ruchu
drogowego. Zawsze reagujmy na tego
typu przypadki zgodnie z założeniami
kampanii „Nie reagujesz-akceptujesz.
Katarzyna Gwara

prawnych kierowców.
Policjanci specgrupy do działań wyjeżdżają wyposażonymi
w wideorejestratory najnowszymi nieoznakowanymi radiowozami, z silnikami o mocy przekraczającej 200 KM. „Gwiazdami” floty śląskiej grupy są: BMW
GT Serii 3 i Kia Stinger. Policjanci
z grupy „SPEED” dysponują także oznakowanymi radiowozami
BMW Serii 3. Wprawdzie radiowóz kierowcy mogą zauważyć w
lusterku z daleka, jednak z pewnością będą zaskoczeni tempem, w jakim auto może się do
nich zbliżyć. Najsłabszy z tych
samochodów dysponuje bowiem mocą ponad 180 KM.
Pomocnymi narzędziami w
działaniu grupy są monitoringi

miejskie oraz Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Ponadto mundurowi, oprócz służb w
terenie, analizują także nagrania
nadesłane przez użytkowników
dróg na specjalną skrzynkę śląskiej policji pod nazwą „Stop
agresji drogowej”.
Dla policjantów z grupy „SPEED” bezpieczeństwo na drogach
jest priorytetem. Mundurowi
stanowczo reagują na wszelkie
przejawy agresji drogowej i nie
stosują taryfy ulgowej wobec
kierowców łamiących przepisy.
Choć grupa działa dopiero od
miesiąca, stróże prawa skontrolowali już prawie 1400 pojazdów, w tym kilkudziesięciu motocyklistów. Efektami ich pierwszych tygodni działań jest namierzenie 950 kierujących łamiących dopuszczalną prędkość, z których 29 straciło prawo
jazdy na 3 miesiące za przekroczenie prędkości w obszarze zabudowanym o ponad 50 km/h.
Policjanci odnotowali też 423 inne wykroczenia popełnione
przez kierujących. W trakcie dotychczasowych działań nałożono
1148 mandatów karnych, 217
razy zastosowano pouczenia, a
w 16 przypadkach skierowano
wniosek o ukaranie do sądu.
Stróże prawa zatrzymali również
59 dowodów rejestracyjnych.
Katarzyna Gwara

Akcja „Prędkość”

38 mandatów
w ciągu kilku godzin
Pomimo wielu informacji na temat
tragicznych skutków
zbyt szybkiej jazdy
i apeli o jazdę zgodną z przepisami,
wielu
kierowców
wciąż nie stosuje się
do ograniczeń prędkości. Świadczą o
tym rezultaty zakończonych działań pn.
„Prędkość”, które
prowadzone były na
drogach powiatu lublinieckiego.
Niestety pomimo wielu policyjnych działań profilaktycznych, informacji na temat tragicznych wypadków będących następstwem zbyt szybkiej jazdy oraz apeli dotyczących bezpieczeństwa w ruchu
drogowym, niektórzy kierowcy w dalszym ciągu nie
przestrzegają przepisów i zdarza się, że znacznie

przekraczają prędkość w terenie zabudowanym.
Tak też był w miejscowości Piasek, gdzie na ulicy
Wolności policjanci zatrzymali do kontroli kierującego samochodem renault, który w terenie zabudowanym poruszał się z prędkością 110km/h. Za
stwierdzone wykroczenie 24-latek został ukarany
mandatem karnym w wysokości 400 zł, a na jego
konto dopisanych zostanie 10 pkt. karnych. Dodatkowo w świetle obowiązujących przepisów mieszkaniec powiatu gliwickiego stracił prawo jazdy na
okres 3 miesięcy.
W miejscowości Skrzydłowice z kolei lublinieccy
policjanci zatrzymali 26-letniego mieszkańca powiatu strzeleckiego, który nie dość, że przekroczył
obowiązujące w tym rejonie ograniczenie prędkości to jeszcze prowadził swój pojazd pomimo orzeczonego przez sąd zakazu. Za swoje postępowanie
mężczyzna ponownie stanie przed sądem.
Łącznie w trakcie działań „Prędkość” na drogach
powiatu lublinieckiego policjanci Wydziału Ruchu
Drogowego KPP Lubliniec nałożyli na kierujących,
którzy naruszyli przepisy 38 mandatów karnych.
Katarzyna Gwara
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Sierpień w Częstochowie

Sprawcy rozboju Drugi szczyt pielgrzymowy za nami
poszukiwani
Poszukiwani są sprawcy
rozboju, do którego doszło 30
kwietnia br. w Częstochowie
przy ulicy Barlickiego. Śledczy
opublikowali wizerunek mężczyzny oraz portret pamięciowy kobiety – para podejrzewana jest o dokonanie tego
czynu. W związku z tym osoby, które rozpoznają sprawców, są proszone o zgłaszanie
się na policję.
– Z dotychczasowych ustaleń
policjantów z komisariatu VI wynika, że 30 kwietnia br., w godzinach dopołudniowych do jednego z mieszkań przy ulicy Barlickiego w Częstochowie przyszedł
mężczyzna z kobietą, którzy “pod
legendą” próbowali wyłudzić pieniądze. W momencie kiedy pokrzywdzona zorientowała się,
sprawczyni siłą przytrzymała jej
ręce, natomiast mężczyzna skradł
pieniądze - informuje Komenda
Miejska Policji w Częstochowie.
Świadkowie zdarzenia lub
osoby mogące rozpoznać z portretu pamięciowego kobietę
oraz widocznego na zdjęciach
mężczyznę podejrzewanych o
dokonanie tego czynu proszone
są o kontakt z Komisariatem Policji VI w Częstochowie tel. (34)
369 1611/ 1623 lub z najbliższą
jednostką Policji - telefony 112.
Paula Nogaj

Ponad 40 tysięcy osób wzięło
udział w uroczystości odpustowej ku
czci Matki Bożej Jasnogórskiej. Centralnym uroczystości była suma pontyfikalna odprawiana na jasnogórskim szczycie. Eucharystii przewodniczył Prymas Polski abp Wojciech
Polak, metropolita gnieźnieński.

Na Jasną Górę na 26 sierpnia przybywali przez ostatnie dni piesi pielgrzymi, głównie z archidiecezji częstochowskiej oraz z diecezji sąsiadujących: łódzkiej, katowickiej, sosnowieckiej, radomskiej, gliwickiej i kaliskiej. Z danych przekazanych przez
jasnogórskie biuro prasowe wynika,
że od 16 do 25 sierpnia do Częstochowy dotarło ponad 100 pielgrzymek pieszych. Podążało w nich 36
500 osób. W tym czasie przybyło także: 25 pielgrzymek rowerowych (1 800
osób), dwie pielgrzymki biegowe (60
osób) oraz pielgrzymka na rolkach
(101 osób). W sumie podczas tegorocznego sezonu pielgrzymkowego
modliło się na Jasnej Górze ok. 11 tys.
pątników więcej, niż rok temu.
Uroczysta suma była także podziękowaniem za pierwszą pielgrzymkę
papieża Jana Pawła II do Polski i na Jasną Górę w 1979 r. Szczególnym gościem był abp Światosław Szewczuk,
zwierzchnik Ukraiński Kościoła. Ks.
Prymas podkreślił, że jego obecność
„jest świadectwem kościelnego dialogu polsko-ukraińskiego, prowadzonego od przeszło trzydziestu lat przez
nasze Kościoły”. Po homilii pielgrzymi
ponowili Jasnogórskie Śluby Narodu
Polskiego z 1956r. Akt Ślubów odczy-

W weekend

tał abp Wojciech Polak.
We wspólnej modlitwie udział
wzięli także: kapituła archikatedralna, Wyższe Seminarium Duchowne
Ojców Paulinów w Krakowie na Skałce; WSD Arch. Częstochowskiej i
Diec. Sosnowieckiej, Instytut Teologiczny w Częstochowie, delegacja Rycerstwa Jasnogórskiej Bogarodzicy,
przedstawiciele parlamentu, władze
rządowe i samorządowe, Katolickie
Stowarzyszeni Civitas Christina, kapłani, siostry i bracia zakonni oraz
osoby życia konsekrowanego, a także Bractwo Królowej Polski i konfratrzy Zakonu Paulinów.
Oprawę muzyczną liturgii przygotował Jasnogórski Chór Chłopięco-Męski Pueri Claromontani i Jasnogórski Oktet Dęty.
Szczyt pielgrzymkowy to też okres
wzmożonej pracy policjantów z wydziału ruchu drogowego, których zadaniem jest zapewnienie bezpiecznego przejścia pielgrzymów przez
ulice miasta i powiatu. W komendzie

miejskiej w Częstochowie Wydział
Sztab Policji koordynował działaniami wszystkich zaangażowanych w to
przedsięwzięcie stróżów prawa. W
terenie pracowali zarówno policjanci
w umundurowaniu, jak i w ubraniach
cywilnych, których zadaniem było
niedopuszczenie do kradzieży oraz
zakłócania przebiegu uroczystości.
Dzięki zaangażowaniu funkcjonariuszy kolejny szczyt pielgrzymkowy
zakończył się bez utrudnień czy incydentów.
W tym czasie na drogach Częstochowy i powiatu doszło do 3 wypadków drogowych, w których 3 osoby
zostały ranne oraz 75 kolizji drogowych. Policjanci ujawnili 10 kierujących, którzy prowadzili swoje pojazdy pod wpływem alkoholu, zatrzymali 15 uprawnień do kierowania
pojazdami. Wobec sprawców naruszajacych przepisy ruchu drogowego
zastosowali 202 środki karne przewidziane w kodeksie wykroczeń.
Katarzyna Gwara

Świętowaliśmy Dni Częstochowy

Koncert zespołu Kombii, parada zabytkowych pojazdów, festiwal kolorów i
przeboje Whitney Houston w orkiestrowych wersjach – między innymi takie
atrakcje czekały na nas w ramach 27.
Dni Częstochowy.
Tegoroczne święto miasta zbiegło się z
60-leciem Automobilklubu Częstochowskiego. Program Dni Częstochowy wzbogacił się
zatem o kilka związanych z tym jubileuszem
punktów – takich, jak chociażby jubileuszowa wystawa w Ratuszu poświęcona częstochowskiej motoryzacji czy konkurs zabytkowych pojazdów na pl. Biegańskiego. Prezydent miasta Krzysztof Matyjaszczyk wręczył
przedstawicielom Automobilklubu symboliczne podziękowania m.in. za pracę społeczną, organizację pokazów i imprez sportowych
oraz promocję Częstochowy w Polsce i za
granicą.

Sobota, 24 sierpnia, upłynęła jednak
przede wszystkim pod znakiem zabawy przy
muzyce na placu w okolicy pętli tramwajowej
przy ul. Fieldorfa-Nila. Najpierw publiczność
rozruszała częstochowska formacja Apress
Band, a potem wystąpili goście – Monika Lewczuk oraz ciągle bardzo lubiani przez publiczność weterani polskiej sceny, czyli zespół
Kombii.
W niedzielę Parkiem Lisiniec zawładnął wyczekiwany zwłaszcza przez młodszą publiczność Festiwal Kolorów – zabawa przy muzyce
i wyrzucanych nad głowy bawiących się
chmurach barwnego pudru.
Na finał świątecznego, miejskiego weekendu w Filharmonii Częstochowskiej Hania
Stach zaśpiewała najbardziej znane piosenki
niezapomnianej Whitney Houston. Wokalistce towarzyszyła Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Częstochowskiej pod dyrekcją
Adama Klocka.
Oprac. Katarzyna Gwara

Z POLICYJNEGO NOTATNIKA

Za kierownicą
ciężarówki z dwoma
promilami
Mundurowi z bielskiej drogówki zatrzymali 38-letniego
kierowcę, który miał w organizmie 2 promile alkoholu.
Obywatel Litwy trafił w ręce
stróżów prawa dzięki czujności innego kierującego, który
widząc podejrzane manewry
na drodze, zawiadomił policję. 38-latek stracił prawo
jazdy, a ciężarówka, którą jechał trafiła na policyjny parking.Mężczyźnie grozi do
2 lat więzienia.
„Przez Pszczynę, w kierunku
Goczałkowic jedzie TIR, praktycznie po dwóch pasach, odbija się od jednego pasa do
drugiego...” – zgłoszenie takiej
treści wpłynęło do operatora
Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego od
jadącego za ciężarówką kierowcy. Oficer dyżurny pszczyńskiej komendy przekazał

informacje podległym patrolom oraz powiadomił o wszystkim policjantów z Bielska-Białej, bowiem właśnie w tym kierunku drogą krajową nr 1
zmierzała ciężarówka.
Niedługo później policjanci z
bielskiej drogówki zauważyli
na ulicy Warszawskiej wskazany pojazd i zatrzymali kierowcę do kontroli. Badanie alkomatem wykazało dwa promile
alkoholu w organizmie. Za jazdę na podwójnym gazie stróże
prawa zatrzymali nietrzeźwemu kierowcy prawo jazdy. Pojazd wraz z naczepą, którym
kierował 38-latek został odholowany. Mężczyzna trafił do
policyjnego aresztu, skąd w
trybie przyspieszonym zostanie doprowadzony do sądu.
Grozi mu do 2 lat więzienia,
wysoka grzywna oraz zakaz
prowadzenia pojazdów.

Niecodzienna
pobudka
Spory szok przeżył 26-letni
mieszkaniec Wyr, który tuż
po przebudzeniu ujrzał nad
sobą głowy kilku strażaków
oraz policjantów. Powodem
tej niecodziennej wizyty okazała się... sąsiedzka troska o
los 26-latka.
Do dyżurnego mikołowskiej
komendy wpłynęło zgłoszenie,
że w jednym z mieszkań budynku wielorodzinnego w Wyrach od dłuższego czasu dzwoni budzik. Zgłaszający obawiał
się, że coś złego mogło stać się
u sąsiadów. Na miejsce natychmiast został skierowany patrol
policji oraz straż pożarna.
Do mieszkania znajdującego

się na II piętrze strażacy dostali się przez otwarte okno. Po
wejściu do środka policjanci
odkryli, że 26-letni wyrzanin
zwyczajnie... śpi. Kiedy wreszcie udało się wybudzić mężczyznę z twardego snu, zdziwiony całą sytuacją wyjaśnił,
że nie słyszał ani budzika, ani
pukania do drzwi, ani też telefonu od zaniepokojonego całą
sytuacją sąsiada. Również głośne pukanie do drzwi skierowanych na miejsce służb nie
postawiło go na nogi.
Interwencja, na szczęście,
zakończyła się dobrze i z pewnością na długi czas pozostanie w pamięci 26-latka.

Radiowozem na
porodówkę
Do dyżurnego Komisariatu
Policji w Wiśle zgłosił się
mieszkaniec Istebnej prosząc
mundurowych o pomoc. Jego
ciężarna żona musiała pilnie
dostać się do szpitala.
Wszystkie załogi karetek były w tym czasie zajęte, a ulice
miasta zakorkowane. Stróże
prawa pomogli rodzącej kobiecie i przewieźli ją na sygnałach do szpitala w Cieszynie. Na szczęście zdążyli na
czas i przyszłą mamą zajęli
się lekarze.
Mieszkaniec Istebnej najpierw skontaktował się z pogotowiem ratunkowym, lecz
wszystkie załogi w tym czasie
były zajęte. W związku z tym,
postanowił sam przewieźć żonę do szpitala w Cieszynie. Para w Istebnej w Wiśle utknęła

jednak w korku na wiślańskiej
Oazie. Zdesperowany mężczyzna skierował się po pomoc do
Komisariatu Policji w Wiśle.
Przekazał dyżurnemu informacje, że jego ciężarna żona
rodzi i musi pilnie dostać się
do szpitala, a droga jest zakorkowana. W związku z tym, że
miejscowy patrol akurat podejmował interwencję, z pomocą pospieszyli poinformowani przez dyżurnego policjanci z komisariatu w Ustroniu. Stróże prawa szybko przyjechali do Wisły. Do radiowozu
wsiadła ciężarna kobieta i z
włączonymi sygnałami uprzywilejowania bezpiecznie przetransportowana do cieszyńskiego szpitala. Na szczęście
policjanci zdążyli na czas i
przyszłą mamą zajęli się lekarze.
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Zasnął za kierownicą.
Wylądował w stawie...
Policjanci z wodzisławskiego wydziału ruchu drogowego
zostali wezwani do nietypowej
interwencji. O zdarzeniu poinformował mundurowych świadek, który zauważył auto w
stawie i jakąś osobę pływającą
obok niego. Okazało się, że
kierowca renault zasnął za
kierownicą, zjechał z drogi
i wjechał do stawu hodowlanego. Na szczęście zdołał w
porę wydostać się z auta i dopłynąć do brzegu. Samochód
udało się wyciągnąć przy pomocy specjalistycznego sprzętu strażackiego.
Zgłoszenie o pojeździe w stawie policjanci otrzymali po
godz. 5.30. Przejeżdżający ulicą
Stawową w Lubomi kierowca, zauważył w stawie
samochód oraz osobę pływającą obok niego.
Mężczyzna zawiadomił służby i wrócił na miejsce
sprawdzić czy ktoś nie potrzebuje pomocy. Policjanci ustalili, że kierowca zanurzonego w wodzie
renault, zasnął za kierownicą, zjechał na prawe
pobocze i wjechał do stawu hodowlanego. Po

zdarzeniu samodzielnie zdołał opuścić auto i dopłynąć do brzegu. Nie wymagał pomocy medycznej. Natomiast jego auto znalazło się całkowicie
pod wodą. Potrzebny był specjalistyczny sprzęt,
którym dysponują strażacy. Dzięki ich pomocy
udało się wyciągnąć pojazd na brzeg. 31-letni kierowca został ukarany na miejscu mandatem karnym.

Katastrofa budowlana w czasie
remontu

Śledczy z wodzisławskiej policji wyjaśniają
przyczyny i okoliczności katastrofy budowlanej w centrum miasta. Przy modernizacji pałacu Dietrichsteinów runęło rusztowanie stojące
przy frontowej ścianie budynku. W wyniku zawalenia się konstrukcji obrażenia odniosły
dwie osoby.
Dyżurny wodzisławskiej policji odebrał zgłoszenie o tym, że w centru miasta przy pałacu ślubów runęło rusztowanie i są osoby ranne. Na ulicę Kubsza pojechały wszystkie patrole będące w

służbie, które potwierdziły zgłoszenie. Strażacy
wyciągali już spod konstrukcji rannych. Jak się
okazało, byli nimi dwaj pracownicy firmy remontowej, którzy w chwili zdarzenia znajdowali się na
rusztowaniu. 28-latek został przetransportowany
śmigłowcem przez pogotowie lotnicze, a lżej ranny 56-latek trafił do wodzisławskiego szpitala.
Mężczyznom nie zagraża już żadne niebezpieczeństwo. W wyniku zawalenia się rusztowania
uszkodzeniu uległy także trzy samochody zapakowane tuż przed budynkiem.
Na miejscu pracowały wszystkie służby ratownicze. Policjanci do późnych godzin zabezpieczali
teren. Śledczy przeprowadzili oględziny pod nadzorem prokuratora i rzeczoznawcy budowlanego. W czynnościach procesowych brał udział Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego i
przedstawiciel Państwowej Inspekcji Pracy. Mundurowi zabezpieczyli dokumentację z budowy,
przesłuchali świadków zdarzenia oraz kierowników budowy i pracowników, których dodatkowo
przebadano alkomatem. Wszyscy byli trzeźwi.
Wstępne ustalenia wskazują, że przyczyną runięcia rusztowań było zerwanie się gzymsu, którego
elementy uszkodziły rusztowania. Po wykonaniu
wszystkich czynności, miejsce zdarzenia przekazano inwestorowi, którym jest miasto Wodzisław
Śląski.

Tragiczny wypadek w lesie
pień uderzył w głowę 64-letnią mieszkankę powiatu będzińskiego. W wyniku doznanych obrażeń kobieta zmarła.

Siewierscy stróże prawa ustalają okoliczności
i przyczyny tragicznego wypadku, do którego doszło w kompleksie leśnym w rejonie miejscowości Dziewki. W trakcie ścinania drzewa spadający

Do zdarzenia doszło na terenie kompleksu leśnego w pobliżu miejscowości Dziewki w gminie Siewierz. Najprawdopodobniej w trakcie prac związanych ze ścięciem drzewa, wykonywanych przez
70-letniego mieszkańca powiatu będzińskiego, doszło do nieszczęśliwego wypadku. Wszystko wskazuje na to, że opadający pień ściętego drzewa uderzył
w głowę 64-letnią żonę mężczyzny. Obrażenia, jakich doznała kobieta, spowodowały jej śmierć. Dokładne okoliczności zdarzenia i jego przebieg badają
śledczy ze siewierskiego komisariatu. Obecny na
miejscu prokurator, zarządził przeprowadzenie sekcji zwłok 64-letniej mieszkanki powiatu.
Kolumnę opracowała Katarzyna Gwara
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OGŁOSZENIA ABONAMENTOWE
HURT. ŒRODKÓW CZYSTOŒCI

www.LESENS.pl

A
LUCJ
REWO OWA
N
E
C

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

SKUP SPRZEDAŻ
n

n

ZAMIANA

złota, gsm, rtv, komputerów.
l

Cz-wa, al. NMP 3,

tel. 34 365 53 14
l

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

l

Cz-wa, ul. Jagiellońska 3/9

tel. 506 107 375

US£UGI
POGRZEBOWE
tel. 34 327 10 56
603 471 221

Czêstochowa
ul. Wielkoborska 196

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

– KUPIĘ
– SPRZEDAM

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

złoto, srebro, GSM,
RTV i inne

n

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

SZYBKA GOTÓWKA za:

LOMBARD
DELTA

Treść ogłoszenia:

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

– MOTORYZACJA 	
– NIERUCHOMOŚCI
– INNE   
– PRACA

LOMBARD KAPS

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

ZAPRASZAMY!!!

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

– MATRYMONIALNE

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...

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

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

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

1465 mm

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

Okna 5-kom.
1435 mm

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

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

KOMPLEKSOWE ZAOPATRZENIE

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE
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, po-

zna 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

USŁUGI
n POLEROWANIE reflektorów, blacharstwo, lakiernictwo, tłumiki. Automat
Trojanowski. Częstochowa, ul. Wazów
62A. Tel. 509 876 249

n FLASH GSM– profesjonalny serwis

telefonów komórkowych oraz nawigacji GPS. Częstochowa, al. Wolności
10 (w bramie). Tel. 888 14 99 69

NIERUCHOMOŚCI
n SPRZEDAM dom w Cz-wie, ul. św.

Rocha. Dojazd z dwóch stron. Idealny
na działalność. Tel. 606 875 401

n SPRZEDAM działkę budowlaną na

ul. Limanowskiego 5. Tel. 34 363 91 34

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

n SPRZEDAM pole o pow. 8134

m , dł. 250 m, szer. 40 – 45 m w
Częstochowie, ul. Juranda 40/44.
Tel. 887 627 682
2

n KUPIĘ mieszkanie M-2 pokój z kuchnią

na I lub II piętrze w centrum lub śródmieściu Częstochowy. Tel. 413 880 040
(prosić Adama Klimasa)

n SPRZEDAM mieszkanie M-3 64 m2
w kamienicy oraz lokal użytkowy
16 m2 w centrum Częstochowy.
Tel. 662 014 102

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

PRACA
Pracowników bez doświadczenia
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

KURSY
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

KUPIĘ

PRZYJMĘ

KUPIĘ
płytki podłogowe
z Opoczna:
wzór HERWES
brązowe - 35x35 cm
10 sztuk. Tel.: 509901250

n PRZYJMĘ stare telefony komórkowe,
stare klucze, krzyżyki i medaliki, stare
monety, eurocenty. Tel. 667 499 164

n PRZYJMĘ srebro, może być złom.
Tel. 667 499 164

SPRZEDAM

n SPRZEDAM SAMOCHÓD VW Golf V
– 2006 r., 1.9 TDI – przebieg 136
tys. km, automatyczna skrzynia.
Tel. 508 173 008, 504 209 884

n SPRZEDAM SAMOCHÓD Ford Focus

GHIA 2006 r., 1.6 TDCI / przebieg 109 tys.
km, FULL OPCJA - 10500 zł / do negocjacji. Tel.: 608 825 187

n SPRZEDAM SAMOCHÓD OSOBOWY:
CITROEN KSARA - Silnik 1,4, przebieg
260 tys. km, rok prod.: 1998, benzyna+gaz
cena: 2 tys. - do negocjacji
tel. 605 830 923

n SPRZEDAM KOŻUCH rozm. 36. Cena
20 zł. Tel. 667 499 164

n SPRZEDAM ANTYKI – francuski

komplet z 1896 r.: biblioteczka +
komoda z marmurowym blatem.
Sygnowany, perfekcyjna renowacja.
Tel. 34 – 367 65 56

n SPRZEDAM TANIO! 1) Torbę myśliw-

ską, skóra, żółta, z frędzlami; 2) Garnek
kamienny, wys. 25 cm, średnica
23 cm; 3) Warsztat tkacki mały –
zabytek; 4) Buciki dziecięce 14 i 15 cm
(długość podeszwy); 5) Magnetofon
szpulowy ZK 140 (licencja grundig).
Tel. 504 563 612

REKLAMA

PEUGEOT 308 T7
1.6 E, rok prod. 2009

17.900 zł

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

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

18.900 zł

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

AUDI A3 1.8 E, rok prod. 1999
BMW 3 2.0 D, rok prod. 2001, 3 drzwi
BMW 520 2.0 D, rok prod. 2008
BMW X6 2.0 D, rok prod. 2009, F. VAT,
automat, skóra, navi, czujniki
n CHEVROLET AVEO 1.2 E, zakup 2012, kraj., I-wł.
n CHRYSLER PT CRUISER 2.0 E+ GAZ,
rok prod. 2001
n CITROEN C5 2.2 D, rok prod. 2002
n FIAT PUNTO EVO 1.4 E, rok prod. 2010
n FORD C-MAX 1.6 D, rok prod. 2009
n FORD FIESTA 1.25 E, rok prod. 2016
n FORD FOCUS 1.6 D, rok prod. 2014, kraj.,
serwis, F-ra VAT
n FORD FOCUS 1.6 D, rok prod. 2008
n FORD FOCUS 1.6 E, rok prod. 2002
n FORD MONDEO 1.8 D, rok prod. 2010
n FORD MONDEO 1.6 E, rok prod. 2014, kraj.,
I – wł.
n FORD MONDEO V 2,0 TDCI, rok prod. 2015,
kraj., I – wł., serwis.,F. VAT
n FORD TRANSIT CUSTOM 2.0 D,
rok prod. 2017, 9-osobowy
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
n MERCEDES ML 320 3.0 D, rok prod. 2007
n NISSAN PRIMERA 2.2 D, rok prod. 2002
n
n
n
n

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

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

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

NISSAN MICRA 1.2 E,
rok prod. 2016, kraj.
I – wł., serwis
F. VAT
26.900 zł
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Wybrane samochody na dzień 23 sierpnia 2019 r.

7.900 zł
5.500 zł n NISSAN QASHQAI 2.0 TDI, rok prod. 2011,
kraj., F. VAT
26.800 zł n OPEL ASTRA 1.4 E, rok prod. 2007, kraj.
99.000 zł n OPEL ASTRA 1.9 D, rok prod. 2006
13.900 zł n OPEL CORSA 1.4E, rok prod. 2016, kraj., I-wł.
n OPEL VECTRA 2.2 D, rok prod. 2003
6.900 zł
n RENAULT CAPTUR 1.5 D, rok prod. 2016,
2.800 zł
kraj., I – wł., serwis, F. VAT
16.900 zł n RENAULT SCENIC 1.5 D, rok prod. 2009
14.800 zł n RENAULT MODUS 1.5 CDTi, rok prod. 2006
32.900 zł n SEAT ALHAMBRA 2.0 D, rok prod. 2010
29.900 zł n SEAT LEON 1.6 D, rok prod. 2010
n SEAT TOLEDO 1.2 E, rok prod. 2016, kraj., I – wł.
16.800 zł
5.900 zł n SKODA FABIA 1.6 TDI, rok prod. 2010-2014, kraj.,
22.900 zł n SUZUKI SX4 1.9 D, rok prod. 2006
37.900 zł n TOYOTA AVENSIS 2.0 D, rok prod. 2004
n TOYOTA COROLLA 1.6 E, zakup 2008, kraj.,
I – wł.
45.900 zł
COROLLA 1,6 E, rok prod. 2015
69.900 zł n TOYOTA
kraj., I – wł., serwis, 132 KM
netto
n TOYOTA RAV4 2.0 D, 4x4, zakup 2015,
19.900 zł
kraj., I – wł., serwis, F. VAT

31.900 zł n
n
10.400 zł
n
47.900 zł n
1.500 zł n
25.900 zł n
42.900 zł n
8.800 zł n

VW GOLF+ 1.6 E, rok prod. 2005
VW JETTA 1.6 E, rok prod. 2007
VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2008
VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2007, automat
VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2005
VW POLO 1.2 E, rok prod. 2006, kraj.
VW TOURAN 2.0 TDI, rok prod. 2013, 170 KM
VW SHARAN 1.8 E+gaz, rok prod. 2001, automat

32.900 zł
7.900 zł
12.800 zł
32.900 zł
8.800 zł
42.800 zł
11.900 zł
8.900 zł
19.900 zł
18.900 zł
33.900 zł
12.90015.900 zł
16.900 zł
10.900 zł
24.900 zł
47.900 zł
69.900 zł
15.900 zł
17.900 zł
16.800 zł
17.800 zł
14.900 zł
7.800 zł
49.900 zł
9.900 zł
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