
www.zycieczestochowy.pl              www.facebook.com/ZycieCzestochowyiPowiatu

Na sesji przyjęto apel do abp. Depo

Częstochowscy radni domagają 
się 1 zł za każdego pielgrzyma

Była burzliwa dyskusja, ale 
ostatecznie częstochowscy 
radni podczas czwartkowej 
sesji 26 września przyjęli apel 
do metropolity częstochow-
skiego abp. Wacława Depo. 
Domagają się rekompensaty 
finansowej dla miasta za ob-
sługę systemu gospodarowania 
odpadami komunalnymi w 
okresie sezonu pielgrzymko-
wego.

Rekompensata miałaby opie-
wać na 1 zł od pielgrzyma. Na-
wet taka drobna i symboliczna 
kwota zdaniem radnych byłaby 
w stanie przyczynić się do uła-
twienia w kwestii utrzymania 
czystości w czasie pielgrzymko-
wych szczytów. 

– Przyjęty przez Radę Miasta 
został apel do arcybiskupa Depo, 
aby pomógł nam sprzątać po 
pielgrzymach, a także szykować 
miasto dla nich, aby mogli w lep-
szych warunkach przygotować 
się do mszy i wizyty na Jasnej Gó-
rze. Ta złotówka będzie w stanie 
przyczynić się do tego, że odwie-
dzający nasze miasto pielgrzymi 
będą czuli się bezpieczniej i bar-
dziej komfortowo – wyjaśnił Łu-
kasz Kot,  wiceprzewodniczący 
Rady Miasta Częstochowy. 

Pomysłodawcą projektu 
uchwały jest radny SLD Sebastian 
Trzeszkowski, który uważa, że 
Częstochowa ponosi  zbyt duże 

koszty związane z ustawieniem 
dodatkowych koszy dla pielgrzy-
mów i usuwaniem śmieci. 

Treść apelu brzmi  
następująco: 

„W związku z rok rocznie 
zwiększającą się liczbą przyby-
wających do Częstochowy piel-
grzymów oraz wzrastającymi 
kosztami, wpływającymi na pod-
niesienie kwot, niezbędnych do 

prawidłowej obsługi systemu go-
spodarowania odpadami komu-
nalnymi w okresie sezonu piel-
grzymkowego, mając na uwadze 
wizerunek miasta wśród miesz-
kańców i mieszkanek oraz pątni-
ków i pątniczek, pragniemy w ra-
mach ogólnie przyjętych do-
brych kanonów dbania o nasze 
wspólne dobro, małą ojczyznę 
Częstochowę zaproponować 
partycypację w kosztach obsługi 

w/w systemu śmieciowego. Pra-
gnąc utrzymać w odpowiednim 
stanie czystości ciągów pieszo-
jezdnych, którymi poruszają się 
pielgrzymi, korzystając jednocze-
śnie z małej infrastruktury t.j. ko-
sze zewnętrzne na odpady, 
przedstawiamy propozycję sym-
bolicznej partycypacji w syste-
mie gospodarowania odpadami 
komunalnymi w kwocie 1 zł 
(słownie: jeden złoty) od piel-

grzyma. Dodatkowo, w związku z 
partycypacją w corocznych kosz-
tach, które miasto pokryje z 
środków własnych, dbając o czy-
stość i estetykę w przestrzeni 
miejskiej, a także pragnąc pod-
kreśli, że taka współpraca przy-
niesie korzyści dla wszystkich 
stron deklarujemy, że 20 % z 
w/w kwoty zostanie przeznaczo-
ne na poprawę infrastruktury tu-
rystycznej, na przykład poprzez 
zwiększenie liczby ogólnodo-
stępnych toalet publicznych. 
Oprócz kwestii finansowych, po-
wyższe propozycje są podykto-
wane zastrzeżeniami co do sta-
nu czystości ciągów pieszo – 
jezdnych w obszarach pielgrzy-
mek, licznie zgłaszanymi przez 
częstochowian i częstochowian-
ki. Mając na uwadze dbałość o 
czystość naszego miasta oraz 
możliwe pozytywne efekty 
współpracy, Rada Miasta Często-
chowy apeluje do Arcybiskupa 
Metropolity Częstochowskiego 
Wacława Depo o przekazywanie 
rekompensaty finansowej dla 
miasta Częstochowy za obsługę 
systemu gospodarowania odpa-
dami komunalnymi w okresie se-
zonu pielgrzymkowego”. 

W głosowaniu dotyczącym 
apelu za głosowało 12 radnych, a 
przeciwnych było 11. Jedynie 4 
wstrzymało się od głosu.

Paula Nogaj

W miniona niedzielę ok. godziny 19:00 doszło w 
Częstochowie do strzelaniny i pościgu. Policjanci z 
Wydziału Kryminalnego w trakcie prowadzonych 
czynności podjęli próbę zatrzymania poszukiwa-
nego listem gończym mieszkańca Częstochowy. 
Próba ta nie przyniosła jednak zamierzonego 
efektu. 27-latek najpierw próbował uderzyć prowa-

dzonym przez siebie Audi w policyjny 
radiowóz, a następnie uciekł z miejsca 
zdarzenia. Mundurowi ruszyli w pościg 
za mężczyzną.

Policjanci z Wydziału Kryminalnego 
postanowili skontrolować 27-letniego 
mężczyznę, kierującego samochodem 
marki Audi na ulicy Warszawskiej w Czę-

stochowie. Okazało się, że mężczyzna jest poszuki-
wany listem gończym. 

Gdy funkcjonariusz zaczął zbliżać się do poszuki-
wanego, ten niespodziewanie ruszył samochodem 
w jego kierunku, a następnie próbował uderzyć w 
radiowóz. Jeden z policjantów sięgnął po broń i od-
dał strzały w kierunku sprawcy, jednak to nie przy-
niosło spodziewanych efektów – 27-latek zaczął 
uciekać, a mundurowi ruszyli za nim w pościg ul. Łu-
kasiewicza. Ścigany uderzył tam w drzewo i dzięki 
temu został zatrzymany. 

W zdarzeniu ucierpiał jeden z policjantów, który 
trafił z lekkimi obrażeniami twarzy do szpitala. 
Prawdopodobnie jego skaleczenia spowodowały 
odłamki felg. Jak poinformował sierż. szt. Kamil So-
wiński, obecnie trwają czynności w tej sprawie.

Paula Nogaj
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I Ogólnopolski Zlot Łazików Marsjańskich 

Mobilne roboty 
opanowały Politechnikę 

Policja prowadziła działania

Bezpieczni piesi i skrzyżowania

Odnowa Promenady

Spotkanie Konsultacyjne

Młodzi inżynierowie z całego kraju 
przyjechali na I Ogólnopolski Zlot Ła-
zików Marsjańskich do Politechniki 
Częstochowskiej. Studenci z naszej 
uczelni znajdują się w ścisłej światowej 
czołówce ekip konstruujących tego ro-
dzaju urządzenia. 

– Do organizacji wydarzenia, które odbyło 
się 26 września, skłoniły Politechnikę Czę-
stochowską sukcesy ekip z Polski na mię-
dzynarodowych konkursach inżynierskich. 
Drużyna PCz Rover Team z Częstochowy od 
kilku lat jest w ścisłej światowej czołówce ze-
społów tworzących wielozadaniowe roboty 
mobilne. Z powodzeniem startuje w odby-
wających się na pustyni w stanie Utah zawo-

dach organizowanych przez The Mars Socie-
ty. Bierze w nich udział ponad 30 ekip z ca-
łego świata. Podczas zawodów łaziki muszą 
np. pokonywać wzniesienia, pobrać próbki 
gruntu, zebrać umieszczone w terenie na-
rzędzia czy naprawić zepsute urządzenia. W 
ubiegłym roku częstochowski łazik ,,Moder-
nity 2” zdobył 1. lokatę w konkursie Univer-
sity Rover Challenge. Na przyszłoroczne za-
wody częstochowianie opracowują kolejną 
wersję łazika – z nową elektroniką – infor-
muje Urząd Miasta Częstochowy. Swoje po-
jazdy zaprezentowali również młodzi inży-
nierowie z Politechniki Warszawskiej, Poli-
techniki Łódzkiej, Politechniki Rzeszowskiej, 
Uniwersytetu Warszawskiego oraz Akade-
mii Górniczo-Hutniczej.

W minioną środę 25 września na te-
renie Częstochowy przeprowadzano 
działania Bezpieczny Pieszy oraz Bez-
pieczne Skrzyżowania. Akcja miała na 
celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym.

– Podczas akcji zaangażowanych było 30 
policjantów ruchu drogowego, którzy łącznie 
ujawnili 47 naruszeń prawa. Do najczęściej 
popełnianych wykroczeń należy przekracza-
nie dopuszczalnych prędkości. Policjanci na-
łożyli na kierujących 31 mandatów karnych, a 
w 16 przypadkach zastosowali środek praw-
ny w postaci pouczenia. Ponadto obsłużyli 
kilkanaście zdarzeń drogowych – informuje 
Komenda Miejskiej Policji w Częstochowie. O 
czym powinniśmy pamiętać, kiedy zbliżamy 
się do przejścia dla pieszych, przejazdu dla 
rowerzystów lub skrzyżowania? Przede 
wszystkim zwolnić i rozejrzeć się. W ruchu 
drogowym swoje obowiązki mają jednak nie 
tylko kierujący pojazdami ale również piesi:

 poruszając się po jezdni pieszy ma obo-
wiązek iść jej lewą stroną (po to, by widzieć 
nadjeżdżający pojazd);

 przechodząc przez jezdnię powinien się 
rozglądać i upewnić, że może bezpiecznie 
przejść na drugą stronę jezdni;

 nie może wbiegać przed nadjeżdżający po-
jazd;

 ma obowiązek używania elementów od-
blaskowych poza terenem zabudowanym 
po zmierzchu;

 zabrania się wchodzenia pieszemu bezpo-
średnio przed jadący pojazd (również na 
przejściu dla pieszych);

 zabrania się przebiegania, zwalniania lub 
zatrzymywania podczas przechodzenia 
przez jezdnię lub torowisko oraz wchodze-
nia na jezdnię zza przeszkody

 zabrania się wchodzenia na jezdnię, gdy 
sygnalizator nadaje sygnał czerwony.
Pamiętaj! Na drodze zawsze trzeba kiero-

wać się przepisami ruchu drogowego, roz-
sądkiem i wyobraźnią.

„Odnowa Promenady Niemena” to 
projekt, który zostanie poddany dziś 
konsultacji społecznej o godz. 18:00 w 
sali sesyjnej Urzędu Miasta. 

– Podczas spotkania częstochowianki i 
częstochowianie będą mogli wypowiedzieć 
się na temat proponowanych wariantów, 
podzielić się swoimi spostrzeżeniami i uwa-
gami na temat tego, jak po przebudowie 
powinna wyglądać Promenada – informuje 

Urząd Miasta Częstochowy. – Przypomina-
my, że w trakcie trwania konsultacji – czy-
li do 30 września – z proponowanymi kon-
cepcjami można zapoznać się na stro-
nie www.promenada.czestochowa.pl 

Tam też można wskazać swoją preferen-
cję oraz wyrazić opinię na temat projektów. 
Ankietę konsultacyjną można wypełnić tak-
że w formie papierowej w Referacie Dialo-
gu i Praw Człowieka Urzędu Miasta Często-
chowy przy ul. Focha 19/21, pokój 32.

PFRON

Dofinansowanie nauki ze  
środków dla niepełnosprawnych

Osoby z niepełnosprawnością do 10 
października mogą składać w MOPS 
wnioski o dofinansowanie z PFRON w 
ramach programu „Aktywny Samorząd” 
na pomoc w uzyskaniu wykształcenia na 
poziomie wyższym. Za złożenie wniosku 
drogą elektroniczną można uzyskać do-
datkowe środki. 

Dofinansowanie może objąć koszty 
edukacji w szkole policealnej, kolegium 
lub w szkole wyższej (studia pierwszego i 
drugiego stopnia, jednolite studia magi-
sterskie, studia podyplomowe lub dokto-
ranckie, prowadzone w systemie stacjo-
narnym lub niestacjonarnym lub eksterni-
stycznym, w tym również za pośrednic-
twem Internetu) – informuje urząd miasta 
Częstochowy. 

Nabór dotyczy wniosków dla II Modułu 
programu „Aktywny samorząd”. W tym ro-
ku pierwszy raz wprowadzono możliwość 
złożenia wniosku drogą elektroniczną. 

Każdy kto skorzysta z platformy 
SOW   ma szansę otrzymać dofinansowa-
nie o 800 zł większe w porównaniu do 

tych, którzy będą składać wnioski w wersji 
papierowej.

O pomoc może ubiegać się osoba po-
siadająca orzeczenie o znacznym lub 
umiarkowanym stopniu niepełnospraw-
ności (lub orzeczenie równoważne), która 
studiuje w szkole wyższej lub uczy się w 
szkole policealnej lub kolegium, albo ma 
przewód doktorski otwarty poza studiami 
doktoranckimi. 

W 2019 roku po raz pierwszy wnioski 
mogą być składane elektronicznie, za po-
średnictwem specjalnie przygotowanej 
platformy – SOW. W przypadku złożenia 
wniosku za pośrednictwem platformy 
SOW, dofinansowanie kosztów nauki mo-
że być zwiększone o kwotę w wysokości 
do 800 zł, dlatego warto o tym pamiętać. 

Wnioski mogą być składane także w for-
mie papierowej, w siedzibie: Sekcji Pomo-
cy Osobom z Niepełnosprawnością przy 
al. Niepodległości 20/22 (pokój numer 18), 
42-216 Częstochowa, tel. 34 363 18 19. 

Szczegóły dotyczące składania wnio-
sków dostępna są na stronie PFRON i czę-
stochowskiego MOPS-u.

Kolumnę opracowała Paula Nogaj

Uwaga, przedsiębiorcy!

Dziś upływa termin opłat 
zezwoleń na sprzedaż alkoholu

Przedsiębiorco, dziś 30 września 
upływa termin wniesienia III raty 
opłaty za korzystanie z  zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych. Aby 
móc oferować alkohol w swoich skle-
pach, niezwłocznie wnieść opłaty na 
zezwolenie. 

Opłatę należy wnosić na konto Bank 
Handlowy w Warszawie S.A. (Citi Handlo-
wy) rachunek 56 1030 1104 0000 0000 
9325 1003 podając w tytule wpłaty: opłata 
za zezwolenia alkoholowe nr ........ III rata 
za rok 2019. Za termin dokonania wpłaty 

uznaje się dzień realizacji przelewu.
Zgodnie z ustawą o wychowaniu 

w  trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholi-
zmowi zezwolenia na sprzedaż napojów 
alkoholowych wygasają z upływem 30 dni 
od dnia upływu terminu dopełnienia obo-
wiązku dokonania właściwej opłaty, jeżeli 
przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia 
upływu terminu do dokonania ww. czyn-
ności nie wniesie raty opłaty, powiększo-
nej o 30% należnej opłaty rocznej.

W przypadku likwidacji punktu sprzeda-
ży napojów alkoholowych należy złożyć 
wniosek o wygaszenie zezwoleń.

„Bezpieczny Przedsiębiorca”

W Forum może wziąć udział 
jeszcze 50 osób

Agencja Rozwoju Regionalnego 
przypomina o zbliżającym się Forum 
Rozwoju Firm „Bezpieczny przedsię-
biorca”, które odbędzie się 3 
października w Parku Przemysłowo-
-Technologicznym w Częstochowie (ul. 
Wały Dwernickiego 117/121). Udział w 
nim jest bezpłatny – pozostało jeszcze 
50 miejsc.

Pierwsze z cyklu wydarzenie dedykowa-
ne jest przedsiębiorcom, samorządow-
com, ludziom nauki i kultury - przedstawi-
cielom środowisk, którym bliska jest idea 
współpracy. -Wśród panelistów oraz  za-
proszonych gości znajdują się m.in. Adam 
Abramowicz – Rzecznik Małych i Średnich 
Przedsiębiorców i prof. Adam Mariański – 
Przewodniczący Krajowej Rady Doradców 
Podatkowych – informuje UM Częstocho-
wy. – W ramach I Edycji Częstochowskiego 
Forum Rozwoju Firm odbędą się 4 panele 
dyskusyjne dotyczące kluczowych pod 
względem bezpieczeństwa obszarów ge-
nerujących   duże ryzyko w prowadzeniu 
działalności. 

Aby wziąć udział w Forum należy zareje-
strować się poprzez platformę: https://
evenea.pl/event/forumrozwojufirm/. Re-
jestracja trwa do 2 października 2019 r.  
do godz. 12:00. 

Organizatorzy wydarzenia, czyli ARR w 
Częstochowie S.A., Loża Częstochowska 
BCC, Mariański Group oraz Centrum Obsłu-
gi Inwestora Urzędu Miasta Częstochowy – 
serdecznie zapraszają do udziału w Forum!

Forum Rozwoju Firm  
„Bezpieczny Przedsiębiorca”  

03.10.2019 r.
Agenda konferencji

10.00–10.30  Rejestracja uczestników / ne-
tworking

10.30–10.45  Wprowadzenie
10.45–11.30  Panel: Zrozumieć complian-

ce - szansa na bezpieczny rozwój
11.35–12.20   Panel: Przyszłość biznesu - 

zmiany w prawie i podatkach
12.20–12.40  Przerwa kawowa/Loteria wi-

zytówek - nagrody niespodzianki
12.40–13.00  „Budowanie mistrzowskiego 

zespołu” 
13.00–13.45   Panel: Bezpieczne prowa-

dzenie działalności gospodarczej w 
niestabilnym otoczeniu ekonomicz-
nym. Czy jest możliwe?

13.45–14.30   Panel:    Cyberbezpieczeń-
stwo biznesu. Zapobiegać, blokować 
dostęp, chronić - a może wszystko na-
raz? 

14.30 Lunch, networking, indywidualne 
punkty konsultacyjne.



XVIII Jasnogórskie Spo-
tkania Środowiska Policyjnego 
wpisały się w obchody 100.
rocznicy powołania Policji 
Państwowej. Wydarzenie roz-
poczęło 28 września na Placu 
Biegańskiego w Częstochowie 
musztrą paradną policjantów 
z Kompanii Honorowej Ko-
mendy Wojewódzkiej Policji w 
Katowicach i pokazem 
musztry paradnej Motorowej 
Asysty Honorowej Policji przy 
akompaniamencie Orkiestry 
Komendy Wojewódzkiej Po-
licji w Katowicach. Odbyła się 
w tym dniu również msza 
święta na Jasnej Górze.

W nabożeństwie wziął udział 
Wiceminister Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji Błażej Po-
boży oraz przedstawiciele 
wszystkich garnizonów Policji z 
całego kraju z Komendantem 
Głównym Policji gen. insp. Jaro-
sławem Szymczykiem na czele. 
Śląski garnizon policji reprezen-
tował Komendant Wojewódzki 
Policji nadinsp. Krzysztof Justyń-
ski.

-Oficjalne uroczystości rozpo-
częły się wczoraj o 12.00 złoże-
niem meldunku Wiceministrowi 
Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji Błażejowi Pobożemu 
przez dowódcę uroczystości po-
dinsp. Tomasza Srokę. Pan Wi-
ceminister dokonał przeglądu 
pododdziałów, a wyznaczona 
delegacja złożyła wiązankę 
kwiatów przy pomniku Józefa 
Piłsudskiego. Ponadto wyróż-

nieni policjanci z częstochow-
skiej komendy złożyli kwiaty i 
zapalili znicz na Polanie Dębo-
wej - Placu Katyńskim w Często-
chowie. Pielgrzymi ruszyli na-
stępnie Aleją Najświętszej Maryi 
Panny w kierunku Jasnej Góry. 
Wiązanki kwiatów złożone zo-
stały również przy pomniku Bło-
gosławionego Księdza Jerzego 
Popiełuszki, gdzie swój posteru-
nek wystawili uczniowie klas po-
licyjnych oraz przed pomnikiem 
Nieznanego Żołnierza w Alei 
Henryka Sienkiewicza. Tam od-
czytano Apel Pamięci z okazji 
79. rocznicy Zbrodni Katyńskiej, 
a Podsekretarz Stanu Błażej Po-
boży odczytał list w imieniu Mi-
nistra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji Mariusza Kamiń-
skiego – informuje KMP w Czę-
stochowie – O godzinie 13.15 na 
Błoniach Jasnogórskich odpra-
wiona została uroczysta Msza 
Święta, celebrowana przez Jego 
Ekscelencję Księdza Biskupa Po-
lowego Wojska Polskiego Józefa 
Guzdka - Delegata Konferencji 
Episkopatu Polski do Spraw 
Duszpasterstwa Policji, z kape-
lanami Policji. Na jej zakończe-
nie głos zabrali: Komendant 
Główny Policji gen. insp. Jaro-
sław Szymczyk oraz Przewodni-
czący Zarządu Głównego NSZZ 
Policjantów asp. sztab. Rafał 
Jankowski.

Po mszy świętej oddano hołd 
policjantom pomordowanym na 
wschodzie wiosną 1940 roku. 
Pielgrzymi środowiska policyj-
nego pomodlili się także przed 
Cudownym Obrazem w Kaplicy 

Matki Boskiej Jasnogórskiej. Na-
stępnie delegacja w imieniu 
wszystkich uczestników złożyła 
wiązanki kwiatów przed Cudow-
nym Obrazem.

W pielgrzymce policjantów, 
emerytowanych mundurowych, 
rencistów, pracowników Policji 
oraz ich rodzin udział wzięli: Wi-
ceminister Spraw Wewnętrz-

nych i Administracji Błażej Po-
boży, Komendant Główny Policji 
gen. insp. Jarosław Szymczyk, I 
Zastępca Komendanta Główne-
go Policji nadinsp. Dariusz Au-
gustyniak, komendanci woje-
wódzcy, w tym gospodarz ślą-
skiego garnizonu Komendant 
Wojewódzki Policji w Katowi-
cach nadinsp. Krzysztof Justyń-

ski oraz przedstawiciele garni-
zonów Policji z całego kraju 
wraz z rodzinami. Obecni byli 
także przedstawiciele związków 
zawodowych na czele z Prze-
wodniczącym Zarządu Główne-
go NSZZ Policjantów asp. sztab. 
Rafałem Jankowskim, oraz dele-
gacje organizacji i stowarzyszeń 
działających przy Policji.

Policja poszukuje kobiety, która podejrzana 
jest o posługiwanie się sfałszowanymi recep-
tami, a także wyłudzenie pieniędzy na szkodę 
częstochowskich aptek. Każda osoba, która roz-
poznaje osobę ze zdjęcia powinna skontaktować 
się z komisariatem III w Częstochowie.

– Policjanci z komisariatu III w Częstochowie, 
wspólnie z prokuratorem, poszukują osoby podej-
rzanej o posługiwanie się sfałszowanymi recepta-
mi i wyłudzeniem pieniędzy na szkodę aptek w 
Częstochowie. Świadkowie zdarzenia lub osoby 
mogące rozpoznać kobietę widoczną na zdjęciu 
podejrzewaną o dokonanie tego czynu proszone 
są o kontakt z Komisariatem Policji III w Częstocho-
wie tel. (34) 369 1522, prowadzący sprawę mł. asp. 
Rafał Kempa – poinformowało biuro prasowe Ko-
mendy Miejskiej Policji w Częstochowie.
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Kolumnę opracowała Paula Nogaj

Nie wszyscy wiedzą, że po-
licja może kontrolować 
operatorów bezzałogowych 
statków powietrznych. Mundu-
rowy ma prawo wylegitymować 
operatora wykonującego lot.

– Legitymowanie jest czynno-
ścią służącą potwierdzeniu toż-
samości osoby. Wiąże się ono 
również z ustaleniem faktów 
dotyczących danego zdarzenia 
(w tym przypadku lotu drona). 
Podstawą prawną czynności jest 
uprawnienie wskazane w art. 15 
ustawy o Policji, który daje poli-
cjantowi prawo legitymowania. 
Pozyskane w toku legitymowa-
nia informacje służą między in-
nymi do skierowania zapytania 
do Urzędu Lotnictwa Cywilnego 
celem weryfikacji posiadanych 
uprawnień operatora. Policja 
posiada prawne i techniczne 
możliwości ustalenia czy osoba 
wykonująca lot posiada świa-
dectwo kwalifikacji oraz zgodę 
właściwej instytucji na wykona-
nie lotu (gdy jest ona wymaga-
na) – informuje KMP w Często-
chowie. 

– Operatorzy nie są zobligo-

wani prawnie do okazywania 
świadectw kwalifikacji policjan-
tom. Jednak ich okazanie 
usprawnia pracę obu stronom i 
przyspiesza kontrolę.  Używanie 
drona może stanowić zagroże-
nie, dlatego apelujemy o rozwa-
gę!

Policja zachęca do nadsyłania 
własnych pytań z obszaru dzia-
łań Policji do lidera Projektu – 
młodszego inspektora Krzyszto-
fa Łaszkiewicza, Pełnomocnika 
Komendanta Głównego Policji 
ds. Ochrony Praw Człowieka na 
adres:  krzysztof.laszkiewicz@
policja.gov.pl

W niedzielę 29 września poli-
cjanci ruchu drogowego 
prowadzili działania kontrolno-
-prewencyjne pn. „SMOG”. Mają 
one na celu eliminowanie z 
ruchu pojazdów, których stan 
techniczny w oczywisty sposób, 
np. poprzez nadmierne zady-
mienie wskazuje na 
nieprawidłowe działanie silnika 
lub uszkodzenie układu wyde-
chowego.

Funkcjonariusze ruchu dro-
gowego, wyposażeni w spe-
cjalistyczny sprzęt kontrolno-
-pomiarowy (dymomierze, 
analizatory spalin), dokony-
wali badań emisji spalin po-
jazdów, wobec których istnie-
je uzasadnione przypuszcze-
nie, że naruszają wymagania 
ochrony środowiska. Reago-
wali na inne wykroczenia dro-
gowe związane ze stanem 

technicznym pojazdów. Dzia-
łania te pozwolą na wyelimi-
nowanie z ruchu drogowego 
niesprawnych pojazdów za-
grażających bezpieczeństwu i 
nadmiernie zanieczyszczają-
cych środowisko naturalne. 
Pamiętajmy, iż smog to w du-
żej mierze również zasługa 
niesprawnych technicznie po-
jazdów emitujących spaliny o 
nadmiernej toksyczności.

Funkcjonariusz ma prawo wylegitymować

Bezzałogowe statki 
kontrolowane 
przez Policję

Działania kontrolno-prewencyjne 

Policja prowadziła akcję „SMOG”

XVIII Jasnogórskie Spotkania Środowiska Policyjnego

100. rocznica powołania Policji Państwowej

Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie...

Wyłudziła pieniądze – teraz 
poszukuje jej policja



4.  PONIEDZIAŁEK-WTOREK  30 września - 1 października 2019 OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIA ABONAMENTOWE

REWOLUCJA

CENOWA
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1465 mm
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Zadzwoñ!!!
– przyjazd
– pomiar
– wycena
GRATIS!!!

LOMBARD 
DELTA

n SKUP n SPRZEDAŻ 
n ZAMIANA

złota, gsm, rtv, komputerów.
 Cz-wa, al. NMP 3, 
tel. 34 365 53 14
 Cz-wa, pl. Daszyńskiego 4,  

tel. 34 368 19 45
 Cz-wa, ul. Jagiellońska 3/9
tel. 506 107 375

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

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

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

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

SPRZEDAM
Drewno kominkowe - opałowe
Worki: 8-15 zł rozpałkowe
brzoza - dąb - sosna
tel. 665 863 191

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

SPRZEDAM

MATRYMONIALNE

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

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

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

KUPIĘ motocykl , samochód z PRL  
- zadbany z dokumentami  

np. Fiat 125p, 126p , syrena , mikrus, 
moskwicz , wołga WSK , WFM , 

JUNAK , OSA i inne ciekawe   
tel. 608 097 274 

KUPIĘ motocykl , motorower  
z PRL-u 
kompletny, np. WSK, WFM, 
JUNAK, SHL, IŻ, OSA, motorynka, 
Jawa, Wierchowina, inne.  
Tel:  608 097 274 

KUPIĘ motocykl , samochód  
z lat 50-tych, 60-tych, 70-tych 
zapomniany, zastały w garażu 
Tel:  608 097 274 

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

PRZYJMĘ

KUPIĘKUPIĘ

WOLNY– lat 51, bezdzietny, wysoki, 
normalny, niezależny finansowo – 
pozna panią. Stan cywilny pani nie-
istotny. Pani może posiadać dzieci. 
Cel – stały związek. 
Tel. 660 006 217

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

SAMOTNY mężczyzna, 52 lata, 
pozna kobietę, chętnie puszystą, 
starszą. Tel. 511 224 410

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

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

n SPRZEDAM GRUNTY ROLNE  0,8911 ha 
w Wysoka Lelowska / gmina Żarki 
cena: 30 000 - do negocjacji 
tel. 508 719 237 lub 506 797 760

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 
m2, dł. 250 m, szer. 40 – 45 m w 
Częstochowie, ul. Juranda 40/44. 
Tel. 887 627 682

n KUPIĘ mieszkanie M-2 pokój z kuchnią 
na I lub II piętrze w centrum lub śród-
mieściu Częstochowy. Tel. 413 880 040 
(prosić Adama Klimasa)

n WYNAJMĘ pawilon piętrowy 85 

m2 z użytkową piwnicą. Kościuszki. 

Tel. 695 654 373, 667 860 288

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

NIERUCHOMOŚCI KURSY

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

n  TRENING ZDOLNOŚCI  
POZNAWCZYCH  
od juniora do seniora,  
tel. 668 814 587

PRACAUSŁUGI
n POLEROWANIE reflektorów, blachar-

stwo, lakiernictwo, tłumiki. Automat 
Trojanowski. Częstochowa, ul. Wazów 
62A. Tel. 509 876 249

n FLASH GSM– profesjonalny serwis 
telefonów komórkowych oraz nawi-
gacji GPS. Częstochowa, al. Wolności 
10 (w bramie). Tel. 888 14 99 69

SPRZEDAM BŁAM węgierski 
z baktriana. Tel. 502 282 500

PRZYJMĘ błam. Tel. 502 282 500
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Wybrane samochody na dzień 27 września 2019 r.

 

 

 

 

n  BMW 3 2.0 D, rok prod. 2001, 3 drzwi 5.500 zł
n  BMW 520 2.0 D, rok prod. 2008 26.800 złn BMW X6 2.0 D, rok prod. 2009, F. VAT,  

automat, skóra, navi, czujniki 99.000 zł

n FORD FOCUS 1.6 D, rok prod. 2014, kraj.,  
serwis, F-ra VAT 29.900 zł

n FORD MONDEO 1.6 E, rok prod. 2014, kraj., 
I – wł. 37.900 zł

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,  

rok prod. 2017, 9-osobowy
69.900 zł

netto

n HYUNDAI i30 1.6 D, rok prod. 2012, kraj., I – wł., 
serwis, F. VAT 31.900 zł

n MAZDA CX5  2.2 D, rok prod. 2013, 67.900 zł

n CITROEN C5 2.2 D, rok prod. 2002 2.800 zł

n FORD C-MAX 1.6 D, rok prod. 2009 14.800 zł
n FORD FIESTA 1.25 E, rok prod. 2016 32.900 zł

n FORD FOCUS 1.6 D, rok prod. 2008 16.800 zł
n FORD FOCUS 1.6 E, rok prod. 2002 5.900 zł
n FORD GALAXY 2.0 D, rok prod. 2009 21.900 zł

n FIAT SEDICI 1.6 E, rok prod. 2008 18.600 zł

n HYUNDAI SONATA 2.4 E+LPG, rok prod. 2006 10.400 zł
n MAZDA 323 1.4 E, rok prod. 1999 1.500 zł

n MAZDA CX7 2.3 Turbo E, rok prod. 2007 25.900 zł

n VW SHARAN 1.8 E+gaz, rok prod. 2001, automat 9.900 zł

n TOYOTA RAV4  2.0 D, 4x4, zakup 2015, 
kraj., I – wł., serwis, F. VAT  69.900 zł

n VW TOURAN 2.0 TDI, rok prod. 2013, 170 KM 49.900 zł
n VW TIGUAN 2.0 D, rok prod. 2014, kraj. 54.900 zł
n VW POLO 1.2 E, rok prod. 2006, kraj. 7.800 zł
n VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2007, automat 17.800 zł

n SEAT LEON 1.6 D, rok prod. 2010 18.900 zł

n OPEL ASTRA 1.6 E, rok prod. 2014, kraj., serwis 35.900 zł

n VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2008 16.800 zł
n VW JETTA 1.6 E, rok prod. 2007 17.900 zł

n SUZUKI SX4 1.9 D, rok prod. 2006  16.900 zł

n SKODA FABIA 1.6 TDI, rok prod. 2010-2014, kraj.,  12.900-
15.900 zł

n SEAT ALHAMBRA 2.0 D, rok prod. 2010 19.900 zł

n RENAULT MODUS 1.5 CDTi, rok prod. 2006 8.900 zł

n SEAT TOLEDO 1.2 E, rok prod. 2016,  
kraj., I – wł., serwis, F. VAT 33.900 zł

n RENAUL CLIO 1.0 E, rok prod. 2017,  
kraj., I – wł., serwis, F. VAT 34.900 zł

n OPEL VECTRA 2.2 D, rok prod. 2003 8.800 zł
n OPEL CORSA 1.4E, rok prod. 2016, kraj., I-wł. 32.900 zł
n OPEL ASTRA 1.9 D, rok prod. 2006 12.800 zł

n OPEL ASTRA 1.4 E, rok prod. 2007, kraj. 7.900 zł
n OPEL ASTRA 1.4 E, rok prod. 2004, kraj. 9.900 zł

n NISSAN QASHQAI 2.0 TDI, rok prod. 2011, 
 kraj., F. VAT 32.900 zł

n NISSAN PRIMERA 2.2 D, rok prod. 2002 8.800 zł
n MERCEDES ML 320 3.0 D, rok prod. 2007 42.900 zł

n RENAULT LAGUNA 1.8 E, rok prod. 2002 2.900 zł

n RENAULT SCENIC 1.5 E, rok 2014, nawigacja 29.900 zł

OPEL CORSA  
1.4 E + LPG  
rok prod. 2017, kraj.,  
I – wł., serwis

31.900 zł

TOYOTA RAV IV  
2.0 D, rok prod. 2016
37 tys. km,
kraj., I-wł.

84.900 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

TOYOTA COROLLA  
1,6 E, rok prod. 2015  
kraj., I – wł., serwis, 
132 KM

47.900 zł

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

29.900 zł

RENAULT CLIO 1.5 D, 
zakup 2017,  
kraj.,  I - wł. 
F. VAT

29.900 zł

FORD FIESTA 1.0 E, 
rok prod. 2015,  

29.900 zł

28.500 złn CITROEN C5 2.0 D, rok prod. 2013

29.900 złn SEAT IBIZA 1.0 E, rok prod. 2016

24.600 złn RENAULT MEGANE 1.6 D, rok prod. 2013

57.900 złn HYUNDAI GENESIS 2.0 E + LPG, rok prod. 2013

n NISSAN PULSAR 1.2 E, rok prod. 2015 44.900 zł
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