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Specjalizowali się w
okradaniu dyskontów

Przestępczy
szlak
zakończyli
w Kłobucku

Trzej mężczyźni – w wieku od
15 do 37 lat – specjalizowali się w
okradaniu dyskontów. Najczęściej
odwiedzali te w województwie
łódzkim i śląskim. Łupem złodziei
najczęściej padały ekspresy do
kawy, chemia gospodarcza oraz
narzędzia. Na celownik wzięli
również sklep samoobsługowy w
Kłobucku. I właśnie tam mężczyźni musieli zakończyć swoją działalność. Powód? Zostali zatrzymani przez policjantów.
Kłobuccy kryminalni uzyskali informację, że na terenie jednego ze sklepów samoobsługowych na ul. Staszica w Kłobucku mogło dojść do kradzieży, a sprawcy prawdopodobnie
poruszają się jeszcze po terenie miasta. Policjanci podzielili się i w czasie,
gdy jeden zespół sprawdzał okradziony sklep, kolejni stróże prawa
pojechali w rejon drugiego dyskontu
tej samej sieci przy ulicy Różanej.
Policyjne przypuszczenia, że
sprawcy mogą chcieć okraść kolejny
sklep, potwierdziły się. Zauważyli
bowiem grupę podejrzanie zachowujących się mężczyzn. Po kilku minutach obserwacji policjanci wkroczyli do akcji i zatrzymali trzech
mieszkańców województwa łódzkiego w wieku 15, 20 i 37 lat. W samochodzie, którym poruszali się zatrzymani, śledczy odnaleźli towary skradzione kilkadziesiąt minut wcześniej
z dyskontu przy ul. Staszica oraz inne, pochodzące z kradzieży w sklepie tej samej sieci na terenie powiatu radomszczańskiego (woj. łódzkie). Łupem złodziei najczęściej padały ekspresy do kawy, chemia gospodarcza oraz narzędzia.
Pełnoletni zatrzymali trafili do policyjnej celi, natomiast nieletni spędził noc w policyjnej izbie dziecka.
Pełnoletni podejrzani usłyszeli policyjne zarzuty. Najstarszy z nich –
37-latek – już wcześniej był karany
za podobne przestępstwa.
Dokładne okoliczności sprawy
wyjaśniają kłobuccy śledczy pod
nadzorem częstochowskiej prokuratury. Prawdopodobnie zarzuty
przedstawione podejrzanym zostaną uzupełnione o inne
czyny. Za popełnione
przestępstwa podejrzanym grozi kilkuletni pobyt w więzieniu, natomiast sprawą nieletniego 15-latka zajmie się
sąd rodzinny.
Katarzyna Gwara
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Częstochowa

Odwodnienie Północy:
umowa podpisana
Ponad 12,5 mln zł brutto
pochłoną roboty budowlane
związane z odwodnieniem
dzielnicy Północ. Oprócz kanalizacji deszczowej inwestycja obejmie m.in. rozbudowę
ul. św. Brata Alberta.
Zakres zadania obejmie m.in.:
budowę ul. Lawendowej (w tym
oświetlenia ulicy, kanału technologicznego, przebudowę sieci
elektroenergetycznych), budowę
ul. Hiacyntowej (w tym kanalizacji deszczowej, budowę oświetlenia ulicznego, kanału technologicznego) oraz rozbudowę ul.
św. Brata Alberta na odcinku od
ul. Pileckiego do ul. Makuszyńskiego (w tym budowę kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, kanału technologicznego).
Przebudowa czeka więc trzy
ulice – Lawendową, Hiacyntową
(na ich końcach powstaną zbiorniki
chłonno-odparowujące)
oraz odcinek ul. św. Brata Alberta, od ul. Pileckiego do ul. Makuszyńskiego.
- Staraliśmy się wielokrotnie o
dofinansowanie przebudowy ul.
św. Alberta, to inwestycja bardzo
ważna dla dzielnicy, postulowana od dawna przez mieszkanki i
mieszkańców oraz naszych radnych – mówił tuż przed podpisaniem dokumentów prezydent
Krzysztof Matyjaszczyk. – Tym
razem się udało, pozyskaliśmy
środki z Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
W ramach części zadania dotyczącej ul. Lawendowej w pasie
drogowym zaprojektowano jezdnię o szerokości 5 m i długości
ponad 217 m, ze zjazdami indywidualnymi i publicznymi. Piesi
będą poruszać się jednostronnymi chodnikami o szerokości 2 m.
Aby ułatwić im przekraczanie
jezdni na skrzyżowaniach, zaprojektowano tzw. miejsca akumulacji pieszych, gdzie krawężnik
będzie maksymalnie obniżony.
Powstanie kanalizacja deszczowa, która przejmie wody opadowe oraz roztopowe i odprowadzi
je do zbiornika chłonno-odparowującego. Ulica Lawendowa zostanie oświetlona dzięki 8 latarniom z wysięgnikami i oprawami
LED. W skład kanału technologicznego wejdą studnie SKR, ka-
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nalizacja pierwotna jednootworowa, rura światłowodowa oraz
mikrokanalizacja. Roboty obejmą też przebudowę sieci elektroenergetycznych.
Z kolei w pasie drogowym ul.
Hiacyntowej zaprojektowano
jezdnię asfaltową o szerokości 5
m, szeroki na 2 m chodnik (od
strony południowej), 6 zjazdów,
skrzyżowanie z ulicą podrzędną
oraz dwa przejścia dla pieszych.
Odwodnienie w postaci kanalizacji deszczowej dotyczyć ma całego ciągu ulicy; powstaną też
przyłącza do posesji w obrębie
pasa drogowego. Zaprojektowano również otwarty zbiornik
chłonno-odparowujący o głębokości 2,2 m i pojemności czynnej
prawie 1 200 m³. Prace na ul.

Hiacyntowej obejmą też budowę
nowego kanału technologicznego ze studniami oraz sieci oświetlenia.
Na ul. św. Brata Alberta asfaltowa jezdnia będzie miała szerokość 6 m – na jednym z łuków
będzie się poszerzać. Zaprojektowano obustronne opaski bezpieczeństwa, obustronne chodniki, dwukierunkową, asfaltową
drogę rowerową, szeroką na 2 m
(po stronie południowo-wschodniej). Powstaną 73 zjazdy, dwa
przejścia dla pieszych, przejazd
dla rowerzystów, a także skrzyżowania trzywylotowe z ulicami
podrzędnymi oraz czterowylotowe z ul. Makuszyńskiego i ul. Jemiołową. Odwodnienie w formie
kanalizacji deszczowej – z przyłą-

Latem ubiegłego roku zakończyły się prace
związane z odwodnieniem Grabówki obejmujące m.in. budowę kolektorów kanalizacji deszczowej, budowę zbiornika retencyjnego, a także budowę drogi prowadzącej m.in. do zbiornika.
Wzdłuż drogi łączącej się z ul. św. Rocha za ul.
Krzemienną powstał też chodnik i oświetlenie.
Koszt zadania wraz z realizacją części drogowej (koszt niekwalifikowany) zamknął się w
kwocie 24,5 mln zł, z czego dofinansowanie sięgnęło ponad 13,5 mln zł.
Z kolei w sierpniu tego roku zakończono inwestycję w Kiedrzynie – wybudowano odwodnienie
na odcinku wzdłuż ul. Zakopiańskiej do przepustu pod ul. Sejmową i od przepustu – do ul. Sucharskiego i Ludowej. W ramach zadania m.in.
wybudowano długi na ponad 100 m rów otwarty, zbiornik chłonno-odparowujący o powierzch-

czami do posesji w obrębie pasa
drogowego – zaplanowano w całym ciągu ulicy. Zbudowane zostanie oświetlenie; planuje się
też przebudowę odcinka linii napowietrznej. Całości dopełni nowy kanał technologiczny wraz ze
studniami. Inwestycję zrealizuje
firma Drog–Bud. Całość ma zostać wykonana do końca maja
2021 r.
Zadanie finansowane przez
Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Samorząd myśli o odwodnieniu miasta w sposób kompleksowy. Jeżeli pojawią się możliwości
finansowe w planach są jeszcze
Wyczerpy i okolice ulicy Bugajskiej.
Katarzyna Gwara

ni ok. 1 ha, kolektor deszczowy (rów otwarty od
zbiornika do ul. Sejmowej) o długości prawie 600
m oraz kolektor deszczowy (kanał zamknięty od
ul. Sejmowej do ul. Ludowej) wraz z układem
podczyszczania. Ponadto przebudowano: wodociąg wraz z przyłączami, kanalizację sanitarną
oraz istniejące przyłącza energetyczne.
Zbudowano też drogi technologiczne, wokół
zbiornika odwodnieniowego pojawiły się nowe
drzewa.
Koszt sfinalizowanego zadania to 13,3 mln zł,
z czego ponad 11 mln stanowiło dofinansowanie
za pośrednictwem Narodowego Funduszy
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Łącznie trzy strategiczne inwestycje odwodnieniowe w mieście – Grabówka, Kiedrzyn oraz
Północ – to zadania wartości 50 mln zł (koszty
wraz z częściami drogowymi inwestycji).
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Plac Biegańskiego

Krwawy poniedziałek
4 września, w 80 rocznicę
Krwawego
Poniedziałku
Urząd Miasta Częstochowy,
Teatr Wojtka Kołsuta i społeczność Zespołu Szkół Technicznych zapraszają na plac
Biegańskiego na spektakl
„Czas Mroku”.
Zbrodnia dokonana 4 września 1939 roku w Częstochowie
była jedną z najkrwawszych w
kampanii 1939 roku.
Żołnierze Wehrmachtu i
funkcjonariusze SS urządzali na
ulicach łapanki. Pędzili ludzi w
wyznaczone miejsca koncentracji (m.in. plac przed katedrą,
ulica Strażacka, obecny plac
Biegańskiego oraz plac Daszyńskiego).
Przed katedrą strzelano w
zbity tłum ludzi z karabinów
maszynowych, przed ratuszem
zabijano pojedynczymi strzałami w tył głowy.
Zginęło ponad 600 mieszkanek i mieszkańców Częstochowy, a także okolicznych miejscowości (choć prawdopodobnie
liczba ofiar jest znacznie większa).
Ta zaplanowana, metodycznie przeprowadzona akcja sterroryzowania bezbronnej ludności miasta nie była niczym uzasadniona, Częstochowa nie stanowiła bowiem ogniska oporu.
Wydarzenia z 4 września 1939

zdj. UM Cz-wa

roku przeszły do historii jako
Krwawy Poniedziałek.
Stały się inspiracją do powstania spektaklu „Czas Mroku”.

Po 80 latach od tragedii powracają upiory przeszłości.
Znów pojawiają się obwieszczenia Głównego Dowódcy wkraczającej armii niemieckiej. Za-

„Teraz Lepsza Praca”

Wrześniowe spotkanie
z przedsiębiorcami
W programie wydarzenia,
które Jakie korzyści płyną z zarządzania różnorodnością w
firmie? Tego dowiemy się podczas pierwszego po wakacjach,
cyklicznego spotkania w Parku
Przemysłowo-Technologicznym. Odbędzie się ono 5 września o godz. 8.30.
Prelegentką będzie Agata Wierny, Pełnomocniczka Prezydenta
Częstochowy ds. Równych Szans
oraz Rzeczniczka Praw Pracownika, powołana w ramach miejskiego
programu „Teraz Lepsza Praca”.

Podczas spotkania będzie m.in.
mowa o tym, dlaczego warto podpisać Kartę Różnorodności, jak wykorzystując różnorodność budować rynkową przewagę swojej firmy, jak lepiej i efektywniej pracować wspólnie. Będzie się też można dowiedzieć, w jaki sposób wdrażanie idei różnorodności wpływa
na wewnętrzny i zewnętrzny wizerunek firmy.
Spotkanie odbędzie się 5 września (czwartek), w Częstochowskim
Parku Przemysłowo-Technologicznym, przy ul. Wały Dwernickiego
117/121. Rozpocznie się o godz.

8.30 i potrwa około godziny.
Udział jest bezpłatny. Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o rejestrację do 3 września za pomocą formularza na
stronie Agencji Rozwoju Regionalnego www.arr.czestochowa.pl w
zakładce „Śniadania z przedsiębiorcami”.
Osobą do kontaktu jest Paulina
Ptaszek (ARR). Wszelkie pytania
kierować można na adres sniadania@arr.czestochowa.pl lub telefonicznie pod numerem 34 360 56
Katarzyna Gwara
88.

Dzielnica Północ

Nowe zaplecze basenu
Zakończył się kolejny etap
modernizacji pływalni przy
Szkole Podstawowej nr 2 im. K.
K. Baczyńskiego. Uczennice i
uczniowie mogą już korzystać
z nowo wyremontowanego zaplecza basenu, m.in. nowych
pryszniców i szatni. Inwestycja
kosztowała około 1,5 mln zł.
Co się zmieniło? Przede wszystkim zrobiono nowe wylewki, postawiono ściany działowe, osłony
przeciwpożarowe i dźwigary dachowe. Ściany i sufity pomalowa-

no, zamontowano instalację elektryczną i oświetlenie, ułożono płytki. Na miejscu powstała całkiem
nowa instalacja sanitarna i wodna
oraz system wentylacji.
Basen posiada teraz nowoczesny system prysznicowy, jest nowe, przeszklone wejście, a także
podest przystosowany dla osób
niepełnosprawnych. Wyremontowano pomieszczenia biurowe,
szatnie i pomieszczenia małej gastronomii. Ustawiono nowe szafki,
zamontowano suszarki do włosów. Prace prowadzono od drugie-

go półrocza 2018 roku do maja
2019. Ich koszt to około 1,5 mln zł.
Remont zaplecza to kolejny etap
modernizacji pływalni przy ulicy
Baczyńskiego. W 2015 roku, za
kwotę ponad 520 tys. zł w basenie
wyremontowano m.in. nieckę, tzw.
plażę, a także położono nową izolację przeciwwodną, ułożono ceramikę, wymieniono wewnętrzną instalację centralnego ogrzewania
oraz grzejniki. Wcześniej w hali basenowej i pomieszczeniach biurowych zostały wymienione okna.
Katarzyna Gwara

czynają się aresztowania przypadkowych przechodniów w
większości młodych ludzi, którzy stają na miejscu ofiar wrześniowej masakry…

Początek spektaklu, za którego scenariusz i reżyserię odpowiada Wojciech Kołsut – godz.
19.00.
oprac. Katarzyna Gwara

Projekt dla młodzieży

Ciekawi świata, ciekawi
przyszłości
Do 10 września Wydział Polityki Społecznej UM czeka na
zgłoszenia podmiotów zainteresowanych nieodpłatną współpracą przy drugiej edycji projektu, który ma pomóc częstochowskiej młodzieży wejść na
współczesny rynek pracy.
Grupą docelową projektu
,,Ciekawi świata. Ciekawi przyszłości” są uczennice i uczniowie
częstochowskich szkół ponadpodstawowych. Celem projektu
,,Ciekawi świata. Ciekawi przyszłości” – będącego kontynuacją
dobrych praktyk wypracowanych podczas wcześniejszego,
trwającego pięć lat przedsięwzię-

cia ,,Młodzi-Kreatywni” – jest zainteresowanie młodzieży kwestiami ich zawodowej przyszłości, m.in. pomoc w określeniu zawodowych predyspozycji czy
rozwijanie niezbędnych na
współczesnym rynku pracy
umiejętności społecznych.
Podmioty zainteresowane nieodpłatną współpracą przy realizacji projektu mogą zgłaszać się
do Wydziału Polityki Społecznej
Urzędu Miasta Częstochowy do
10 września, wysyłając mejla na
adres pjedrasiak@czestochowa.
um.gov.pl
Planowana edycja projektu
ma być już drugą.
Katarzyna Gwara

Strażnicy ujęli złodziei

Kradli łańcuchy
z drogowych słupków
Częstochowscy
strażnicy
miejscy ujęli dwóch mężczyzn,
którzy kradli łańcuchy z drogowych słupków.
Do zdarzenia doszło w ostatni
dzień sierpnia. Pracownicy straży
miejskiej z referatu ds. miejskiego
monitoringu zauważyli przy ul. Pułaskiego dwóch mężczyzn.
I może nie byłoby w tym nic
dziwnego, gdyby nie fakt, że jeden
z nich miał na sobie... metalowy

łańcuch drogowy. Co ciekawe, przy
ul. Szymanowskiego mężczyzna
oderwał od słupków oddzielających chodnik od jezdni drugi łańcuch. Informacja o zdarzeniu została przekazana przez operatorów miejskiego monitoringu do
strażników miejskich.
Sprawcy kradzieży zostali ujęci
w rejonie al. Wolności. Muszą liczyć
się z odpowiedzialnością za swój
czyn.
Katarzyna Gwara
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Chciał zabić ojczyma
Jaworzniccy policjanci zatrzymali 41-letniego
mieszkańca miasta, który usiłował zabić ojczyma. Mężczyzna strzelił do niego z wiatrówki. Po
nocy spędzonej w policyjnym areszcie usłyszał
zarzut. Na wniosek śledczych i prokuratora sąd
aresztował go na 3 miesiące. Za popełnione przestępstwo grozi mu kara dożywotniego więzienia.
Do zdarzenia doszło w piątek przed południem.
Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów, 41-letni jaworznianin próbował zabić swojego ojczyma.
Mężczyzna strzelił do 64-latka z wiatrówki, powodując bardzo poważną ranę brzucha.
Policjanci udzielili poszkodowanemu niezbędnej
pomocy, a sprawcę zatrzymali. Ranny trafił do szpitala, a jego wyrodny syn do policyjnego aresztu. Po zebraniu przez śledczych materiału dowodowego, prokurator przedstawił 41-latkowi zarzut usiłowania zabójstwa.
Jaworznicki sąd podjął decyzję o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Śledczy ustalają
motywy działania mężczyzny oraz szczegółowy przebieg zdarzenia.

Zatrzymany
za handel ludźmi
Policjanci z wydziału kryminalnego zabrzańskiej komendy zajmujący się problematyką handlu ludźmi, doprowadzili do
zatrzymania obywatela Bułgarii. Mężczyźnie zarzuca się, że od 2014 roku zajmował
się w naszym kraju handlem ludźmi oraz
czerpaniem korzyści z nierządu. W wyniku
przestępczej działalności zatrzymany
wzbogacił się o około 4 miliony złotych.
29-latek trafił już do aresztu śledczego.
Policjanci z wydziału kryminalnego zabrzańskiej komendy zajmujący się zwalczaniem
handlu ludźmi pracowali nad sprawą od początku sierpnia tego roku. Przy współpracy z
policjantami z Komendy Miejskiej Policji w Rudzie Śląskiej kompletowali i weryfikowali kolejne informacje i dowody.
Do zatrzymania podejrzanego w tej sprawie
29-letniego obywatela Bułgarii doszło w Warszawie, kiedy usiłował wywieźć z Polski ofiarę
swojej działalności. Do działań włączyli się też
policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy
Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz mundurowi z Komendy Rejonowej Policji I w Warszawie.
Dzięki szybkiej reakcji policjantów i dobrej
koordynacji działań, podejrzany został zatrzymany, a jego ofiara nie została wywieziona za
granicę.

Pomógł kobiecie
z atakiem padaczki
Zareagował natychmiast. Jak sam
mówi, konieczność udzielenia pomocy to przecież jego obowiązek – nie
tylko jako policjanta na służbie, ale
jako człowieka wobec potrzeb innych
ludzi. Dzielnicowy z Komisariatu Policji w Łaziskach Górnych w trakcie obchodu swojej dzielnicy otrzymał informację o kobiecie z dwójką małych
dzieci, która podczas odprowadzania
swych pociech do przedszkola dostała
ataku padaczki. Kiedy 23-latka została zabrana przez karetkę pogotowia,
policjant zaopiekował się maluchami.

W trakcie czynności stróże prawa ustalili, że
podejrzany w latach 2014-2019, na terenie
województwa śląskiego, w tym w Zabrzu, zmuszał siłą 22-letnią obecnie obywatelkę Bułgarii
do uprawiania prostytucji.
Oprawca odebrał ofierze wszystkie dokumenty i całkowicie ją od siebie uzależnił. W ciągu 5 lat na przestępczym procederze zarobił
około 4 mln zł.
Za handel ludźmi, czerpanie korzyści z nierządu oraz stręczycielstwo grozi mu teraz do
15 lat więzienia. Podejrzany nie przyznał się
do zarzucanych czynów. Czynności w sprawie
trwają, a śledztwo prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Zabrzu.

Cała sytuacja rozegrała się w centrum
Łazisk Górnych, tuż przy jednej ze szkół
podstawowych. Dzielnicowy z łaziskiego
komisariatu asp. Paweł Oleksiński realizował właśnie czynności w związku z akcją „Bezpieczna droga do szkoły” i był zaledwie kilkanaście metrów od potrzebującej pomocy 23-latki.
Do mundurowego podbiegła kobieta
informując, że potrzebna jest pomoc,
gdyż będąca z małymi dziećmi młoda
dziewczyna właśnie zasłabła i dostała
ataku padaczki. Dzielnicowy natychmiast
ruszył by udzielić jej pierwszej pomocy
przedmedycznej. Okazało się, że miesz-

kanka Łazisk Górnych odprowadzała
swoje 4-letnie dziecko do przedszkola,
gdy przewróciła się na chodnik i dostała
ataku padaczki. Wraz z kobietą, oprócz
wspomnianej 4-latki, była jeszcze młodsza, 2-letnia córka. Po chwili na miejscu
pojawiła się załoga karetki pogotowia,
która przetransportowała kobietę do
szpitala.
W tym czasie dzielnicowy zaopiekował
się dziećmi, zabierając je do komisariatu,
gdzie po wykonanych przez policjantów
ustaleniach, udało się dotrzeć do najbliższej rodziny. Dzieci, całe i zdrowe, trafiły
pod opiekę swojej babci.
W trakcie oczekiwania na babcię dzieci żywo dyskutowały z policjantami, a od
dzielnicowego otrzymały pluszowe maskotki.

Małżeństwo ruszyło w pościg za pijanym kierowcą
Zastępca
Komendanta
Miejskiego Policji w Katowicach mł. insp. dr Artur Orman
podziękował małżeństwu z
Siemianowic Śląskich za wzorową postawę obywatelską.
Pan Adam i pani Barbara
przyczynili się do zatrzymania przez policję nietrzeźwego kierującego, który miał
prawie 3 promile alkoholu w
organizmie. Taka postawa
obywatelska zasługuje na
ogromne uznanie. Pomoc
małżeństwa być może pozwoliła uniknąć tragedii na drodze.
Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Katowicach mł.
insp. dr Artur Orman spotkał
się z małżeństwem z Siemianowic Śląskich – panem Adamem i

panią Barbarą, którzy wykazując się determinacją, przyczynili
się do zatrzymania nietrzeźwego kierującego.
Komendant podziękował za
pomoc i podkreślił, że taka obywatelska postawa zasługuje na
ogromne uznanie. Podczas spotkania, komendant wręczył małżeństwu pisemne podziękowania oraz drobne upominki z logo kampanii „Nie reagujesz –
akceptujesz”.
Na początku sierpnia małżeństwo z Siemianowic Śląskich
wracając do domu, na ulicy Kochłowickiej w Katowicach zauważyło osobówkę, którego kierujący często zmieniał pasy ruchu i jechał slalomem.
Pan Adam i pani Barbara podejrzewali, że może on być pod
wpływem alkoholu, dlatego ruszyli za nim. Żona zadzwoniła

na policję, zgłaszając swoje podejrzenie. Cały czas informowała katowickiego dyżurnego,
gdzie się znajdują, by naprowadzić wysłany patrol ruchu drogowego.
Pościg zakończył się w Ligocie, gdzie dzięki przekazywanym przez małżeństwo informacjom, kierowca został zatrzymany przez policjantów z katowickiej drogówki.
Okazało się, że mężczyzna
miał prawie 3 promile alkoholu
w organizmie. O dalszym losie
pijanego kierowcy zdecyduje
sąd. Amatorowi jazdy na podwójnym gazie grozi 2 lata więzienia, zakaz prowadzenia pojazdów, a także wysoka grzywna.
Przypominamy, że każdy nietrzeźwy kierujący stanowi za-

grożenie dla innych uczestników ruchu drogowego. Reaguj-

my i nie bądźmy obojętni na tego typu przypadki.
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

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

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 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
– SPRZEDAM

PRZYJMĘ

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

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

KUPIĘ

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

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

KUPIĘ
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

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: 1500 - 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 SW
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 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 FIAT SEDICI 1.6 E, rok prod. 2008
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 GALAXY 2.0 D, rok prod. 2009
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 MAZDA 323 1.4 E, rok prod. 1999
n MAZDA CX7 2.3 Turbo E, rok prod. 2007
n MERCEDES A KLASA 150, 1.5 E, rok prod. 2005,
automat
n MERCEDES ML 320 3.0 D, rok prod. 2007
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 30 sierpnia 2019 r.

7.900 zł
n NISSAN PRIMERA 2.2 D, rok prod. 2002
5.500 zł
QASHQAI 2.0 TDI, rok prod. 2011,
26.800 zł n NISSAN
kraj., F. VAT
99.000 zł n OPEL ASTRA 1.4 E, rok prod. 2007, kraj.
n
6.900 zł
n
2.800 zł n
16.900 zł n
18.600 zł
14.800 zł n
32.900 zł n
29.900 zł n
n
16.800 zł
n
5.900 zł
21.900 zł n
22.900 zł n
37.900 zł n
n
45.900 zł
n
69.900 zł
netto
n
19.900 zł
31.900 zł n
n
10.400 zł
n
1.500 zł
n
25.900 zł
n
13.900 zł n
42.900 zł n

OPEL ASTRA 1.9 D, rok prod. 2006
OPEL CORSA 1.4E, rok prod. 2016, kraj., I-wł.
OPEL VECTRA 2.2 D, rok prod. 2003
RENAULT CAPTUR 1.5 D, rok prod. 2016,
kraj., I – wł., serwis, F. VAT
RENAULT SCENIC 1.5 D, rok prod. 2009
RENAULT MODUS 1.5 CDTi, rok prod. 2006
SEAT ALHAMBRA 2.0 D, rok prod. 2010
SEAT LEON 1.6 D, rok prod. 2010
SEAT TOLEDO 1.2 E, rok prod. 2016, kraj., I – wł.
SKODA FABIA 1.6 TDI, rok prod. 2010-2014, kraj.,
SUZUKI SX4 1.9 D, rok prod. 2006
TOYOTA AVENSIS 2.0 D, rok prod. 2004
TOYOTA COROLLA 1.6 E, zakup 2008, kraj.,
I – wł.
TOYOTA COROLLA 1,6 E, rok prod. 2015
kraj., I – wł., serwis, 132 KM
TOYOTA RAV4 2.0 D, 4x4, zakup 2015,
kraj., I – wł., serwis, F. VAT
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 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

8.800 zł
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
7.800 zł
49.900 zł
9.900 zł
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