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Częstochowa

Nowi strażacy zasilili szeregi PSP

„...być ofiarnym i mężnym w
ratowaniu zagrożonego życia
ludzkiego i wszelkiego mienia
– nawet z narażeniem życia...” po wygłoszeniu słów przysięgi
94 słuchaczy zastało przyjętych
w poczet kadetów Centralnej
Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.
Ślubowanie słuchaczy XXIII turnusu Studium Dziennego Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej
było poprzedzone uroczystą mszą
świętą na Jasnej Górze, w której
udział wzięła kadra szkoły, ślubujący, zaproszeni goście oraz rodziny i
znajomi słuchaczy. Główne uroczystości odbyły się natomiast na placu Biegańskiego. Uczestniczyli w
nich także m.in. przedstawiciele
parlamentu, władz wojewódzkich i
władz miasta. Tym razem do przysięgi przystąpiło 94 słuchaczy (w

tym dwie kobiety), którzy po złożeniu ślubowania zostali przyjęci w
poczet kadetów CS PSP a tym samym zwiększyli szeregi funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej. Wcześniej, składający ślubowanie przeszli dwumiesięczne
przeszkolenie z zakresu ochrony
przeciwpożarowej, w trudnych polowych warunkach, z rygorem służby wewnętrznej. - Okres unitarny,
to doskonały sprawdzian dla siły
charakteru, wytrwałości, wzajemnej współpracy. Egzamin ten słuchacze zdali celująco - podkreślał
mł. bryg. mgr inż. Dariusz Andryszkiewicz, rzecznik prasowy Komendanta Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie. - Złożenie przysięgi jest momentem szczególnym, bowiem
składa się śluby pewnym wartościom – przed komendantem, na
sztandar szkoły, w obecności władz
i najbliższych. Od tego dnia, nowo

Wybory

Poznaliśmy
cząstkowe wyniki
Trwa wielkie liczenie po wyborach do Sejmu i Senatu. Jak na
razie Państwowa Komisja Wyborcza podała wyniki niemal z 91
procent komisji wyborczych. Wynika z nich, że w wyborach do
Sejmu Prawo i Sprawiedliwość zdobyło 44,57 procent głosów,
Koalicja Obywatelska - 26,65 procent, SLD - 12,27 procent, PSL
- 8,63 procent, a Konfederacja 6,76 procent.
Ostateczne wyniki wyborów parlamentarnych poznamy w poniedziałkowy wieczór, bądź najpóźniej we wtorkowy poranek. Z nieoficjalnych informacji wynika, że w Sejmie Częstochowę reprezentować
będą Szymon Giżyński, Lidia Burzyńska, Andrzej Gawron
i Mariusz Trepka (wszyscy PiS), Izabela Leszczyna i Andrzej
Szewiński (KO) oraz Zdzisław Wolski z SLD. Wszystko
wskazuje też na to, że będziemy mieć nowego senatora miejsce „pewniaka” Artura Warzochy (PiS) zajmie Wojciech Konieczny (SLD). Na to przynajmniej wskazują dane
po podliczeniu głosów ze wszystkich 135 komisji wyborczych w mieście.

Katarzyna Gwara

zaprzysiężeni strażacy będą zobowiązani do postępowania w swoim
życiu zgodnie z słowami roty ślubowania – dodał.
Dzień ślubowania zbiegł się z
XXV-leciem istnienia Centralnej
Szkoły PSP. Był więc doskonałą
okazją do zaprezentowania nowoczesnego sprzętu, jakim dysponuje
Państwowa Straż Pożarna. Po uroczystościach odbyła się parada samochodów pożarniczych z Rynku
Wieluńskiego przez Plac Biegańskiego do Centralnej Szkoły PSP w
Częstochowie, gdzie następnie została uroczyście odsłonięta tablica
pamiątkowa 7. Pułku Artylerii Lekkiej Wojska Polskiego, która w
przeszłości stacjonowała w koszarach na Stradomiu – to właśnie w
tym miejscu obecnie znajduje się
Szkoła Pożarnicza.

tekst i zdjęcia:
Katarzyna Gwara

Częstochowa

Kusza w paczce z USA
Nietypowe odkrycie w Oddziale Celnym w Częstochowie. Podczas kontroli przesyłek znaleziono
kuszę myśliwską z laserowym celownikiem
optycznym i bełtami. Paczka została nadana w
USA i miała trafić na Słowację. Broń przekazano
częstochowskiej policji. To już trzecia kusza zabezpieczona przez mundurowych KAS w tym roku.
To nie pierwszy taki przypadek w Częstochowie. W
tym roku to już trzecia kusza ujawniona przez mundurowych w Oddziale Celnym w Katowicach. - W zagranicznych przesyłkach kurierskich funkcjonariusze ujawniają różne nietypowe przedmioty, w tym broń i amunicję - mówi Grażyna Kmiecik, rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Katowicach. Mundurowi z OC Częstochowa zabezpieczyli również pakistański miecz i gładkolufowy karabin, w paczce z kawą pistolet Mauser, a w
zadeklarowanej jako ponton przesyłce myśliwską kuszę. - W trakcie kontroli jednej z przesyłek kurierskich
ujawnili również metalową puszkę z otwieraczem. Była
ona hermetycznie zamknięta. Przesyłkę prześwietlono

specjalnym urządzeniem RAPISCAN. Wtedy okazało się,
że była wypełniona amunicją rewolwerową. Z dokumentów towarzyszących przesyłce wynikało, że w środku powinny znajdować się... części samochodowe - opowiada Grażyna Kmiecik. Przesyłka została nadana w
Stanach Zjednoczonych na wschodnim wybrzeżu i miała trafić do mieszkańca Republiki Czeskiej.
Warto przypomnieć, że kto przywozi na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej z państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej broń lub amunicję bez wymaganego zaświadczenia właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej lub nie dopełnia obowiązku
pisemnego zgłoszenia przywozu broni lub amunicji przy
przekraczaniu granicy, podlega karze aresztu albo
grzywny.
Ponadto każdy, kto posiada bez wymaganego zezwolenia broń lub amunicję, musi liczyć się z grożącymi
sankcjami. W Polsce taka osoba podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.
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Kłobucka policja

Na tropie uprzedzeń

Częstochowska gra
Nieustąpienie
z szansą na europejską
pierwszeństwa
nagrodę
przypłacił życiem...
Gra „Na tropie uprzedzeń”
znalazła się w finale konkursu
The Innovation in Politics Institute
w
kategorii
„prawa
człowieka” i ma nominację do
nagrody. Została ona stworzona
przez zespół skupiony wokół pełnomocniczki
prezydenta
Częstochowy ds. równych szans.

Kłobuccy śledczy wyjaśniają
szczegółowe
okoliczności wypadku, do
którego doszło w Kalei.
Kierujący renault, wyjeżdżając
z
drogi
podporządkowanej nie
ustąpił pierwszeństwa i
zderzył się z audi. Niestety jego życia nie udało
się uratować.
Do zdarzenia doszło w czwartek
(10.10.) kilka minut przed godziną
12.00, na drodze wojewódzkiej
nr 494 w miejscowości Kalej. Kierowca renault clio wyjeżdżał z drogi podporządkowanej (z ulicy
Ogrodowej). Nie ustąpił jednak
pierwszeństwa i zderzył się z jadącym w kierunku Wręczycy
Wielkiej kierowcą audi. 57-latek z
renault, mieszkaniec gminy Wręczyca Wielka, zginął na miejscu. Audi kierował 51-letni mężczyzna, również mieszkaniec gminy
Wręczyca Wielka. Mężczyzna nie
odniósł poważnych obrażeń ciała. W chwili zdarzenia był trzeźwy
- mówi mł. asp. Kamil Raczyński,

oficer prasowy kłobuckich policjantów.
Na miejscu, pod nadzorem
prokuratora, oględziny przeprowadzili policjanci z kłobuckiej drogówki. Ponadto, w
czynnościach udział brał technik kryminalistyki. - Szczegółowe okoliczności tragicznego
zdarzenia wyjaśniają kłobuccy
kryminalni. Będzie ono również zbadane przez biegłego z
zakresu rekonstrukcji przebiegu wypadków drogowych, którego opinia zostanie wykorzystana w toczącym się postępowaniu. Dodatkowo miejsce
wypadku zbada zespół, w
skład którego wchodzą policjanci z drogówki oraz przedstawiciele Zarządu Dróg Wojewódzkich - wyjaśnia.
Wszystkie osoby będące
świadkami tego wypadku proszone są o kontakt z Komendą
Powiatową Policji w Kłobucku
pod nr telefonu (34) 3109200,
997, 112 lub z najbliższą jednostką policji.

Katarzyna Gwara

The Innovation in Politics Institute to bezstronna organizacja mającą swoje lokalne biura w dwunastu krajach europejskich, także w
Polsce. Jej misją jest promowanie i
wspieranie europejskich polityczek i
polityków cechujących się kreatywnością i odwagą w działaniu, niezależnie od ich afiliacji politycznej.

Projekty w konkursie The Innovation in Politics Institute nagradzane
są w ośmiu kategoriach (cywilizacja,
demokracja, prawa człowieka, społeczność, ekologia, dobrobyt, praca i
jakość życia), muszą spełniać wymóg
innowacyjności i co najmniej jedno
dodatkowe kryterium. Te kryteria to
,,uczestnictwo”, ,,budowanie zaufania” i ,,zrównoważony rozwój”. Konkurs ma na celu wyróżnienie tych,
którzy mają odwagę wkraczać na nowy grunt, są kreatywni i osiągają realne wyniki w oparciu o europejskie
wartości – równowagę społeczną,
demokrację i prawa człowieka – a ich

Lista wszystkich wyróżnionych w konkursie projektów dostępna jest na
stronie: https://innovationinpolitics.eu/en/blog-post/37

Budżet obywatelski

Nowy orlik na Północy
Uczniowie Szkoły
Podstawowej nr 54
mogą już korzystać
z nowego boiska
typu „Orlik”. Obiekt
– wraz z zapleczem
- wybudowano w ramach
budżetu
obywatelskiego. Inwestycja kosztowała
1,2 mln zł.
Zakres robót przy
ul. Kukuczki 30 obejmował budowę
boiska do piłki nożnej z trawy syntetycznej wraz z odwodnieniem i wyposażeniem, o wymiarach 30 m x 62
m, w tym pole do gry 26 m x 56 m.
Boisko jest wyposażone w stacjonarne bramki do piłki nożnej, przenośne
jezdne bramki treningowe, wiaty dla
zawodników, tyczki i pachołki trenin-

Senioralia 2019

pomysły mogą inspirować innych.
Jury składa się z 1067 osób z całej
Europy. Chęć udziału w ocenianiu
nadsyłanych projektów może zgłosić
każdy. Na obecnym etapie konkursu
wyróżniono 80 finalistów (po 10 w
każdej kategorii). W kategorii „prawa
człowieka” do finalu weszły trzy projekty z Irlandii, dwa z Polski (Częstochowa i Gdańsk), po jednym z Włoch,
Szwecji, Niemiec, Belgii i Bułgarii.
Ogłoszenie zwycięskich projektów
odbędzie się 4 grudnia podczas gali
w Berlinie.
oprac. Katarzyna Gwara


gowe. Zamontowano też 6-metrowe piłkochwyty, postawiono budynek gospodarczy o konstrukcji stalowej; zbudowano schody terenowe i
chodniki z kostki brukowej; ustawiono ławki i kosze na śmieci. Powstało
także oświetlenie zewnętrzne boiska.
W ramach inwestycji wyremontowano także zaplecze szatniowo-sanitarne w Szkole Podstawowej nr 54.

Remont obejmował wymianę podłóg, wykonanie elementów okładzin
ściennych i sufitu, wymianę instalacji
- elektrycznej i oświetleniowej, wentylacji, centralnego ogrzewania oraz
wodno-kanalizacyjnej. Prace zrealizowano w łazience z natryskami i wc,
dwóch szatniach, dwóch pomieszczeniach dla instruktorów, magazynku oraz korytarzu. Zamontowano nową armaturę sanitarną, szafki ubraniowe z ławeczkami, ustawiono regał
i szafę na sprzęt sportowy oraz biurko i krzesła.

Całkowity koszt inwestycji
to 1 173 215 zł brutto.
Środki przeznaczone na realizację
zadania pochodziły z budżetu miasta z puli wyznaczonej na realizację budżetu obywatelskiego (w ramach tzw.
zadań ogólnomiejskich). Zadanie zyskało akceptację w ubiegłorocznym
głosowaniu. Prace wykonawcze zakończyły się we wrześniu br.
Z boiska będzie korzystać społeczność miasta, dzielnicy, uczniowie SP 54
oraz sekcje UKS Ajaks Częstochowa.

Seniorzy rządzili miastem
skiego odebrała je przewodnicząca Miejskiej
Rady Seniorów Elżbieta Kunicka oraz jej wiceprzewodnicząca Ewa Pachura.
Pierwszy dzień częstochowskiego święta
seniorek i seniorów skoncentrowany był na
rekreacji i zdrowiu. W Hali Sportowej Częstochowa na seniorów czekały stoiska organizacji działających na rzecz społeczności senioralnej. Na arenie głównej z kolei można
było wziąć udział w zajęciach Zumby czy
gimnastyce ogólnorozwojowej.
Drugi dzień – 11 października – był dniem
koncertowym. Główną gwiazdą była Halina
Kunicka. Seniorzy mieli też okazję zobaczyć widowisko muzyczne „Zaczarowany koń” w wykonaniu aktorów z Teatru im. A. Mickiewicza.

Częstochowscy seniorzy przejęli
klucze do bram miasta i rozpoczęli
wielkie świętowanie. W czwartek bawili
się podczas wspólnych zajęć ruchowych,
w piątek wzięli udział w koncertach
gwiazd. Główną gwiazdą była Halina Kunicka. Wydarzenie przyciągnęło tłumy.
Senioralia 2019 w Hali Sportowej Częstochowa rozpoczęły się od symbolicznego przekazania kluczy do miasta. Z rąk prezydenta
Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka oraz
przewodniczącego Rady Miasta Zdzisława Wol-

Katarzyna Gwara
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Z nożem na konkubenta
Zarzutem usiłowania zabójstwa zakończyła się awantura 38-letniej
mieszkanki Łazisk Górnych ze swoim
konkubentem. Chwytając w dłoń kuchenny nóż, kobieta rzuciła się na
partnera i raniła go w okolicach serca.
Następnie zadzwoniła na policję i poinformowała, że do mieszkania wszedł
zamaskowany mężczyzna, który zaatakował domowników. Policjanci szybko
jednak ustali stan faktyczny.
Do zdarzenia doszło w niedzielny poranek 6 października. Po 10.00 policjanci
otrzymali zgłoszenie, że do jednego z
mieszkań w Łaziskach Górnych wtargnął
zamaskowany mężczyzna i ugodził nożem

55-letniego partnera zgłaszającej. Jak się
jednak szybko okazało, sprawczynią ataku
była 38-letnia konkubina rannego. W trakcie awantury, która wybuchła między nimi,
kobieta pobiegła do kuchni po nóż i grożąc
partnerowi śmiercią, raniła go w okolice
serca. Obecni na miejscu policjanci udzielili
mężczyźnie pierwszej pomocy przedmedycznej, wezwali pogotowie ratunkowe, a
agresywną 38-latkę zatrzymali. 55-letni pokrzywdzony trafił do szpitala. Zdaniem lekarzy jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.
Na wniosek śledczych sąd zastosował
wobec zatrzymanej środek zapobiegawczy
w postaci tymczasowego aresztowania. Za
usiłowanie zabójstwa kobiecie może grozić
kara dożywotniego więzienia

Nie zauważył czerwonego
światła. Był pijany
Policjanci z rybnickiej
drogówki
zatrzymali 64-latka,
który spowodował
kolizję
drogową,
mając w organizmie
prawie 2 promile alkoholu.
Kierujący
oplem jechał całą
szerokością jezdni, co
zauważył jadący za
nim mieszkaniec powiatu rybnickiego,
który zadzwonił pod
numer
alarmowy.
Chwilę po zgłoszeniu
kierujący osobówką
najechał na tył poprzedzającego
go
pojazdu, którego kierujący zatrzymał się
na czerwonym świetle. Mężczyzna
stracił już prawo jazdy, a o jego dalszym losie zdecyduje sąd.
Mundurowi odnotowali kolejny przykład
zaangażowania i wzorowej obywatelskiej
postawy w duchu kampanii „Nie reagujesz-akceprujesz”. Do zdarzenia doszło w piątek, około godziny 19.30 na ulicy Kotucza.
Wówczas mieszkaniec powiatu rybnickiego
zawiadomił pracownika Wojewódzkiego
Centrum Powiadamiania Ratunkowego o
kierowcy osobówki, który jedzie całą szerokością jezdni i najprawdopodobniej jest pijany. Chwilkę po tym zgłoszeniu, mężczy-
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Z dwoma promilami
w tył radiowozu
Było po północy, kiedy w tył policyjnego radiowozu uderzył samochód. Jak
się okazało, kierowca citroena nie był w
stanie ominąć policyjnego auta, ponieważ uniemożliwił mu to poziom
alkoholu w organizmie. Nie obyło się bez
policyjnego pościgu. Pomimo ucieczki,
38- latek nie zdołał uniknąć kontroli
stanu trzeźwości. Po tym, jak uderzył w
słup, mundurowi sprawdzili jego trzeźwość. Miał prawie 2 promile alkoholu w
organizmie.
Po północy na ul. Zjednoczenia, w tył radiowozu mundurowych z Pawłowic uderzył inny

samochód. W pierwszej kolejności policjanci
chcieli się upewnić, czy nikomu nic się nie stało i jaka była przyczyna tej stłuczki. Niestety,
kierowca citroena widząc, w jaki pojazd uderzył, zacząl uciekać. Policjanci włączyli sygnały
dźwiękowe i świetlne, skontaktowali się z dyżurnym komisariatu i ruszyli w pościg. Był on
bardzo krótki, bo już na ul. Wodzisławskiej 38latek ponownie stracił panowanie nad swoim
citroenem i uderzył w latarnię oświetleniową.
Jak się okazało, mieszkaniec powiatu cieszyńskiego miał w swoim organizmie blisko 2 promile alkoholu. Teraz przyjdzie ponieść mu
konsekwencje prawne i finansowe swojego
nagannego zachowania na drodze.

Kolejny areszt za pieluchowe
oszustwa...
Zabrzańscy policjanci zajmujący się
zwalczaniem przestępczości gospodarczej zatrzymali kolejnego mężczyznę,
podejrzanego o oszustwa internetowe
przy sprzedaży pieluch dla dzieci, ubrań
oraz chemii gospodarczej. Na widok policjantów próbował uciekać, ale mu się to
nie udało. Potem tłumaczył, że zamierzał
uciec, bo... wziął ich za przebierańców.
Zatrzymany łącznie usłyszał aż 173 zarzuty.
Wobec
podejrzanego
sąd
zastosował areszt na okres 3 miesięcy.

zna powiadomił, iż kierujący oplem najechał na tył poprzedzającego go pojazdu,
którego kierujący zatrzymał się na czerwonym świetle. Auto następnie uderzyło w
kolejny samochód. Na miejsce pojechali
policjanci z rybnickiej drogówki. Okazało
się, że 64-letni kierowca opla był pijany. Badanie alkomatem wykazało w jego organizmie blisko 2 promile alkoholu. W trakcie
kontroli drogowej rybniczanin nie stosował
się do poleceń policjantów, miał bełkotliwą
mowę i zataczał się. W efekcie nieodpowiedzialny kierowca został doprowadzony w
celu wytrzeźwienia do policyjnego aresztu.
Mężczyzna stracił już prawo jazdy, a o jego
dalszym losie zdecyduje sąd.

Wyrzucił kota przez okno
Policjanci
zatrzymali
31-letniego mieszkańca Raciborza, który jest podejrzany
o znęcanie się nad kotem ze
szczególnym
okrucieństwem. Mężczyzna będzie
też odpowiadał za groźby
kierowane do 19-letniego
syna swojej partnerki życiowej. Grozi mu do 5 lat
pobytu w więzieniu.
Raciborscy policjanci zostali
wezwani na interwencję na ulicę Spółdzielczą w Raciborzu,
gdzie według zgłoszenia miała
mieć miejsce awantura. Na
miejscu mundurowi dowiedzieli
się, że 31-latek groził pobiciem
19-letniemu synowi swojej partnerki. Agresja i okrucieństwo mężczyzny
skumulowały się ostatecznie na kocie, którym kilka razy uderzył o blat stołu, a następnie wyrzucił go z drugiego pietra przez
okno. Policjanci odnaleźli ranne zwierzę i
zabrali je do lecznicy weterynaryjnej, gdzie
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udzielono mu pomocy. Natomiast oprawca został zatrzymany i umieszczony w policyjnym areszcie. Wczoraj 31-letni podejrzany usłyszał zarzuty, a prokurator na
wniosek raciborskich śledczych zastosował
w stosunku do niego dozór policyjny. Grozi
mu do 5 lat pobytu w więzieniu.

Zatrzymany mężczyzna to 20-letni mieszkaniec Zabrza. Od pewnego czasu był poszukiwany przez policjantów z wydziału do spraw
zwalczania przestępczości gospodarczej. Nie
posiadał stałego miejsca zamieszkania, wiadomo było jednak, że przebywa na terenie
Zabrza. 20-latka stróże prawa „zaskoczyli”,
gdy odwiedzał swoją matkę. Na widok policjantów próbował uciekać, ale mu się to nie
udało. Potem tłumaczył, że zamierzał uciec,
bo wziął ich za przebierańców. Teraz młody
zabrzanin dołączy do swoich kolegów za kratkami. 20-latek usłyszał
zarzuty za 169
oszustw internetowych, 3 kradzieże i 1 uszkodzenie ciała. W sobotę 5 października zabrzański sąd zastosował wobec podejrzanego

3-miesięczny areszt. Za oszustwa grozi mu
do 8 lat więzienia. Jednak przy tej ilości popełnionych przestępstw kara może być surowsza
- nawet do 12 lat więzienia.

Omijał pieszego.
Wpadł do rowu
Tarnogórscy policjanci
wyjaśniają przyczyny i
okoliczności
wypadku
drogowego, do którego
doszło na drodze krajowej
nr 11. Kierujący jeepem,
chcąc uniknąć potrącenia
mężczyzny, ominął go ale
stracił panowanie nad samochodem i wpadł do
przydrożnego rowu. Kierowca samochodu odniósł
obrażenia ciała i trafił do
szpitala. Pieszy trafił do
izby wytrzeźwień, bo w
jego organizmie było
blisko 3,5 promila alkoholu.
Do wypadku doszło w minioną sobotę
tuż przed godziną 21.00, na drodze krajowej nr 11 pomiędzy Tarnowskimi Górami a
Tworogiem. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 40-letni kierujący jeepem,
chcąc uniknąć potrącenia mężczyzny, ominął go, lecz stracił panowanie nad pojazdem i wpadł do przydrożnego rowu. Miesz-

kaniec powiatu tarnogórskiego, który kierował samochodem odniósł obrażenia ciała i
trafił do szpitala. Dzięki przytomnemu zachowaniu kierującego, pieszemu nic się nie
stało. Policjanci ustalili, że 37 - latek był pijany. W jego organizmie było blisko 3,5 promila alkoholu. Ponadto nie posiadał żadnych elementów odblaskowych, dzięki którym kierujący samochodem mógłby odpowiednio wcześniej dostrzec go na drodze.
Kolumnę opracowała Paula Nogaj
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OGŁOSZENIA ABONAMENTOWE
LOMBARD
DELTA
n

A
LUCJ
REWO OWA
N
CE

SKUP n SPRZEDAŻ
n

ZAMIANA

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

l

Okna 5-kom.
1435 mm

1465 mm

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

l

PRACA

n POLEROWANIE reflektorów, blachar-

Pracowników bez doświadczenia
do pomocy na budowie
w Blachowni.

stwo, lakiernictwo, tłumiki. Automat

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

tel. 34 368 19 45

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

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

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

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

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

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

KUPIĘ

KUPIĘ

– MOTORYZACJA 	

Tel. 695 654 373, 667 860 288

– KUPIĘ

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

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

SPRZEDAM
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

n SPRZEDAM OBRAZ olejny
Aniołek - 50 zł
Koń (szkic) - 30 zł
tel. 663 626 576

n PRZYJMĘ srebro, może być

złom. Tel. 667 499 164

n PRZYJMĘ stare bilony - nominał

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

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

obojętny -tel. 663 626 576

KUPON

m2 z użytkową piwnicą. Kościuszki.

MATRYMONIALNE

Cz-wa, ul. Jagiellońska 3/9
tel. 506 107 375

l

PRZYJMĘ

n KUPIĘ mieszkanie M-2 pokój z kuchnią

Cz-wa, pl. Daszyńskiego 4,

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

– NIERUCHOMOŚCI

– MATRYMONIALNE

– INNE   

– SPRZEDAM
– PRACA

Treść ogłoszenia:

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
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

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

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

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

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

REKLAMA

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

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

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

19.900 zł

OPEL ASTRA V 1.4 E,
rok prod. 2018, kraj.,
I – wł.,serwis., f-ra VAT
54.900 zł

RENAULT CLIO 1.5 D,
zakup 2017,
kraj., I - wł.
F. VAT
29.900 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

FORD FIESTA 1.25 E,
rok prod. 2016

32.900 zł
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5.

Wybrane samochody na dzień 11 października 2019 r.
n BMW 3 2.0 D, rok prod. 2001, 3 drzwi
5.500 zł
n BMW X6 2.0 D, rok prod. 2009, F. VAT,
99.000 zł
automat, skóra, navi, czujniki
28.500 zł
n CITROEN C5 2.0 D, rok prod. 2013
16.200 zł
n DODGE CALIBER 2.0 D, rok prod. 2007
n FIAT SEDICI 1.6 E, rok prod. 2008
18.600 zł
14.800 zł
n FORD C-MAX 1.6 D, rok prod. 2009
42.400 zł
n FORD FOCUS 1.6 E + LPG, rok prod. 2017
n FORD FOCUS 1.6 D, rok prod. 2014, kraj.,
29.900 zł
serwis, F-ra VAT
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 FORD MONDEO 1.6 E, rok prod. 2014, kraj.,
37.900 zł
I – wł.
n FORD MONDEO V 2,0 TDCI, rok prod. 2015,
45.900 zł
kraj., I – wł., serwis.,F. VAT
n HYUNDAI GENESIS 2.0 E + LPG, rok prod. 2013 57.900 zł
n HYUNDAI i30 1.6 D, rok prod. 2012, kraj., I – wł.,
31.900 zł
serwis, F. VAT
10.400 zł
n HYUNDAI SONATA 2.4 E+LPG, rok prod. 2006
25.900 zł
n MAZDA 3 1.6 E, rok prod. 2010
67.900 zł
n MAZDA CX5 2.2 D, rok prod. 2013,
25.900 zł
n MAZDA CX7 2.3 Turbo E, rok prod. 2007
n MERCEDES ML 320 3.0 D, rok prod. 2007
42.900 zł
n MERCEDES SPRINTER 211 2,2 D,
19.000 zł netto
rok prod. 2007,
n NISSAN PRIMERA 2.2 D, rok prod. 2002
8.800 zł
n NISSAN QASHQAI 2.0 TDI, rok prod. 2011,
32.900
zł
kraj., F. VAT

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

9.900 zł
7.900 zł
OPEL ASTRA 1.6 E, rok prod. 2014, kraj., serwis 35.900 zł
12.800 zł
OPEL ASTRA 1.9 D, rok prod. 2006
45.900 zł
OPEL ASTRA IV 1.6 E, rok prod. 2018, kraj., I-wł.
OPEL CORSA 1.4E, rok prod. 2016, kraj., I-wł.
32.900 zł
5.900 zł
SKODA FABIA 1.2 E, rok prod. 2006, kraj., I-wł.
22.900 zł
SKODA OCTAVIA 1.4 E, rok prod. 2010, kraj., I-wł.
OPEL VECTRA 2.2 D, rok prod. 2003
8.800 zł
RENAUL CLIO 1.0 E, rok prod. 2017,
34.900
zł
kraj., I – wł., serwis, F. VAT
24.600 zł
RENAULT MEGANE 1.6 D, rok prod. 2013
29.900 zł
RENAULT SCENIC 1.5 E, rok 2014, nawigacja
SEAT ALHAMBRA 2.0 D, rok prod. 2010
19.900 zł
29.900 zł
SEAT IBIZA 1.0 E, rok prod. 2016
SEAT TOLEDO 1.2 E, rok prod. 2016,
33.900 zł
kraj., I – wł., serwis, F. VAT
12.900SKODA FABIA 1.6 TDI, rok prod. 2010-2014, kraj., 15.900
zł
SUZUKI SX4 1.9 D, rok prod. 2006
16.900 zł
TOYOTA RAV4 2.0 D, 4x4, zakup 2015,
69.900 zł
kraj., I – wł., serwis, F. VAT
VW JETTA 1.6 E, rok prod. 2007
17.900 zł
VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2008
16.800 zł
VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2007, automat
17.800 zł
VW POLO 1.2 E, rok prod. 2006, kraj.
7.800 zł
VW TOURAN 2.0 TDI, rok prod. 2013, 170 KM
49.900 zł
VW SHARAN 1.8 E+gaz, rok prod. 2001, automat
9.900 zł
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