
Brak odpowiedzi ze strony często-
chowskiej kurii na przyjęty przez radnych 
apel do metropolity abp. Wacława Depo. 
W apelu została zawarta prośba o prze-
kazywanie symbolicznej złotówki za 
każdego pielgrzyma. Kwota ta miałaby 

pomóc w obsłudze gospo-
darki odpadowej podczas 
szczytów pielgrzymkowych.

Przyjęty przez Radę Miasta 
został apel do arcybiskupa De-
po, aby pomógł nam sprzątać 

po pielgrzymach, a także szykować miasto 
dla nich, aby mogli w lepszych warunkach 
przygotować się do mszy i wizyty na Jasnej 
Górze. Ta złotówka będzie w stanie przyczy-
nić się do tego, że odwiedzający nasze mia-
sto pielgrzymi będą czuli się bezpieczniej i 
bardziej komfortowo – wyjaśnił Łukasz Kot,  
wiceprzewodniczący Rady Miasta Często-
chowy. Pomysłodawcą projektu uchwały 
jest radny SLD Sebastian Trzeszkowski, któ-
ry uważa, że Częstochowa ponosi zbyt duże 
koszty związane z ustawieniem dodatko-
wych koszy dla pielgrzymów i usuwaniem 
śmieci.

Paula Nogaj

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

Zmowy przetargowe w gminach Panki, Herby i Opatów

Centralne Biuro Antykorupcyjne  
zatrzymało 9 osób

CBA zatrzymało 9 osób, które działały 
w zorganizowanej grupie przestępczej, 
tworząc korupcyjny proceder. Chodzi o 
zmowy przetargowe, doprowadzanie do 
niekorzystnego rozporządzania mieniem 
państwowym, a także fałszowania doku-
mentów w gminach Panki, Herby i Opatów.

-Podejrzani reprezentowali szereg firm. Ich 
zadaniem było organizowanie zmów przetar-
gowych. W wyniku takich działań kilka gmin w 
Polsce zostało doprowadzonych do nieko-
rzystnego rozporządzania swoimi finansami. 
Podczas śledztwa ustalono, że zatrzymani ofe-
rowali włodarzom gmin: Panki, Herby i Opa-
tów pomoc przy zdobywaniu środków z Unii 
Europejskiej, w zamian za wygrywanie prze-
targów na tzw. projekty miękkie (szkolenia dla 
szkół i przedszkoli). Przestępcze praktyki osób 
zatrzymanych przez CBA naraziły samorzą-
dowców na straty sięgające blisko 3 miliony 
złotych – informuje Centralne Biuro Antyko-
rupcyjne w Katowicach. Prokuratura Regional-
na ma przedstawić zatrzymanym przez kato-
wickie Biuro szereg zarzutów między innymi: 
prania pieniędzy pochodzących z przestęp-
stwa, fałszowania dokumentów, a także dzia-
łania na szkodę kilku gmin. W ramach postę-
powania funkcjonariusze Centralnego Biura 
Śledczego dokonali przeszukania miejsca za-
mieszkania i zatrzymania sprawców przestęp-
czego procederu, w wyniku czego została za-
bezpieczona dokumentacja, nośniki danych i 
kopie elektroniczne. Te rzeczy mają być dowo-
dem w sprawie. Praca nad tym śledztwem nie 
zakończyła się, a funkcjonariusze z CBA w Ka-
towicach nie wykluczają kolejnych zatrzymań.

Paula Nogaj

Aż 100 000 nowych miejsc pracy 
czeka na profesjonalnych kierowców – 
wynika z prognoz polskich firm 
transportowych. Potrzeby rynku są 
dużo większe niż liczba pracujących 
kierowców. Jednak barierą są koszty 
uzyskania kwalifikacji i niezbędnych 
uprawnień, które wynoszą ok. 10  000 
zł – informuje BCC ds. Transportu i do-
daje - aby    zwiększyć dostępność 
zawodu kierowcy oraz dopływ nowych 
pracowników na rynek pracy konieczne 
jest instytucjonalne wsparcie.

Transportowcy obawiają się Pakietu Mo-
bilności. W kwietniu br. Parlament Europej-
ski przegłosował ważne zmiany, które mo-
gą być dla polskiej branży transportowej 
nieobliczalne. A mówimy o branży obsługu-
jącej obecnie 25% europejskiego rynku 
przewozowego, stanowiącej 8% polskiego 
PKB. Komisja, wraz z przedstawicielami 
branży, wystosowała apel do premiera Ma-
teusza Morawieckiego o wsparcie krajowe-
go transportu oraz merytoryczną współ-
pracę z przedsiębiorcami w celu wypraco-
wania rozwiązań chroniących polski trans-
port w UE.  Paula Nogaj
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Instytut Interwencji Gospodarczych informuje 

100 tys. nowych miejsc 
pracy dla kierowców

Radni zaapelowali

Częstochowska kuria  
nie komentuje



Komiks, quiz, oś czasu czy 
praca z tekstem źródłowym – 
to tylko niektóre formy 
utrwalania wiedzy przez 
uczniów zaproponowane w pa-
kiecie edukacyjnym wysyłanym 
do placówek uczestniczących w 
projekcie BohaterON w Twojej 
Szkole, części ogólnopolskiej 
kampanii BohaterON – włącz 
historię!. By otrzymać bez-
płatne materiały do 
przeprowadzenia lekcji o Po-
wstaniu Warszawskim 
połączonej z akcją pisania 
kartek do Powstańców, wy-
starczy wypełnić formularz 

dostępny na stronie organiza-
torów. Rekrutacja trwa do  
2   października. Każdy 
uczestnik otrzyma pamiątkowy 
dyplom, dla najaktywniejszych 
przewidziano nagrody – zachę-
cają organizatorzy akcji. 

Uhonorowanie bohaterów walk 
o stolicę poprzez wysłanie im pocz-
tówek, laurek i listów z życzeniami 
oraz podniesienie poziomu wiedzy 
i świadomości uczniów na temat 
Powstania Warszawskiego – to 
główne cele projektu BohaterON 
w Twojej Szkole organizowanego 
już po raz czwarty w ramach kam-

panii BohaterON – włącz historię! 
i   pod patronatem merytorycznym 
Instytutu Pamięci Narodowej. Orga-
nizatorzy udowadniają, że historia 
nie musi być nudna, a – przedsta-
wiona w nieszablonowy sposób 
– może skłonić młodych ludzi do 
inicjowania dialogu pokoleń i  pie-
lęgnowania pamięci o uczestnikach 
wydarzeń sprzed lat.

Akcja jest skierowana do wszyst-
kich placówek edukacyjnych kształ-
cących dzieci i młodzież w wieku 
5-19 lat, w tym przedszkoli, szkół 
podstawowych i ponadpodstawo-
wych, hufców pracy i harcerstwa. 
Polega na przeprowadzeniu zajęć 
dotyczących Powstania Warszaw-

skiego oraz przygotowaniu i wypi-
saniu kartek do uczestników walk 
o stolicę. W   przeciwieństwie do 
poprzednich lat, organizatorzy nie 
udostępniają uczestnikom bezpłat-
nych, dedykowanych akcji kartek, 
a zaoszczędzone na ich produkcji 
środki przeznaczają na realizację 
działań pomocowych skierowanych 
do Powstańców Warszawskich.

Rekrutacja do projektu trwa do 
2 października. Podstawą uczest-
nictwa w akcji i otrzymania mate-
riałów jest przesłanie poprawnie 
wypełnionego formularza zgłosze-
niowego dostępnego na stronie 
www.BohaterON.pl.  W pakiecie 
edukacyjnym nauczyciele znajdą 

m.in. scenariusze zajęć dla uczniów 
zerówek i szkół podstawowych, 
starszych szkół podstawowych oraz 
szkół ponadpodstawowych, zeszyty 
ćwiczeń, komiks z otwartym za-
kończeniem oraz quiz o  Powstaniu 
Warszawskim.  Organizatorzy za-
chęcają również do włączenia do 
scenariusza zajęć tematyki zwią-
zanej z historią polskiego złotego 
i   obchodzoną w tym roku 100. 
rocznicą istnienia naszego środka 
płatniczego. Akcja dla szkół trwa do 
31 października. Po jej zakończeniu 
każdy uczestnik, który odeśle wy-
pełnione sprawozdanie z realizacji 
projektu, otrzyma dyplom dla pla-
cówki i imienne zaświadczenie 
dla koordynatora. Najaktywniejsze 
szkoły – wyróżniające się liczbą 
przesłanych pocztówek, poziomem 
artystycznym prac plastycznych 
bądź organizujących akcję pisania 
kartek dla całej społeczności lo-
kalnej – otrzymają specjalne wy-
różnienia.  Paula Nogaj
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BohaterON

Zgłoś szkołę do projektu

Droga dojazdowa do A1

Spłonął tir przy  
ul. Powstańców Warszawy

MZDiT informuje

Zmianie ulegną trasy 
linii nr 31, 57, 58, 59, 

67 oraz 65

Medal Krzyż Niepodległości z Gwiazdą

Prezydent Częstochowy  
z odznaczeniem

Zmianie ulegną trasy linii  
nr 31, 57, 58, 59, 67 oraz 65 ze 
względu na zamknięcie prze-
jazdów kolejowych przy ul. 
Bugajskiej oraz w Słowiku i 
Korwinowie    – informuje 
MZDiT.   Zmiany obowiązywać 
będą 2, 3 i 4 października.

Miejski Zarząd Dróg i Transportu 
informuje, że  ze względu na remont 
i zamknięcie przejazdu kolejowego 
przy ul. Bugajskiej w środę, 2 paź-
dziernika, w godz. od 14.00-20.00 
zostaną zmienione trasy linii nr 31, 
57, 58, 59 i 67. Linia nr 31 zostaje 
skrócona do pętli STADION RAKÓW 
i w obu kierunkach nie będzie kur-
sować ul. Bugajską do Kręciwilka. 
Dla linii nr 31 zostają zawieszone 
przystanki ŻARECKA, BUGAJSKA, 
WEYSSENHOFF i KRĘCIWILK.

Linie nr 57, 58, 59 i 67 od Esta-
kady pojadą przez al. Pokoju, ul. Kor-
fantego i osiedle pod Wilczą Górą w 
Odrzykoniu, a następnie – w zależ-
ności od trasy linii – będą kursować 
do Kusiąt lub do trasy DK-46 i dalej 
bez zmian do Olsztyna i Biskupic.

Trasa objazdowa obowiązuje w 
obu kierunkach.

Wszystkie wyżej wymienione 
linie nie będą kursować al. Wojska 
Polskiego i ul. Bugajską.

Dla linii nr 57, 58, 59 i 67 zostają 
zawieszone przystanki CH JAGIEL-
LOŃCZYCY, OKRZEI, MIRECKIEGO, 

RAKOWSKA, BUGAJSKA, WEYSSEN-
HOFF i KRĘCIWILK.

Na trasie objazdu obsługa pasa-
żerek i pasażerów obowiązuje na 
wszystkich przystankach.

MZDiT informuje też, że   w 
związku z przesłaną przez PKP in-
formacją o remoncie przejazdów 
kolejowych w czwartek, 3 paździer-
nika, w godz. 14.00-20.00 nastąpi 
zamknięcie przejazdu w miejsco-
wości Słowik. Z kolei w piątek, 4 
października, w godz. 10.00-16.00 
zamknięty będzie przejazd w miej-
scowości Korwinów.

W związku z tym w czasie za-
mknięcia przejazdów 3 i 4 paździer-
nika zostanie zmieniona trasa linii 
nr 65.

Autobusy z ul. Źródlanej od przy-
stanku SŁOWIK-ŹRÓDLANA będą 
kursować w obu kierunkach ul. 
Spacerową z pominięciem prze-
jazdu północnym odcinkiem ul. 
Spacerowej oraz ul. Równoległą i 
Stacyjną.

Przystanki SŁOWIK-PRZEJAZD, 
SŁOWIK-SZKOŁA, SŁOWIK-RÓWNO-
LEGŁA   i KORWINÓW-STACYJNA zo-
stają zawieszone w obu kierunkach.

Przystanki SŁOWIK-SPACEROWA 
w obu kierunkach zostaną tym-
czasowo zlokalizowane na połu-
dniowym odcinku ul. Spacerowej za 
skrzyżowaniem z ul. Źródlaną.

Miejski Zarząd Dróg i Transportu 
przeprasza za utrudnienia.

Paula Nogaj

We wtorek 1 października 
ok. godziny 8:40 spłonął samo-
chód ciężarowy przy ul. 
Powstańców Warszawy w Czę-
stochowie. Kierowca zdążył 
uciec z pojazdu. Nikt nie ucier-
piał w tym zdarzeniu. Na 
miejscu służby prowadziły od-
powiednie działania.

Przyczyny pożaru nie są jeszcze 
znane. Rzecznik prasowy Komendy 
Miejskiej Policji w Częstochowie 
poinformował, że nie było więk-
szych utrudnień w ruchu drogowym, 
jednak na miejscu zdarzenia przy 
ul. Powstańców Warszawy trwały 
intensywne prace policji i straży 
pożarnej. Dogra nr 908 jest drogą 
dojazdową do nowej autostrady A1. 

Paula Nogaj

-Medal Krzyż Niepodległości z Gwiazdą prezy-
dent Krzysztof Matyjaszczyk otrzymał w uznaniu 
zasług i działalności społecznej na rzecz NSZZ 
policjantów w Częstochowie – poinformował 
Urząd Miasta Częstochowy.

Medal Krzyż Niepodległości z Gwiazdą to odzna-
czenie o charakterze honorowym i pamiątkowym. W 
okresie trwania Narodowych Obchodów 100. Rocznicy 
Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej 
oraz 100. rocznicy powstania Policji Polskiej medal 
nadawany jest członkom Niezależnego Związku Zawo-
dowego Policjantów oraz osobom spoza środowiska 
związkowego i policyjnego.  Policyjni związkowcy przy-
znają Medal Krzyż Niepodległości za podejmowanie 
efektywnych działań na rzecz Związku i środowiska po-
licyjnego. Działania takie – jak głosi regulamin przyzna-
wania odznaczenia – mogą obejmować m.in. aktywne 
wspieranie Związku w różnych formach jego statutowej 
działalności przez osoby spoza Związku – także przed-
stawicieli organów władzy państwowej i samorządowej. 

Medal Krzyż Niepodległości wręczany jest m.in. pod-
czas ważnych dla środowiska policyjnego uroczystości. 
   Prezydent Częstochowy odebrał wyróżnienie 28 
września w Sali Rycerskiej na Jasnej Górze. Uroczystość 
towarzyszyła XVIII Jasnogórskim Spotkaniom Środo-
wiska Policyjnego, których zasadnicza część odbyła się 
w niedzielę, 29 września – w 100. rocznicę powstania 
Policji Państwowej –   i była połączona ze świętem pa-
trona formacji. Policjanci m.in. złożyli kwiaty przed po-
mnikiem Marszałka Piłsudskiego na pl. Biegańskiego, 
zapalili znicze przed pomnikiem błogosławionego ks. 
Jerzego Popiełuszki, wzięli też udział w apelu pamięci 
przed Grobem Nieznanego Żołnierza w al. Sienkiewicza. 
    NSZZ policjantów zajmuje się obroną praw, godności 
oraz interesów policjantów, emerytów i rencistów Po-
licji; wśród jego celów jest też kultywowanie tradycji 
policyjnych i związkowych w celu integracji środowiska. 
W swojej działalności statutowej jest organizacją nie-
zależną od kierownictwa służbowego, organów ad-
ministracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz 
innych organizacji. 

 Paula Nogaj

http://www.BohaterON.pl/
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Kolumnę opracowała Katarzyna Gwara

Funkcjonariusze częstochowskiej 
Straży Miejskiej podczas patrolowania 
ul. Kilińskiego ujęli mężczyznę, który 
ukrywał się i figurował w kartotece 
osób poszukiwanych. Mężczyzna miał 
przy sobie kastet.

W poniedziałek ok. godz. 17:35 strażnicy 
miejscy patrolowali ulicę Kilińskiego. Przy 
jednym z przystanków autobusowych straż-
nicy miejscy ujęli mężczyznę, który był po-

szukiwany przez Policję. Przed osadzeniem 
poszukiwanego w radiowozie strażnicy 
miejscy ujawnili u mężczyznę kastet. Osoba 
została przewieziona na III Komisariat Po-
licji i przekazana w ręce policjantów.

To już kolejny poszukiwany w ostatnich 
dniach, który został ujęty przez strażników 
miejskich. W ostatnia niedzielę ok. godz. 
2:30 w nocy strażnicy miejscy ujęli męż-
czyznę, który również był poszukiwany. 
Trafił w ręce policjantów z IV KP.

Tadeusz Sobieraj wyszedł z domu na 
spacer 29 września i dotychczas nie na-
wiązał kontaktu z bliskimi.   Każdy, kto 
zna miejsce aktualnego pobytu 72-let-
niego mieszkańca Częstochowy lub w 
ostatnim czasie widział zaginionego, 
proszony jest o kontakt z policją.

Jak wynika z dotychczasowych ustaleń, 
72-letni mężczyzna wyszedł na spacer 29 
września 2019 r. (niedziela) ok. 12.00. Do tej 
pory nie nawiązał kontaktu z rodziną, ani 
znajomymi. Nie wziął też ze sobą telefonu 
komórkowego.

Rysopis zaginionego: 
wzrost 170 cm, krępej budowy ciała, włosy 
krótkie, siwe.

Ubiór zaginionego: 
czerwona kurtka do pasa, spodnie dżins nie-
bieskie i granatowe buty.

Każdy, kto posiada jakiekolwiek infor-
macje na temat miejsca pobytu zaginio-
nego, proszony jest o kontakt z Komendą 
Miejską Policji w Częstochowie – telefon 
(34) 369 12 55 lub z najbliższą jednostką 
policji pod numerem telefonu alarmowego 
112.

W miniony wtorek 1 października 
Biuro Ruchu Drogowego Komendy 
Głównej Policji zorganizowało w ramach 
akcji informacyjno-edukacyjnej działania 
profilaktyczne skierowane do pieszych. 

-Idea przedsięwzięcia wywodzi się z Nor-
wegii, gdzie jest ono organizowane każdego 
roku. W Polsce po raz pierwszy „Dzień Odbla-
sków” został przeprowadzony w 2016 roku 
w  ramach projektu „Bezpieczeństwo w ruchu 
drogowym” ze środków Mechanizmu Finanso-
wego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Fi-
nansowego 2009-2014 w ramach Funduszu 

Współpracy Dwustronnej na poziomie kra-
jowym w 2016 roku. Inicjatorem działania była 
Komenda Główna Policji – informuje Komenda 
Powiatowej Policji w  Lublińcu. 

Celem akcji jest zachęcanie jak największej 
liczby pieszych do korzystania z elementów od-
blaskowych, nie tylko po zapadnięciu zmroku 
poza obszarem zabudowanym, ale również w 
obszarze zabudowanym na nieoświetlonych 
lub słabo oświetlonych odcinkach dróg.

Noszenie odblasków ma duże znaczenie 
jesienią i zimą. Wcześnie zapadający zmrok, 
ciemne poranki, mgła, opady deszczu ze śnie-
giem nie sprzyjają bezpieczeństwu pieszych.

Materiały odblaskowe działają na zasadzie 
odbijania padającego na nie światła. Pamię-
tajmy zatem, że prawidłowo noszone odblaski 
powinny być umieszczone w takim miejscu, aby 
znalazły się w polu działania świateł pojazdu i 
były zauważalne dla kierujących nadjeżdżają-
cych z obu kierunków (z tyłu i z przodu). Widząc 
z daleka święcący punkt kierowca ma więcej 
czasu na odpowiednią reakcję. Zyskane w ten 
sposób sekundy mogą uratować zdrowie czy 
nawet życie pieszego.

Zgodnie z polskim prawem każdy pieszy po-
ruszający się po drodze po zmierzchu poza ob-
szarem zabudowanym jest obowiązany używać 
elementów odblaskowych w sposób widoczny 
dla innych uczestników ruchu, chyba że po-
rusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie 
dla pieszych lub po chodniku.

Przestrzegajmy tego obowiązku. A nawet 
więcej: używajmy elementów odblaskowych 
zarówno w obszarze niezabudowanym, jak i 
zabudowanym. Nośmy je o zmroku, w nocy  
i w dzień.

O tym właśnie policjanci ruchu drogowego 
przypominają szczególnie podczas prowadzo-
nych działań profilaktycznych pn. Świeć Przy-
kładem!

17600 sztuk papierosów bez pol-
skich znaków akcyzy przejęli 
częstochowscy Strażnicy Miejscy 
wspólnie z funkcjonariuszami Służby 
Celnej w trakcie niedzielnych działań 
na targowisku na Zawodziu.

W niedzielę częstochowscy strażnicy 
miejscy prowadzili działania w rejonie 
targowiska przy ul. Faradaya. W pewnym 
momencie zauważyli mężczyznę, który 
posiadał wyroby tytoniowe bez polskich 
znaków akcyzy. Strażnicy miejscy infor-

mację przekazali funkcjonariuszom Kra-
jowej Administracji Skarbowej. W trakcie 
działań funkcjonariusze ujawnili 17600 
sztuk papierosów bez polskich znaków ak-
cyzy, a także 4 kilogramy tytoniu luzem bez 
polskich znaków akcyzy i 3 litry alkoholu 
niewiadomego pochodzenia bez polskich 
znaków akcyzy.

To kolejna udana współpraca często-
chowskich strażników miejskich ze Służbą 
Celną, podczas której zostały ujawnione 
wyroby bez polskich znaków akcyzy. Gdyby 
zostały sprzedane, naraziłyby Skarb Pań-
stwa na straty.

W jednym z mieszkań na terenie Lu-
blińca 27 i 29-latek posiadali 
zabronione środki odurzające. Funk-
cjonariusze z wydziału kryminalnego 
lublinieckiej komendy zatrzymali 
mężczyzn. Śledczy zabezpieczyli amfe-
taminę, marihuanę i tabletki ecstasy. 
Zatrzymani usłyszeli już zarzuty. Grozi 
im kara do 3 lat pozbawienia wolności.

-Kryminalni z lublinieckiej policji wkro-
czyli do jednego z mieszkań na terenie 
miasta, gdzie miały być przechowywane za-
bronione środki odurzające. Podczas prze-
szukania lokalu zamieszkiwanego przez 

dwóch mężczyzn zabezpieczyli ponad 430 
działek dilerskich amfetaminy, 130 działek 
marihuany oraz 54 tabletki ecstasy. Dodat-
kowo w mieszkaniu mundurowi ujawnili 
dwa krzaki ziela konopi innych niż włók-
niste – informuje KPP w Lublińcu i dodaje 
- Mężczyźni przebywający w mieszkaniu 
zostali zatrzymani, a następnie doprowa-
dzeni do Prokuratury Rejonowej w Lu-
blińcu, gdzie usłyszeli zarzuty posiadania 
środków odurzających i uprawy konopi. 
Prokurator zastosował wobec nich środek 
zapobiegawczy w postaci dozoru Policji. 
Podejrzanym grozi do 3 lat pozbawienia 
wolności.

82-letni mieszkaniec Częstochowy 
został odnaleziony przez przypadko-
wego świadka na trasie pomiędzy 
Wręczycą Wielką a Częstochową 25 
września. Policjanci ustalili już tożsa-
mość starszego mężczyzny, który wrócił 
szczęśliwie do domu. 

-Dziękujemy lokalnym mediom oraz 
osobom, które przekazywały ważne informacje 
na temat odnalezionego częstochowianina – 
poinformowała Komenda Powiatowa Policji 
w  Kłobucku. Do zdarzenia doszło 25 września. 
Około godziny 19.30 oficer dyżurny kłobuckiej 
komendy otrzymał informacje na temat star-
szego mężczyzny, który stoi przy barierkach 

zabezpieczających drogę wojewódzką nr 494, 
na trasie pomiędzy miejscowościami Wydra i 
Nowa Szarlejka. Z przekazanych przez przypad-
kowego świadka informacji wynikało, że męż-
czyzna wygląda na zdezorientowanego.

Na miejsce pojechali dzielnicowi z Komi-
sariatu Policji we Wręczycy Wielkiej, którzy 
zaopiekowali się opisywanym starszym męż-
czyzną ze zgłoszenia. Okazało się, że kontakt 
z nim jest bardzo utrudniony, ponieważ męż-
czyzna nie słyszy oraz nie mówi. Mężczyzna 
nie potrafił przekazać jak się nazywa oraz nie 
posiadał przy sobie żadnych dokumentów toż-
samości. -W obecności policjantów wskazywał 
jedynie kierunek na Częstochowę, co może su-
gerować, że szedł właśnie w tamtym kierunku. 
Wobec tych okoliczności, mundurowi pojechali 
z mężczyzną do Częstochowy. Niestety po do-
jechaniu na miejsce, odnaleziony nie potrafił 
w dalszym ciągu przekazać ani napisać jakich-
kolwiek informacji na swój temat lub na temat 
miejsca zamieszkania. Mundurowi sprawdzili 
częstochowskie domy pomocy społecznej, 
domy seniora, miejsca pomocy bezdomnym 
oraz szpitale, jednak w żadnym z tych miejsc 
nie posiadano informacji na temat mężczyzny 
– relacjonuje KPP w Kłobucku. 26 września od 
rana kłobuccy policjanci kontynuowali czyn-
ności zmierzające do ustalenia tożsamości 
mężczyzny, dzielnicowi rozpytywali miesz-
kańców swoich rewirów, natomiast jednemu z 
mundurowych, za pomocą języka migowego, 
udało nawiązać się słaby kontakt ze starszym 
mężczyzną, który podał jedynie swoje imię oraz 
wskazywał na jedną z dzielnic Częstochowy.

Zatrzymany podczas patrolu

Poszukiwany przechadzał 
się z kastetem

Policja prosi o pomoc

Zaginął 72-letni 
mieszkaniec Częstochowy

Świeć Przykładem

Akcja informacyjno 
- edukacyjna

Strażnicy miejscy i celnicy ujawnili nielegalny towar

Miał 17600 sztuk „lewych” 
papierosów

Posiadali narkotyki

27 i 29-latek zatrzymani

Kłobuck

Policjanci ustalili tożsamość 
odnalezionego mężczyzny
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LOMBARD 
DELTA

n SKUP n SPRZEDAŻ 
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

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
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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 CHRYSLER PT CRUISER 2.0 E+ GAZ,  

rok prod. 2001 6.900 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 FORD MONDEO 1.8 D, rok prod. 2010 22.900 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 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 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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