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Śląska policja

Nie dopuścili do „ustawki” oraz eskalacji 
aktów chuligaństwa

Rada Miasta Częstochowy

Miejska rada ma nowego przewodniczącego
Zbigniew Niesmaczny 

został nowym przewodni-
czącym Rady Miasta 
Częstochowy. Zastąpił na 
stanowisku Zdzisława Wol-
skiego, który w ostatnich 
wyborach parlamentar-
nych uzyskał mandat 
poselski.

Za kandydaturą Zbigniewa 
Niesmacznego, który repre-
zentuje klub radnych Sojuszu 
Lewicy Demokratycznej, gło-

sowało (w głoso-
waniu tajnym) 18 
radnych. Inne klu-
by nie zgłosiły w 
czasie czwartko-
wej sesji Rady 
Miasta swoich 
kandydatur na tę 
funkcję.

Zbigniew Niesmaczny jest 
absolwentem Wydziału Me-
talurgii i Inżynierii Materiało-
wej Politechniki Częstochow-
skiej. Prowadzi działalność 
gospodarczą. To doświadczo-
ny samorządowiec, który 
pracował m.in. w komisjach 
edukacji, rozwoju regionalne-
go i gospodarki, praworząd-
ności oraz rewizyjnej. Obec-
nie jest przewodniczącym 
Komisji Skarbu. Radnym Mia-
sta Częstochowy jest nieprze-
rwanie od 2002 r., czyli obec-
nie - już piątą kadencję.

Funkcję wiceprzewodni-
czących Rady Miasta Często-
chowy sprawują obecnie: Jo-
lanta Urbańska, Jacek Kraw-
czyk i Łukasz Kot.

Katarzyna Gwara

Policjanci z katowickiego od-
działu prewencji wspierani 
przez funkcjonariuszy z podod-
działu w Częstochowie 
kilkakrotnie interweniowali 
wobec agresywnych pseudoki-
biców. Stróże prawa nie 
dopuścili do „ustawki” oraz 
eskalacji aktów chuligaństwa. 
Mundurowi użyli środków przy-
musu bezpośredniego, 
zatrzymali 5 osób, a kilka uka-
rali mandatami.

- W sobotę śląscy policjanci dba-
li o bezpieczeństwo mieszkańców 
oraz uczestników meczów piłkar-
skich odbywających się w woje-
wództwie śląskim. Mundurowi z 
katowickiego oddziału prewencji 
wspierani przez swoich kolegów z 
pododdziału w Częstochowie kil-
kakrotnie interweniowali wobec 
agresywnych pseudokibiców - in-
formują stróże prawa.

Do pierwszych interwencji do-
szło w powiecie mikołowskim pod-
czas zabezpieczenia przejazdu ki-
biców zmierzających do Pawłowic 
na mecz drużyn Pniówek Pawłowi-
ce-Ruch Chorzów.  Najpierw na 
parkingu przy centrum handlo-
wym w Mikołowie policjanci zosta-
li poinformowani przez pracowni-

ka ochrony, że jeden z członków 
zebranej grupy dopuścił się  kra-
dzieży sklepowej. Podczas ujęcia 
20-latka, na mundurowych ruszyła 
grupa agresywnych mężczyzn, 
którzy próbowali przeszkodzić po-
licjantom w wykonywanych czyn-
nościach. Osoby nie reagowały na 
wydawane przez policjantów pole-
cenia i rzucali w kierunku mundu-
rowych środkami pirotechniczny-
mi. Aby przywrócić naruszony po-
rządek policjanci użyli środków 
przymusu bezpośredniego. 
Sprawca wykroczenia został uka-
rany mandatem.

Następnie w Orzeszu policjanci 
kolejny raz nie dopuścili do naru-
szenia porządku i eskalacji agre-
sywnych zachowań pseudokibi-
ców. W efekcie ich działań 4 osoby 
zostały ukarane mandatami za po-
pełnione wykroczenia.

Do najpoważniejszej interwen-
cji doszło jednak w Przyszowi-
cach  w powiecie gliwic-
kim  na  skrzyżowaniu  DK44 z 
DW921, gdzie mundurowi uda-
remnili tzw. „ustawkę”. Gdy jadący 
na mecz GKS Tychy – GKS Jastrzę-
bie  autokar  z kibicami  jednej ze 
śląskich drużyn zatrzymał się na 
światłach, grupa około 100 zama-
skowanych osób w kominiarkach 
usiłowała ich zaatakować. Mundu-

rowi nie dopuścili do  konfronta-
cji  i eskalacji chuligańskich zacho-
wań. Policjanci użyli pałek, gazu, 
granatów hukowych oraz gumo-
wych pocisków w kierunku najbar-
dziej agresywnych napastników. 

W wyniku tej interwencji nikt nie 
odniósł obrażeń.  Po policyjnej in-
terwencji, kibice bez przeszkód 
dojechali na mecz. W związku z 
tym zajściem policjanci zatrzymali 
5 osób w wieku 21-23 lat, miesz-

kańców Rudy Śląskiej, którzy usły-
szeli już zarzuty udziału w zbiego-
wisku, a prokurator objął ich poli-
cyjnym dozorem i zastosował po-
ręczenie majątkowe.

Katarzyna Gwara
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KPP Lubliniec

Do pięciu lat za... 
kradzież kabla

Lubliniec

Chciał uniknąć 
zderzenia  

z nissanem. 
Uderzył w lampę

Myszkowska policja

Tragiczny pożar 
 w Łutowcu

Do pięciu lat więzienia grozi 
62-letniemu mieszkańcowi po-
wiatu częstochowskiego. 
Mężczyzna ukradł 120 m kabla. 
Wartość strat oszacowana zo-
stała na ponad 700 zł.

W poniedziałek oficer dyżurny 
Komendy Powiatowej Policji w Lu-
blińcu odebrał zgłoszenie dotyczą-
ce kradzieży kabla, do której do-
szło w Kamienicy. - Stanowił on wy-
posażenie taśmociągu przezna-
czonego do transportu materia-
łów sypkich. Przybyli na miejsce 
funkcjonariusze z Komisariatu Po-
licji w Woźnikach zastali zgłaszają-
cego fakt kradzieży właściciela 

oraz ujętego sprawcę - mówi  mł. 
asp. Michał Sklarczyk, oficer praso-
wy lublinieckich policjantów. 
62-letni mieszkaniec powiatu czę-
stochowskiego miał przy sobie 
dwie torby, a w nich dwa zwoje od-
ciętego kabla. Pozostała część 
skradzionego mienia leżała obok 
taśmociągu przygotowana do spa-
kowania. Wartość strat wyceniona 
została na ponad 700 zł.

Sprawca został zatrzymany i 
przewieziony do Komisariatu w 
Woźnikach, gdzie usłyszał zarzut. 
Za czyn, którego się dopuścił grozi 
mu kara do 5 lat pozbawienia wol-
ności.

Katarzyna Gwara

Policjanci ustalają szczegó-
łowe okoliczności wypadku, 
do którego doszło na ulicy 
Oleskiej w Lublińcu. 19-letni 
kierowca BMW wchodząc 
uniknąć zderzenia z włącza-
jącym się do ruchu nissanem 
zjechał na przeciwległy pas 
ruchu i uderzył w latarnię 
uliczną. Młody mężczyzna 
został ranny.

Do zdarzenia doszło w po-
niedziałek (25.11.) kilka minut 
po godzinie 9.00 w Lublińcu na 
ulicy Oleskiej. 49-letnia kierują-
ca nissanem - mieszkanka gmi-
ny Ciasna - wyjeżdżając z pose-
sji, nie ustąpiła pierwszeństwa. 
Kierowca BMW chcąc uniknąć 
zderzenia,  zjechał na przeciw-
legły pas ruchu, a następnie 
uderzył w przydrożną latarnię. 
19-letni został ranny i trafił do 
szpitala.

Na miejscu zdarzenia czyn-
ności prowadzili policjanci z 
Wydziału Ruchu Drogowego 
KPP Lubliniec i strażacy, a tak-
że straż miejska. Przeprowa-
dzone przez stróżów prawa 
badania stanu trzeźwości nie 
wykazały obecności alkoholu w 
organizmach kierujących bio-
rących udział w zdarzeniu.

Katarzyna Gwara

Jedna osoba nie żyje, a druga 
w stanie ciężkim została prze-
transportowana śmigłowcem 
do szpitala - to tragiczny efekt 
pożaru, do którego doszło w 
Łutowcu. Na miejscu przez 
kilka godzin pracowali mysz-
kowscy policjanci z grupy 
dochodzeniowo-ś ledcze j , 
którzy prowadzili oględziny 
miejsca zdarzenia pod nad-
zorem prokuratora.

Do zdarzenia doszło w budynku 
w Łutowcu w gminie Niegowa. Na 
miejsce natychmiast skierowano 

wszystkie służby. W trakcie gasze-
nia pożaru w mieszkaniu odnale-
ziono nieprzytomnego 63-latka, 
który śmigłowcem Lotniczego Po-
gotowia Ratunkowego został prze-
transportowany do szpitala. Chwi-
lę później okazało się, że wewnątrz 
był ktoś jeszcze - służby odkryły 
ludzkie zwłoki. Aktualnie ustalana 
jest tożsamość ofiary. Obecny na 
miejscu prokurator zarządził prze-
prowadzenie sekcji zwłok. Śledczy 
szczegółowo badają przyczyny i 
okoliczności tego tragicznego zda-
rzenia.

Katarzyna Gwara

Tadeusz Gierymski

10. rocznica śmierci poety

Kłobuccy śledczy 

Oszukiwali metodą „na 
policjanta”. Kto ich rozpoznaje?

22 listopada minęła 10. rocznica 
śmierci poety, prozaika, publi-
cysty, laureata Nagrody Prezydenta 
Miasta Częstochowy w dziedzinie 
literatury.

Tadeusz Gierymski urodził się w 
Płońsku w 1928 roku. Był poetą, pro-
zaikiem, odkrywcą talentu poetyc-
kiego Haliny Poświatowskiej. Jako 
poeta debiutował w 1955 roku w 
,,Tygodniku Powszechnym”. Od 
1976 roku wydał kilka tomików wier-
szy, a także – w 2001 roku – zbiór 
osobistych zapisów ,,Notatki z cza-
su”. Prowadził kąciki poetyckie m.in. 
w ,,Dzienniku Częstochowskim 24 
Godziny” i ,,Gazecie Częstochow-
skiej”. W 2002 roku częstochowskie 
wydawnictwo ,,e media” wydało jego 
wybór wierszy pod tytułem ,,Wyścig 
z Czasem”. Zmarł w Częstochowie 22 
listopada 2009 roku.

W piątek, w imieniu władz samo-
rządowych, wiązankę kwiatów na 
grobie Tadeusza Gierymskiego na 
cmentarzu św. Rocha złożyli zastęp-
ca prezydenta Bartłomiej Sabat i na-
czelnik Wydziału Kultury, Promocji i 
Sportu Urzędu Miasta Aleksander 
Wierny.

Oprac. Katarzyna Gwara

Kłobuccy kryminalni pro-
wadzą dochodzenie w sprawie 
oszustw metodą „na poli-
cjanta”, do których doszło 5 i 7 
listopad na terenie gminy Wrę-
czyca Wielka. Na kłamstwo 
mówiące o spowodowaniu 
śmiertelnego wypadku dały się 
nabrać dwie seniorki. Każda z 
nich straciła po ponad 20 tys. 
zł.  Jak się okazało, w sumie 
przestępcy próbowali oszukać 
kilkadziesiąt osób.

Kłobuccy śledczy poszukują 
sprawców, którzy 5 i 7 listopada 
oszukali dwie seniorki z gminy Wrę-
czyca Wielka metodą „na policjan-
ta” oraz prawdopodobnie usiłowali 
oszukać kilkadziesiąt innych osób – 
mieszkańców różnych miejscowo-
ści w powiecie kłobuckim.

Próby wyłudzenia pieniędzy mia-

ły praktycznie taki sam scenariusz - 
kobieta podająca się za córkę oso-
by podnoszącej słuchawkę, histe-
rycznym, płaczącym głosem mówi-
ła, że w wypadku zabiła człowieka i 
prosiła o znaczną kwotę pieniędzy 
potrzebną na „załatwienie sprawy”. 
Następnie po pieniądze miał się 
zgłosić rzekomy policjant, któremu 
należy przekazać pieniądze.

Zdecydowana większość poten-
cjalnych pokrzywdzonych – najczę-
ściej seniorów, nie dała się nabrać 
i zgodnie z policyjnymi zaleceniami 
rozłączali się i dzwonili na nr alar-
mowe 112 i 997 lub bezpośrednio 
do swojej prawdziwej rodziny.

Niestety, w dniu 5 listopada 
oszukana została 66-letnia miesz-
kanka Wręczycy Wielkiej, która 
około godziny 16.00 przekazała 
pieniądze kobiecie podające się za 
policjantkę. Na podstawie infor-
macji przekazanych przez po-

krzywdzoną, sporządzono portret 
pamięciowy rzekomej policjantki.

Do kolejnego oszustwa doszło 7 
listopada we Wręczycy Małej, gdzie 
ofiarą oszustów działających w ten 
sam sposób padła 73-letnia kobie-
ta. Kilkanaście minut po godzinie 
10.00, seniorka przekazała pienią-
dze mężczyźnie podającemu się za 
policjanta.

Pokrzywdzone straciły po po-
nad 20 tys. zł.

Jeśli ktoś posiada jakiekolwiek 
informacje dotyczące zdarzenia, 
bądź rozpoznaje osoby z portre-
tów pamięciowych, proszony jest 
o kontakt z Komendą Powiatową 
Policji w Kłobucku: emailowo:  
dyzurny@klobuck.ka.policja.gov.pl, 
lub telefonicznie: 
(34) 310 92 55, (34) 310 92 80 bądź 
z najbliższą jednostką policji pod 
numerem 997 i 112.

Katarzyna Gwara



W ręce stróżów prawa wpadł nie-
trzeźwy 28-latek. Mężczyzna 
spowodował dwie kolizje mając w orga-
nizmie ponad 3 promile alkoholu. 
Najpierw świętochłowiczanin uderzył w 
zaparkowaną osobówkę, a następnie za-
trzymał się na jednym z budynków w 
centrum. Ponadto amator jazdy na „po-
dwójnym gazie” nie miał prawa jazdy. 
Mężczyźnie grozi do 2 lat więzienia.

Pod koniec minionego tygodnia dyżur-
ny miejscowej komendy Policji odebrał 
zgłoszenie o nietrzeźwym kierującym, któ-
ry spowodował kolizję. Na ulicę Dworco-
wą pojechał patrol interwencyjny. Stróże 
prawa szybko dostrzegli rozbitego fiata 

oraz dwóch zataczających się przy nim 
mężczyzn. Od obu wyczuwalny był alko-
hol. Policjanci ustalili przebieg zdarzenia. 
Z relacji świadków wynikało, że kierujący 
fiatem świętochłowiczanin, podczas par-
kowania na ulicy Wyzwolenia, uderzył w 
osobówkę, a następnie jadąc ulicą Dwor-
cową,  zatrzymał się na jednym z budyn-
ków. Jak się później okazało, badanie 
trzeźwości u obu mężczyzn wykazało po-
nad 3 promile alkoholu w organizmie. Wy-
szło także na jaw, że 28-latek nie ma 
uprawnień do jazdy. Nieodpowiedzialny 
kierowca odpowie za spowodowanie koli-
zji oraz za jazdę w stanie nietrzeźwości. 
Grozi mu do 2 lat więzienia, wysoka grzyw-
na i zakaz prowadzenia pojazdów mecha-
nicznych na minimum 3 lata.

Policjanci z Jastrzębia-Zdroju zatrzy-
mali mężczyznę, który podczas ucieczki 
potrącił jednego ze stróżów prawa. 30-
latek kierował pomimo sądowego 
zakazu, a w jego samochodzie odnale-
ziono narkotyki. Za potrącenie 
policjanta mężczyzna może trafić do 
więzienia na 10 lat.

Na ulicy Pszczyńskiej,  jastrzębscy wy-

wiadowcy zauważyli dwóch mężczyzn. Na 
ich widok obaj zaczęli uciekać. Jeden z 
nich pieszo, drugi natomiast wsiadł do sa-
mochodu i ruszył w stronę policjanta, po-
trącając go. Na szczęście stróż prawa nie 
doznał poważniejszych obrażeń.

Uciekający oplem 30-latek ignorował 
policyjne sygnały nakazujące mu zatrzy-
manie. Ostatecznie stróże prawa zajecha-
li mu drogę, kończąc tym samym pościg. 
Mężczyzna trafił w ręce policjantów. Wte-
dy też okazało się, dlaczego chciał uniknąć 
spotkania ze stróżami prawa. Chwilę 
wcześniej pomiędzy mężczyznami doszło 
do transakcji narkotykowej. Oprócz tego, 
przy 30-latku znaleziono substancje odu-
rzające. Ponadto, sąd orzekł wobec niego 
zakaz prowadzenia pojazdów.

Drugi z mężczyzn, 31-latek także został 
zatrzymany z narkotykami.

Za potrącenie policjanta, złamanie są-
dowego postanowienia oraz posiadanie i 
handel narkotykami  30-latek może trafić 
do więzienia na 10 lat więzienia. Drugie-
mu z mężczyzn grożą natomiast 3 lata po-
zbawienia wolności.

Policjanci z drogówki zatrzymali 
35-letniego mieszkańca Czechowic-
-Dziedzic, który nie zatrzymał się do 
kontroli drogowej. Mężczyzna podjął 
niebezpieczną ucieczkę, pomimo że na 
miejscu pasażera siedziała jego 
77-letnia babcia. Mężczyzna uciekał, 
gdyż myślał, że jest poszukiwany przez 
sąd. Był trzeźwy. Grozi mu 5 lat za kra-
tami i zakaz prowadzenia pojazdów.

Do zdarzenia doszło w środę tuż przed 
południem. Policjanci  ruchu drogowego 
na czechowickiej ulicy Legionów zauważy-
li osobową skodę, której kierujący nie ko-
rzystał z pasów bezpieczeństwa. Postano-
wili zatrzymać pojazd do kontroli. Kierow-
ca skody zignorował jednak te sygnały i 
rozpoczął ucieczkę, podczas której złamał 
wiele przepisów ruchu drogowego. Osta-
tecznie uciekinier został zatrzymany w Li-
gocie w powiecie bielskim, kiedy do pości-
gu przystąpiły dwa dodatkowe patrole po-
licyjne.

Kierujący skodą był trzeźwy. Munduro-
wym tłumaczył, że zdecydował się na 
ucieczkę, gdyż bał się, że jest poszukiwany 

przez sąd za niepłacenie alimentów i bę-
dzie musiał pójść do więzienia. Mężczyzna 
jest znany stróżom prawa z Komisariatu w 
Czechowicach-Dziedziach ze swoich wcze-
śniejszych problemów z prawem. Ryzy-
kowną ucieczkę podjął pomimo tego, że 
jechał razem ze swoją babcią. Na szczę-
ście seniorce nic poważnego się nie stało. 
Policjanci zatrzymali mu prawo jazdy. Za 
niezatrzymanie się do kontroli drogowej 
może trafić do więzienia nawet na 5 lat. 
Grozi mu też zakaz prowadzenia pojaz-
dów, a za drogowe wykroczenia wysoka 
grzywna. O jego dalszym losie zdecyduje 
wkrótce sąd.
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Z trzema promilami i bez 
prawa jazdy spowodował dwie 

kolizje

W trakcie ucieczki potrącił 
policjanta

Uciekał przed policjanami. Jego 
pasażerką była 77-letnia babcia

Ukradła klientom ponad  
70 tysięcy

Uszkodził ponad 40 
samochodów

Areszt za nękanie

Na 70 tys. złotych oszukała klientów 
banku nieuczciwa pracownica, którą 
namierzyli policjanci zwalczający prze-
stępczość przeciwko mieniu z tyskiej 
komendy. Kobieta jest podejrzana o 
szereg nieautoryzowanych transakcji 
na rachunkach oraz wypłat gotówki z 
rachunków klientów. Grozi jej do 5 lat 
więzienia.

Policjanci Wydziału do walki z Przestęp-
czością Przeciwko Mieniu Komendy Miej-
skiej Policji w  Tychach  ustalili, że w jed-
nym z banków dochodzi do nieprawidło-
wości. Analiza zabezpieczonych materia-

łów dotyczących m.in. dokonanych trans-
akcji pozwoliła  mundurowym  na zatrzy-
manie w ubiegłym tygodniu jednej z pra-
cownic banku. Policjanci udowodnili 
30-latce, że od 2015 roku dokonała szere-
gu transakcji oraz wypłat gotówki z ra-
chunków klientów. Ze wstępnych szacun-
ków wynika, że kobieta ukradła w ten spo-
sób 70 tys. złotych, ale według śledczych 
ostateczna kwota może być znacznie wyż-
sza. Podejrzana usłyszała zarzuty kradzie-
ży, za co grozi jej kara do 5 lat pozbawie-
nia wolności. Decyzją prokuratora, do cza-
su rozpoczęcia procesu w sądzie, została 
objęta policyjnym dozorem.

Policjanci z wydziału do walki z prze-
stępczością przeciwko mieniu 
dąbrowskiej komendy przez kilka mie-
sięcy pracowali nad sprawą uszkodzenia 
ponad 40 samochodów. Jej finałem było 
zatrzymanie 31-latka. Wandal od lipca 
do połowy listopada br. roku na osie-
dlach Mickiewicza i Norwida uszkodził 
kilkadziesiąt zaparkowanych samo-
chodów, rysując ostrym narzędziem ich 
karoserie. Za zniszczenie mienia może 
trafić do więzienia na 5 lat.

Dąbrowscy policjanci od lipca do chwili 
obecnej odnotowali ponad 40 zgłoszeń 
dotyczących zarysowań karoserii  samo-
chodów stojących na parkingach w okoli-
cy Alei Majakowskiego oraz przyległych 
osiedli. Sprawca ostrym narzędziem ryso-
wał powłoki lakiernicze pojazdów nie tyl-
ko pod osłoną nocy, ale również w dzień. 
Nie pozostał on jednak anonimowy i bez-
karny. Grupa policjantów, specjalnie wyty-
powanych do prowadzenia tej sprawy 
przez kierownictwo dąbrowskiego garni-
zonu namierzyła wandala. W miniony po-

niedziałek 31-latek został zatrzymany.  Ze-
brany w sprawie materiał dowodowy po-
zwolił śledczym na przedstawienie miesz-
kańcowi Dąbrowy Górniczej zarzutów. Za 
zniszczenie mienia może grozić mu nawet 
do 5 lat więzienia.

Kryminalni z katowic-
kiej komendy zatrzymali 
dwie osoby w sprawie nę-
kania i kierowania gróźb 
karalnych. Na czas trwają-
cego postępowania, 
kobieta została objęta po-
licyjnym dozorem oraz 
zakazem zbliżania się i 
kontaktowania z po-
krzywdzoną. Natomiast w 
sprawie zatrzymanego 
mężczyzny, na wniosek 
Prokuratury Rejonowej 
Katowice-Północ, podej-
rzany został aresztowany 
na 3 miesiące. Grozi mu 
kara do 3 lat więzienia.

Policjanci z wydziału kry-
minalnego katowickiej ko-
mendy zatrzymali 25-letnie-
go mężczyznę i jego 55-letnią matkę w 
sprawie nękania i kierowania gróźb karal-
nych. Do zatrzymania doszło na polecenie 
Prokuratury Rejonowej Katowice-Północ. 
Podczas przeszukania mieszkania poli-
cjanci zabezpieczyli sprzęt elektroniczny i 
nośniki danych, telefony, a także gotówkę. 
Zatrzymani zostali osadzeni w policyjnym 
areszcie. Podejrzanej przestawiono zarzut 
znieważenia, naruszenia nietykalności i 
kierowania gróźb karalnych. 25-latkowi 

zarzucono natomiast kierowanie gróźb 
karalnych, uporczywe nękanie i wykorzy-
stanie wizerunku osób pokrzywdzonych w 
celu wyrządzenia szkody osobistej. Na 
czas trwającego postępowania, śledczy 
zastosowali wobec kobiety policyjny do-
zór i zakaz zbliżania się oraz kontaktowa-
nia z pokrzywdzoną. Natomiast w sprawie 
zatrzymanego mężczyzny, na wniosek 
Prokuratury Rejonowej Katowice-Północ, 
został on aresztowany na 3 miesiące. Gro-
zi mu kara do 3 lat więzienia.

Kolumnę opracowała Katarzyna Gwara
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KUPON na bezpłatne ogłoszenie
 – MOTORYZACJA           – NIERUCHOMOŚCI           – SPRZEDAM   

 – KUPIĘ              – MATRYMONIALNE          –  INNE       – PRACA

Treść ogłoszenia: 

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

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

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

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

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

Przyjmę do pracy fryzjerkę
 z doświadczeniem 

na 1/2 etatu 
tel. 601 697 724

OGŁOSZENIA ABONAMENTOWE

REWOLUCJA

CENOWA

Okna 5-kom.
1465 mm

1
4
3
5
 m

m

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

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

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

n SPRZEDAM toaletę kompakt. –  
używaną w b. dobrym stanie 
 Tel. 501 109 822

n SPRZEDAM drzwi wejściowe  
Tel. 501 109 822

n SPRZEDAM drzwi pokojowe  
 prawe i lewe - białe z szybami 
miodowymi.  Tel. 501 109 822

n SPRZEDAM lustro łazienkowe –  
o wym. 70 x 90 cm. Tel. 501 109 822

n SPRZEDAM NISSAN JUKE ACENTA  
2013 r. , 1.6 - 117 KM, I właściciel, 
salon, udokum. przebieg 35.600 
km, światła dzienne, koła zimowe, 
garażowany, stan techniczny b.dobry, 
ważny przegląd i OC.  
Tel. 608 260 449

n SPRZEDAM futrówka skóra 
(świnia) – tel. 790 819 855 

n SPRZEDAM programator do 
pralki typ 770  nowy  
– tel. 790 819 855 

n SPRZEDAM szlifierka stołowa 
– mało używana! tel. 790 819 855 

n SPRZEDAM pilarka poprzeczno 
-wzdłużna DMPA-40 
– mało używana! tel. 790 819 855 

n SPRZEDAM umywalkę z KOŁA –  
z baterią o wym. 65 x 47 cm.  
Tel. 501 109 822

n SPRZEDAM wannę metalową –  
używaną w b. dobrym stanie,  
o wym. 170 x 75 cm. Tel. 501 109 822

n SPRZEDAM drzwi harmonijkowe 
– używaną w b. dobrym stanie,  
o wym. 170 x 75 cm. Tel. 501 109 822

n SPRZEDAM  4 skórki królicze  
2 nieduże obrazy ( widok: 
Wyspy Kanaryjskie oraz motyw 
kwiatowy)  Tel. 34 323 24 70

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

SPRZEDAM

MATRYMONIALNE

SPRZEDAM

BEZPŁATNE 
OGŁOSZENIA DROBNE

n 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, mo-
skwicz , 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 

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

n WOLNY, lat 55, wzrost 1,79 m, 
własne mieszkanie, niezależny, 
pozna kobietę. Tel. 579 152 835

n PRZYJMĘ stare bilony - nominał 
obojętny -tel. 663 626 576

PRZYJMĘ

KUPIĘ

KURSY na kwalifikowanego 
 pracownika ochrony.

Kursy doskonalące dla kwalifikowa-
nych pracowników ochrony wa-

runkujące 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 DOM w szeregowej 
zabudowie : Cz-wa / Lisiniec. 
40% do wykończenia. 
Tel. kontaktowy 34 317 27 48

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

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

PRACA

USŁUGI
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

ODKUPIĘ 
nowy  

lub sprawny 
przyrząd  

do badania 
witamin 

Vitastiq2 

tel. 508 157 381



PONIEDZIAŁEK-WTOREK 25-26 LISTOPADA 2019 5.REKLAMA



6. PONIEDZIAŁEK-WTOREK 25-26 LISTOPADA 2019 REKLAMA



PONIEDZIAŁEK-WTOREK 25-26 LISTOPADA 2019 7.ZAPRASZAMY



8. PONIEDZIAŁEK-WTOREK 25-26 LISTOPADA 2019 ZAPRASZAMY


