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Częstochowa

Wybuch w jednym z bloków w dzielnicy Północ

Potężny huk postanowił na 
równe nogi wielu mieszkańców 
ulicy Sosabowskiego w Często-
chowie. W piątek (9.08.) około 
godziny 21.00 doszło do wybu-
chu w jednym z mieszkań. Po-
czątkowo podejrzewano, że 
mógł to być gaz. Później okaza-
ło się, że mieszkający tam dwaj 
mężczyźni, mieli materiały wy-
buchowe.  31-latek doznał po-
ważnych obrażeń kończyn gór-
nych. Jego stan jest ciężki.

Do zdarzenia doszło w miesz-
kaniu na trzecim piętrze. Prze-
bywało w nim wtedy czterech 
mężczyzn oraz 6-letnie dziecko. 
Dwóch z nich – brania w wieku  
31 i 33 lat - próbowało skon-
struować petardę. Przy próbie 
mieszania nieznanych substan-
cji doszło do wybuchu. W wyni-
ku eksplozji obaj zostalli ranni. 
31-letni mężczyzna z poważny-
mi obrażeniami kończyn gór-
nych w ciężkim stanie trafił do 
szpitala, a jego 33-letni brat do-
znał urazu kończyny dolnej i 
pozostał w szpitalu na obser-
wacji. Pozostali mężczyźni, któ-
rzy przebywali w mieszkaniu 
nie odniosły obrażeń. Zostali 
zatrzymani przez policjantów.

Służby interweniujące na 
miejscu podjęły decyzję o ewa-
kuacji mieszkańców. Swoje 
mieszkania musiało opuścić 26 

osób. Do domówi powróciły 
dopiero nad ranem. Na miejscu 
pracowali śledczy oraz poli-
cjanci z nieetatowej grupy roz-
poznania minersko-pirotech-
nicznego z Czestochowy a tak-
że kryminalni z Komendy Wo-
jewódzkiej Policji w Katowi-
cach i pirotechnicy z katowic-
kiego samodzielnego podod-
działu kontrterrorystycznego. 
Podczas przeszukania po-
mieszczeń mundurowi zabez-
pieczyli dużą ilość prekurso-
rów materiałów wybucho-
wych, które zostaną poddane 
badaniom.

Trwają czynności w tej spra-
wie. Za posiadanie materia-
łów wybuchowych lub sub-
stancji, która może zagrozić 
życiu lub zdrowiu wielu osób, 
grozi do 8 lat więzienia.

Katarzyna Gwara

100-lecie urodzin świętowała 
na Jasnej Górze   siostra Janina 
Więcek, służebniczka staro-
wiejska i wieloletnia sekretarka 
częstochowskich biskupów. 
Mszy św. dziękczynnej, w dniu 
urodzin przewodniczył  abp se-
nior Stanisław Nowak.  

- Częstochowa to jest taka cu-
downa miejscowość, że można 
się czuć, jak w przedsionku nie-
ba – mówiła siostra Janina. Uro-
dzinową mszę św. koncelebro-
wali m.in.: o. Józef Płatek, były 
generał Zakonu Paulinów; ks. 
inf. Marian Mikołajczyk, długo-
letni wikariusz generalny i kanc-
lerz Kurii Metropolitalnej oraz 

o. Jan Poteralski, podprzeor Ja-
snej Góry. Jubilatce towarzyszy-
ły siostry ze zgromadzenia, a 
także rodzina.  

W latach od 1953 roku do 
1961 roku była nauczycielką w 
Szkole Zawodowej w Staniąt-
kach i Liskowie, a także wycho-
wawczynią w Domu Dziecka w 
Brzozowie Zdroju i w Domu 
Dziecka w Liskowie. W tym 
ostatnim pracowała również 
przez rok w kancelarii. W latach 
1961 rok do 1972 rok podjęła 
posługę na rzecz prowincji peł-
niąc kolejno funkcję ekonomki 
prowincjalnej, wikarii i przeło-
żonej domu prowincjalnego, a 
także sekretarki prowincjalnej. 
W 1973 roku została sekretarką 

bpa Stefana Bareły w diec. czę-
stochowskiej, a później, w 1991 
roku, sekretarką abp. Stanisła-
wa Nowaka.  

W latach 1979-1988 roku by-
ła przełożoną domu zakonnego 
w Częstochowie i jednocześnie 
w latach 1976-1985 asystentką 
prowincjalną. Obecnie jako 
emerytka przebywa w domu 
zakonnym w Częstochowie.  

W 2013 roku papież Bene-
dykt XVI nadał s. Janinie odzna-
czenie - krzyż „Pro Ecclesia et 
Pontifice”. Jest on przyznawany 
przez papieża w dowód uzna-
nia dla zaangażowania w pracę 
na rzecz Kościoła, na wniosek 
biskupa diecezjalnego.

Katarzyna Gwara

Wkrótce przed sądem stanie 30-latek, który regularnie okra-
dał jedną z drogerii w Częstochowie. Jego łupem padały marko-
we perfumy i kosmetyki. Od kwietnia do sierpnia kilkukrotnie 

“odwiedzał” jeden ze sklepów, kradnąc towar za pra-
wie 5 tys. zł.

Mężczyzna wpadł podczas tradycyjnej “wizyty”. Usłyszał  6 
zarzutów. W związku z tym, że przestępstwa dopuścił się w 
warunkach recydywy, grozi mu do 7,5 roku pozbawienia 
wolności. 30-letni przestępca został objęty policyjnym dozo-
rem.

Katarzyna Gwara

Częstochowa

Sto lat siostry Janiny
Częstochowa

Okradał drogerię. 
W sumie wyniósł 

towar wart prawie  
5 tysięcy
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Jeszcze do 29 sierpnia można zgła-
szać kandydatów na członków Powia-
towej Społecznej Rady do Spraw Osób 
Niepełnosprawnych w Częstochowie.

Członkowie Rady pełnią swe funkcje 
społecznie. Rada jest organem opinio-
dawczo-doradczym, a do zakresu   jej dzia-
łania należy m.in. inspirowanie przedsię-
wzięć zmierzających do integracji zawodo-
wej i społecznej osób z niepełnosprawno-
ściami; opiniowanie projektów powiato-
wych programów działań na rzecz osób 
niepełnosprawnych oraz projektów uchwał 
i programów przyjmowanych przez Radę 

Miasta Częstochowy pod kątem ich skut-
ków dla osób niepełnosprawnych.

W skład Powiatowej Społecznej Ra-
dy ds. Osób Niepełnosprawnych, któ-
rej kadencja trwa cztery lat, wchodzi 5 
osób.   Kandydatów mogą zgłaszać or-
ganizacje pozarządowe i fundacje, któ-
re działają na rzecz osób z niepełno-
sprawnością, radni oraz Prezydent 
Miasta Częstochowy.

Organizacje pozarządowe oraz funda-
cje składają zgłoszenia w formie pisem-
nej, na formularzu zgłoszeniowym wraz 
z aktualnie obowiązującym statutem or-
ganizacji, w Kancelarii Ogólnej Urzędu 

Miasta Częstochowy lub za pośrednic-
twem poczty na adres: 42-217 Często-
chowa, ul. Śląska 11/13, Urząd Miasta 
Częstochowy z dopiskiem „Kandydaci na 
członków Powiatowej Społecznej Rady 
ds. Osób Niepełnosprawnych”.

Powiatowa Społeczna Rada do Spraw 
Osób Niepełnosprawnych jest organem 
opiniodawczo – doradczymi starostów, 
prezydentów. Działa na podstawie art. 
44b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. (z 
późniejszymi zm.) o rehabilitacji zawo-
dowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych oraz Rozpo-
rządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i 
Polityki Społecznej z dnia 25 marca 
2003 r. w sprawie organizacji oraz try-
bu działania wojewódzkich i powiato-
wych społecznych rad do spraw osób 
niepełnosprawnych.

Oprac. Katarzyna Gwara
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W rejonie ulic Szymanowskiego i P.O.W. po-
wstanie nowy plac zabaw. Na firmy zaintereso-
wane wzięciem udziału w przetargu na jego wy-
konanie miasto czeka do 21 sierpnia.

Plac ma powstać w okolicach budynków przy  
ul. Szymanowskiego 12, 14, 16 oraz ul. P.O.W 4. Obec-
na, betonowa nawierzchnia tego terenu nie nadaje 
się pod bezpieczny plac zabaw –   inwestycja zacznie 
się więc od niezbędnych rozbiórek (w tym istniejącej, 
murowanej piaskownicy) oraz uzupełnienia podbu-
dowy pod nową piaskownicę. Na nowym, bezpiecz-
nym, kolorowym podłożu mają pojawić się takie urzą-
dzenia do zabawy jak podwójna huśtawka, karuzela, 
zjeżdżalnia w kształcie „domku” czy bujak sprężyno-
wy. Na dorosłe opiekunki i opiekunów maluchów 
będą czekać ławki. Całości robót dopełni ogrodze-
nie placu, montaż koszy na śmieci oraz tablicy in-
formacyjnej.

Firmy zainteresowane wykonaniem tej inwestycji 
mogą składać swoje oferty  do 21 sierpnia, do godz. 
8.00, w Biurze Obsługi Interesanta na parterze Urzę-
du Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13 (stano-
wisko Wydziału Nadzoru i Administracji).

Jeśli uda się bez przeszkód wyłonić wykonawcę ro-
bót, nowy plac zabaw ma być gotowy do 22 listopada.

Katarzyna Gwara

115 koszulek z podrobionymi znakami towarowymi 
znanych marek zabezpieczyli kłobuccy policjanci. Han-
dlował nimi 44-letni mieszkaniec Częstochowy. Grozi 
mu do 2 lat więzienia. 

Śledczy z Kłobucka w trakcie wykonywania czynności służ-
bowych na terenie miejskiego targowiska „złapali” na gorą-
cym uczynku mężczyznę, który handlował odzieżą z podro-
bionymi znakami towarowymi znanych „światowych” marek. 
Podczas przeszukania pojazdu użytkowanego przez 44-let-
niego mieszkańca Częstochowy, mundurowi znaleźli i zabez-
pieczyli 115 koszulek, z których wszystkie miały podrobione 
znaki towarowe znanych marek. Mężczyzna odpowie z Usta-
wy o Prawie Własności Przemysłowej za wprowadzenie do 
obrotu „podróbek”. Grozi mu za to kara do 2 lat więzienia.

Katarzyna Gwara

Dzięki wzorowej i zdecydowa-
nej postawie świadka, nietrzeź-
wy kierowca przestał narażać in-
nych uczestników ruchu drogo-
wego na niebezpieczeństwo ur-
taty życia lub zdrowia. Nieodpo-
wiedzialny 62-latek miał ponad 2 
promile alkoholu w organizmie/ 
W imieniu szefa myszkowskich 
policjantów za godną naślado-
wania postawę, jednemu ze 
świadków podziękował asp. Ro-
bert Lipiński.

Do zdarzenia doszło 2 sierp-
nia na ul. Porajskiej w Masłoń-
skim. To tam grupa 6-osobowej 
załogi busa ujęła nietrzeźwego 
kierowcę fiata siena. Mężczyzna 
został przekazany policjantom z 
Koziegłów policyjnego patrolu. 

Badanie policyjnym alkomatem 
wykazało, że 62-latek był kom-
pletnie pijany. W organizmie 
miał ponad 2 promile alkoholu.

W imieniu komendanta, poli-
cyjny profilaktyk asp. Robert  Li-
piński   spotkał się z jednym ze 
świadków, dzięki któremu nie-
odpowiedzialny 62-latek nie 
uniknie odpowiedzialności za 
swój czyn. Mundurowy podzię-
kował mężczyźnie za pomoc, 
jednocześnie gratulując właści-
wej postawy. Podczas spotka-
nia aspirant wręczył mężczyź-
nie drobny upominek w po-
dziękowaniu za okazaną po-
moc i godne naśladowania za-
angażowanie.

Katarzyna Gwara

1400 osób w ramach 
umów o pracę oraz po-
nad 660 osób na umowy 
zlecenia od początku 
trwania tegorocznych 
wakacji zatrudniła Pocz-
ta Polska.  

Celem letnich rekrutacji 
jest znalezienie pracowni-
ków, którzy szukają pracy 
na stałe oraz tych, którzy 
chcą dorobić w czasie wa-
kacji. Poczta Polska organi-
zuje je od kilku lat. – Pierw-
sze statystyki pokazują, że   
tegoroczna wakacyjna ak-
cja rekrutacyjna przyniosła 
sukces. Zgłosiło się do nas 
ok. 20 tys. osób w całej Pol-
sce. Wśród nowych pracow-
ników jest ok. 800 listono-
szy. Pozostała grupa to oso-
by do obsługi klienta oraz 
pracownicy zaplecza, a tak-
że kierowcy, czy pracownicy 
sortowni. Dane te pokazują, 
że Poczta Polska to stabilny 
i ceniony pracodawca   – 
mówi Agnieszka Grzegor-
czyk, dyrektor zarządzająca 
Pionem Kapitału Ludzkiego 
w Poczcie Polskiej.

Rozbudowana sieć sor-
towni i placówek poczto-
wych umożliwia wybranie 
pracy w dogodnej lokaliza-
cji. Dotychczas, w ramach 

letnich rekrutacji, najwięcej 
osób zatrudniono w woj. 
mazowieckim, wielkopol-
skim, śląskim, dolnośląskim 
oraz łódzkim. Spółka nadal 
poszukuje ok. 200 osób w 
woj. mazowieckim, łódz-
kim, śląskim i wielkopol-
skim. Oprócz pracowników 
do sortowni i placówek 
pocztowych firma zatrudni 
kierowców z  prawem jazdy 
kat. B oraz C i  E.

Poczta Polska daje możli-
wość dopasowania godzin i  
dni pracy do indywidual-
nych oczekiwań kandyda-
tów. Tym, którzy chcieliby 
związać się z  firmą na dłu-
żej, spółka oferuje m.in. 
umowę o   pracę, premie 
miesięczne, premię roczną 
(tzw. „trzynastą pensję”), 
dodatek stażowy, możli-
wość skorzystania z  pakie-
tu świadczeń socjalnych (w 
tym dofinansowania zajęć 
sportowych, wczasów, wy-
darzeń kulturalno-sporto-
wych, czy rekreacyjnych), a   
także podnoszenia kwalifi-
kacji poprzez dofinansowa-
nie szkoleń i  studiów.

Oferty pracy dostępne są 
na stronie internetowej 
Poczty Polskiej w  zakładce  
Praca.

   Katarzyna Gwara

Aż 130 nieprawidłowych za-
chowań kierowców w rejonie 
przejść dla pieszych odnotowali 
policjanci z częstochowskiej dro-
gówki, którzy prowadzili działa-
nia ukierunkowane na poprawę 
bezpieczeństwa niechronionych 
uczestników ruchu drogowego.

Pomimo licznych działań profilak-
tycznych i kontrolno-represyjnych, 
wciąż codziennie na drogach giną lu-
dzie. W tym roku na terenie naszego 
kraju doszło już do ponad 1,5 tys. wy-
padków śmiertelnych, w których zgi-
nęło ponad 1,6 osób. W wojewódz-
twie śląskim w wyniku wypadków 
drogowych zginęło już 100 osób. Na 
terenie Częstochowy i powiatu czę-
stochowskiego od początku roku do-

szło natomiast do 9 wypadków śmier-
telnych.

Mając na uwadze poprawę bezpie-
czeństwa na drogach, policjanci z ru-
chu drogowego prowadzą cykliczne 
działania, polegające na zmniejszeniu 
liczby zdarzeń spowodowanych m.in 
przez nadmierną prędkość czy nie-
trzeźwych kierujących. Odbywają się 
one również w Częstochowie. Pod-
czas ostatniej akcji policjanci odnoto-
wali aż 130 wykroczeń popełnionych 
przez kierowców w pobliżu przejść dla 
pieszych. Zatrzymano również kieru-
jącego, który miał ponad 1,5 promila 
alkoholu w wydychanym powietrzu i 
poruszał się po drogach naszego mia-
sta pomimo orzeczonego zakazu są-
dowego. Katarzyna Gwara

Częstochowa

W centrum 
powstanie 
nowy plac 

zabaw

Kłobuck

Handlował 
podróbkami

Myszków

Gratulacje za 
wzorową postawę

Poczta Polska

Wakacyjna 
praca na 
poczcie

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych

Nabór do rady

Częstochowska drogówka

Jak poprawić bezpieczeństwo 
pieszych i rowerzystów?

Policjanci apelują do:
KIEROWCÓW:   przestrzegajcie przepisów ruchu 

drogowego,   szczególnie w rejonie przejść dla 
pieszych  kierujcie się wyobraźnią i rozsądkiem, 
pamiętajcie że zderzenie z niechronionym użyt-
kownikiem dróg może się dla niego skończyć ka-
lectwem a nawet śmiercią.

PIESZYCH:  nie wchodźcie na jezdnię pod nadjeż-
dżający pojazd  (żaden samochód   nie zatrzyma  
się w miejscu), przed wejściem na jezdnię nale-
ży upewnić się, czy prędkość, z jaką nadjeżdża 
pojazd pozwoli mu się zatrzymać w odpowied-
nim miejscu na drodze,   używajcie elementów 
odblaskowych

ROWERZYSTÓW:   kierujcie się zasadą ograniczo-
nego zaufania względem pozostałych uczestni-
ków ruchu drogowego,   bezwzględnie zwracaj-
cie uwagę na znaki i  sygnały drogowe

https://secure.sitebees.com/ctru/_Madg8s9AIs2J3jJ2oGoSQ
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Kolumnę opracowała Katarzyna Gwara

Zaczęło się od kradzieży al-
koholu w sklepie spożywczym. 
Później było już tylko gorzej. 
Okazało się, że 34- latek z Ja-
worzna jest poszukiwany, po-
siadał przy sobie narkotyki oraz 
ma związek z włamaniem do lo-
kalu na terenie Jaworzna. Męż-
czyzna może trafić za kraty na 
dziesięć lat.

Policjanci z partolówki z Jaworz-
na zostali wezwani do kradzieży al-
koholu w jednym ze sklepów spo-
żywczych na terenie miasta. 34-let-
ni sprawca został ujęty przez pra-
cownika ochrony sklepu. Podczas 
sprawdzeń w policyjnych syste-
mach okazało się, że mężczyzna 
jest poszukiwany przez jaworznicki 

sąd w celu osadzenia go w zakła-
dzie karnym. To jednak nie koniec 
problemów mężczyzny. Policjanci 
w trakcie przeszukania znaleźli 
przy nim kilka woreczków z białym 
proszkiem. Jak się później okazało, 
była to amfetamina. Po przewie-
zieniu 34-latka do komendy, czyn-
ności przejęli jaworzniccy krymi-
nalni, którzy od kilku dni pracowali 
nad sprawą włamania do jednego 
z lokali gastronomicznych na tere-
nie miasta. Zgromadzony przez 
nich materiał dowodowy wykazał 
związek mężczyzny z włamaniem i 
pozwolił na przedstawienie mu za-
rzutów za to przestępstwo. 34- la-
tek trafił do policyjnego aresztu. 
Przyznał się do winy, grozi mu do 
10 lat więzienia.

Policjanci z mikołowskie-
go wydziału dw. z przestęp-
czością gospodarczą zakoń-
czyli sprawę, przy której pra-
cowali kilka miesięcy. Jej 
zwieńczeniem jest obszerny 
akt oskarżenia. Ówczesny 
prezes firmy budowlanej 
działającej na terenie Łazisk 
Górnych, 68-letni mężczyna, 
usłyszał łącznie 285 zarzu-
tów dotyczących głównie 
oszustw gospodarczych. Po-
krzywdzonymi w sprawie 
jest ponad 150 podmiotów 
gospodarczych z całej Polski.

Policjanci Wydziału dw. z 
Przestępczością Gospodarczą 
Komendy Powiatowej Policji 
w Mikołowie od kilkunastu 
miesięcy rozpracowywali 
sprawę, która właśnie zakoń-
czyła się skierowaniem do są-
du aktu oskarżenia. Działania 
kryminalnych ropoczęły się 
jeszcze w marcu ubiegłego ro-
ku. Dotyczyły działającej na 
terenie Łazisk Górnych spółki, 
która zajmowała się wykony-
waniem usług budowlanych. 
Z ustaleń policjantów wynika, 
iż na przestrzeni lat 2007 - 
2011 spółka funkcjonowała 
dosć prężnie i aktywnie. Jed-
nak już w 2011 straciła płyn-
ność finansową i zaczęła po-
padać w długi, w tym również 

zaległości podatkowe. Wtedy 
to, obowiązkiem prezesa za-
rządu było zgłoszenie do sądu 
wniosku o ogłoszenie upadło-
ści. Nie zrobił tego jednak, a 
firma nadal cieszyła się zaufa-
niem kontrahentów, którzy 
nie mieli pojęcia o jej kłopo-
tach. W 2015 roku, mimo tak 
ogromnych problemów firma 
nadal funkcjonowała. Za zgo-
dą prezesa spółki w dalszym 
ciągu dokonywano zakupów, 
zaciągając kolejne zobowiąza-
nia, których nie dało się już 
terminowo spłacać. Takie 
działania doprowadziły wiele 
innych, współpracujących ze 
spółką podmiotów gospodar-
czych, do niekorzystnego roz-
porządzenia mieniem po-
przez wprowadzanie ich w 
błąd, jakie są realne możliwo-
ści wywiązywania się przez ła-
ziską spółkę z zaciągniętych 
zobowiązań.

Podejrzany w tej sprawie 
68- letni mężczyzna, ówcze-
sny prezes zarządu spółki, nie 
przyznał się do żadnego z 285 
zarzucanych mu przestępstw 
dotyczących oszustw w obro-
cie gospodarczym oraz wyni-
kających z prawa handlowe-
go. Odmówił też składania ja-
kichkolwiek wyjaśnień. Wkrót-
ce stanie przed sądem. Grozi 
mu do 8 lat więzienia.

Policjanci z Komisariatu Po-
licji w Rydułtowach zatrzymali 
36-latka, który okradł swoją 
babcię. 83-latka zawiadomiła, 
że zniknęło jej 10 tysięcy zło-
tych i 160 euro, a jedyną osobą, 
która ją odwiedzała był... jej 
wnuczek. Mundurowi dobrze 
go znali z wcześniejszych prze-
winień. Starsza pani osobiście 
podziękowała policjantom za 
szybką i skuteczną reakcje, 
dzięki której odzyskała swoje 
oszczędności.

We wtorek do Komisariatu 
Policji w Rydułtowach zgłosiła 

się seniorka, która zawiadomiła 
o kradzieży pieniędzy z jej miesz-
kania. Policjanci pojechali wraz z 
83-latką   do jej mieszkania, aby 
ustalić dokładne straty. Śledczy 
ustalili, że jedyną osobą, która 
przez ostatnie dwa dni ją odwie-
dzała był... jej wnuk. Kobiecie 
zniknęło 10 tysięcy zł i 160 euro. 
Kryminalni dobrze znali 36-latka 
z wcześniejszych przestępstw 
przeciwko mieniu. Wraz z za-
stępcą komendanta pojechali 
szukać sprawcy tego zdarzenia. 
W niecałe dwie godziny od zło-
żenia przez pokrzywdzoną za-
wiadomienia, policjanci zatrzy-

mali go na ulicy Mickiewicza. 
Stróże prawa odzyskali także po-
nad 8 tysięcy złotych w gotówce 
i 160 euro, które mężczyzna 
przechowywał w swoim miejscu 
zamieszkania. Policjanci zabez-
pieczyli też artykuły zakupione 
za skradzione babci pieniądze, 
w tym ubrania i buty. Wyrodny 
wnuk usłyszał już zarzuty. Grozi 
mu do 5 lat więzienia. Starsza 
pani osobiście przyszła do komi-
sariatu, by podziękować poli-
cjantom za szybką i skuteczną 
reakcję, dzięki której odzyskała 
znaczną część swoich oszczęd-
ności.

Na wniosek śledczych i pro-
kuratora, cieszyński sąd tym-
czasowo aresztował na 3 mie-
siące mężczyznę, który dopro-
wadził do wypadku drogowego 
w Drogomyślu. 42-latek był pi-
jany i nie miał uprawnień do 
kierowania pojazdami. W wyni-
ku tego zdarzenia 45-letni mo-
tocyklista został ciężko ranny. 

Śledczy nadal wyjaśniają szcze-
gółowe okoliczności zdarzenia. 
Za popełnione przestępstwo 
mieszkańcowi Strumienia grozi 
kara 12 lat więzienia.

Do zdarzenia doszło w ubiegłą 
niedzielę około 13.30 na skrzyżo-
waniu drogi krajowej nr 81 z ulicą 
Wiejską. Jak wynika z ustaleń poli-
cjantów, 42-letni kierujący fiatem 

doblo, skręcając z drogi krajowej w 
ul. Wiejską, nie ustąpił pierwszeń-
stwa kierującemu motocyklem 
bmw. 45-letni motocyklista został 
ciężko ranny i z miejsca wypadku 
został przetransportowany śmi-
głowcem LPR do bielskiego szpita-
la. 42-letni mieszkaniec Strumienia 
został zatrzymany. Badanie stanu 
trzeźwości wykazało  w jego orga-
nizmie  blisko 3,2 promila alkoho-
lu. Ponadto nie posiadał on upraw-
nień do kierowania pojazdami, 
które zostały mu cofnięte z powo-
dów zdrowotnych. Mieszkaniec 
Strumienia po wytrzeźwieniu usły-
szał zarzuty spowodowania wy-
padku pod wpływem alkoholu i 
prowadzenia pojazdu mimo wyda-
nej decyzji o cofnięciu uprawnień. 
Na wniosek śledczych i prokurato-
ra, sąd postanowił o tymczasowym 
aresztowaniu go na 3 miesiące. Po-
stępowanie trwa i śledczy nadal 
ustalają szczegółowe okoliczności 
tego wypadku.

„Chcę popełnić samobój-
stwo(...)” - takie zgłoszenie w 
sobotnią noc odebrał operator 
centrum powiadamiania ratun-
kowego. Dzięki st. post. Dawi-
dowi Jankowskiemu z Komisa-
riatu II Policji w Bielsku-Białej, 
który w sytuacji kryzysowej bły-
skawicznie podjął dobrą decy-
zję, wszystko skończyło się 
szczęśliwie. 32-latek z woje-
wództwa małopolskiego, który 
chciał skoczyć z dachu z pętlą 

na szyi, został uratowany. Męż-
czyzna miał prawie 1,5 promila 
alkoholu we krwi.

W sobotnią noc kilka minut po 
godzinie 3.00 oficer dyżurny biel-
skiej komendy odebrał zgłoszenie 
z centrum powiadamiania ratun-
kowego dotyczące mężczyzny, któ-
ry chce popełnić samobójstwo. 
Zdesperowany 32-latek oświad-
czył, że jest przygotowany do tego, 
aby targnąć się na własne życie. 

Podał także miejsce, gdzie się znaj-
dował. Dyżurny z bielskiej komen-
dy natychmiast skierował na miej-
sce wszystkie policyjne patrole peł-
niące służbę na terenie miasta.  

Kiedy na miejsce przyjechali 
mundurowi z I komisariatu oraz 
straż pożarna z pogotowiem ra-
tunkowym, mężczyzna stał na kra-
wędzi budynku z pętlą na szyi i gro-
ził, że skoczy. Po chwili przyjechali 
także stróże prawa z bielskiej dwój-
ki. Sytuacja pogarszała się z minu-
ty na minutę. Mężczyzna był coraz 
bardziej zdeterminowany i przygo-
towywał się do ostatniego kroku. 
W tej sytuacji policjanci wspólnie 
ze strażakami oraz ratownikiem 
medycznym podjęli próbę urato-
wania desperata. St.   post. Dawid 
Jankowski błyskawicznie wszedł na 
dach i w ostatniej chwili obezwład-
nił niedoszłego samobójcę, a ra-
townicy medyczni i strażacy udzie-
lili mu niezbędnej pomocy. 32-la-
tek nie miał jednak zamiaru okazy-
wać wdzięczności za uratowanie 
mu życia. Był agresywny i wyrywał 
się policjantom. Badanie alkoma-
tem wykazało prawie 1,5 promila 
alkoholu w jego organizmie. Po 
przebadaniu mężczyzny przez za-
łogę karetki obecnej na miejscu in-
terwencji policjanci przewieźli go   
do bielskiej izbie wytrzeźwień.

Chciał skoczyć z dachu.  
Uratował go policjant

Poszukiwany wpadł 
podczas kradzieży 

alkoholu

Oszukiwał swoich 
kontrahentów. Usłyszał 

blisko 300 zarzutów

Wyrodny wnuczek

Areszt za spowodowanie wypadku 
po pijanemu



4.  PONIEDZIAŁEK-WTOREK, 12-13 SIERPNIA OGŁOSZENIA

NIERUCHOMOŚCI

— SPRZEDAM DOM —
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. Lima-
nowskiego 5. Tel.: 34 363 91 34

n SPRZEDAM pensjonat w Cz-wie pod działal-
ność. Ul. Gronowa 37.Długi 29 m, szer. 9 m – 2 
kondygnacje, z przybudówką. Tel. 502 636 143

— SPRZEDAM DZIAŁKĘ —
n SPRZEDAM pole o pow. 8134 m2, dł. 250 m, 

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

— KUPIĘ MIESZKANIE —
n KUPIĘ mieszkanie M-2 pokój z kuchnią na I lub 

II piętrze w centrum lub śródmieściu Częstocho-
wy. Tel. 413 880 040 (prosić Adama Klimasa)
— SPRZEDAM MIESZKANIE —

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

— DO WYNAJĘCIA —
n WYNAJMĘ pawilon piętrowy 85 m2 z użyt-

kową piwnicą. Kościuszki. Tel. 695 654 373, 
667 860 288

DO WYNAJĘCIA DOM w Częstocho-
wie. Tel. 609 39 18 70

USŁUGI

n POLEROWANIE reflektorów, blacharstwo, 
lakiernictwo, tłumiki. Automat Trojanowski. 
Częstochowa, ul. Wazów 62A. Tel. 509 876 249

n FLASHGSM – profesjonalny serwis telefonów 
komórkowych oraz nawigacji GPS. 
Częstochowa, al. Wolności 10 (w bramie). 
Tel. 888 14 99 69

OGŁOSZENIA ABONAMENTOWE
DOM

OKNA – DRZWI

REWOLUCJA

CENOWA

Okna 5-kom.
1465 mm

1
4
3
5
 m

m

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

FINANSE

LOMBARDY

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

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

MOTORYZACJA

AKUMULATORY

BLACHARSTWO

MEBLE / MOTORYZACJA

POGRZEBY

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

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

KUPON
na bezpłatne ogłoszenie

 – MOTORYZACJA   – NIERUCHOMOŚCI   – SPRZEDAM  
 – KUPIĘ  – MATRYMONIALNE  – INNE    – PRACA

Treść ogłoszenia: 

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

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

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

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

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

NAUKA

— 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

PRZYJMĘ

n PRZYJMĘ stare telefony komórkowe, stare 

klucze, krzyżyki i medaliki, stare monety, 

eurocenty. Tel. 667 499 164

n PRZYJMĘ srebro, może być złom. 

Tel. 667 499 164

SPRZEDAM

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 myśliwską, 

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

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

PRACA

— DAM PRACĘ —
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

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, pozna 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

www.LESENS.pl
HURT. ŒRODKÓW CZYSTOŒCI

KOMPLEKSOWE ZAOPATRZENIE

ZAPRASZAMY!!!

Kupuj u nas œrodki czystoœci
Profesjonalna kompleksowa oferta

Szybka i darmowa dostawa

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...

ŚRODKI CZYSTOŚCI

WYPEŁNIONY KUPON NALEŻY DOSTARCZYĆ DO 
REDAKCJI: AL. NMP 51 (I piętro)
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Wybrane samochody na dzień 2 sierpnia 2019 r.
ALFA ROMEO MiTo  
1.4 E, rok prod. 2010, kraj.,  
serwis
 

  18.900 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  

BMW X5 3.0 D, 
rok prod. 2014, kraj.,  I - wł.

  169.900 zł

FORD MONDEO V 2,0 
TDCI, rok prod. 2015, 
kraj., I – wł., serwis., 
F. VAT

 45.900 zł  

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

 29.900 zł  

TOYOTA YARIS 1.0 E, 
rok prod. 2016, kraj.,  
I – wł.,serwis. 

33.900 zł

n AUDI A3 1.8 E, rok prod. 1999 7.900 zł
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 zł
n 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 CITROEN C5 2.2 D, rok prod. 2002   2.800 zł
n CITROEN XSARA 1.6 E, rok prod. 1999  1.700 zł
n FIAT PUNTO EVO 1.4 E, rok prod. 2010  16.900 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. 2014, kraj.,  

serwis, F-ra VAT  29.900 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 MONDEO 1.8 D, rok prod. 2010  22.900 zł
n FORD MONDEO 1.6 E, rok prod. 2014, kraj., 

I – wł.  37.900 zł
n FORD TRANSIT CUSTOM 2.0 D,  

rok prod. 2017, 9-osobowy  69.900 zł netto
n HONDA CIVIC 1.4 E, rok prod. 2006 19.900 zł
n HYUNDAI i30 1.6 D, rok prod. 2012, kraj., I – wł., 

serwis, F. VAT 31.900 zł
n HYUNDAI SONATA 2.4 E+LPG, rok prod. 2006 10.400 zł
n KIA SPORTAGE 1.7 CRDI, rok prod. 2011,  

polski salon  47.900 zł
n KIA VENGA 1.4 E, rok prod. 2015, kraj. 39.600 zł
n MAZDA 323 1.4 E, rok prod. 1999 1.500 zł
n MERCEDES ML 320 3.0 D, rok prod. 2007 42.900 zł
n NISSAN PRIMERA 2.2 D, rok prod. 2002  8.800 zł
n NISSAN QASHQAI 1.5 D, rok prod. 2012, 

 kraj., I – wł.  27.900 zł

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

n OPEL ASTRA 1.4 E, rok prod. 2007, kraj.  7.900 zł
n OPEL ASTRA 1.7 D, rok prod. 1999  4.900 zł
n OPEL ASTRA 1.9 D, rok prod. 2006  12.800 zł
n OPEL VECTRA 2.2 D, rok prod. 2003 8.800 zł
n OPEL ASTRA 1.4 E, rok prod. 2007, kraj.  7.900 zł
n RENAULT CAPTUR 1.5 D, rok prod. 2016,  

kraj., I – wł., serwis, F. VAT 42.800 zł
n RENAULT SCENIC 1.5 D, rok prod. 2009 11.900 zł
n RENAULT MODUS 1.5 CDTi, rok prod. 2006 8.900 zł
n SEAT ALHAMBRA 2.0 D, rok prod. 2010  19.900 zł
n SEAT TOLEDO 1.2 E, rok prod. 2016, kraj., I – wł.  33.900 zł
n SKODA FABIA 1.6 TDI, rok prod. 2010/2011, kraj. 15.900 zł
n SKODA OCTAVIA 1.6 TDI, rok prod. 2014, kraj., 

I – wł., serwis. F. VAT 36.900 zł
n SUZUKI SX4 1.9 D, rok prod. 2006  16.900 zł
n TOYOTA AVENSIS 2.0 D, rok prod. 2004 9.900 zł
n TOYOTA COROLLA 1,6 E, rok prod. 2015  

kraj., I – wł., serwis, 132 KM 47.900 zł
n VW JETTA 1.6 E, rok prod. 2007 17.900 zł
n VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2008 16.800 zł
n VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2007, automat 17.800 zł
n VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2005 14.900 zł
n VW POLO 1.2 E, rok prod. 2006, kraj. 7.800 zł
n VW TIGUAN 2.0 D, rok prod. 2014, kraj., I – wł.  54.900 zł  
n VW TOURAN 2.0 TDI, rok prod. 2013, 170 KM 49.900 zł  
n VW SHARAN 1.8 E+gaz, rok prod. 2001, automat 9.900 zł
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