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Olimpiada w Chinach

Świetny występ
częstochowskich strażaków
Podczas Igrzysk Olimpijskich
Służb Mundurowych w Chengdu
śląskich strażaków oraz Centralną Szkołę PSP w Częstochowie reprezentowali młodszy
aspirant Mateusz Chowaniec
oraz brygadier Dariusz Andryszkiewicz.
Igrzyska odbywały się między 8
a 18 sierpnia. Państwową Straż Pożarną z województwa śląskiego i
Centralną Szkołę PSP w Częstochowie reprezentowali bryg. Dariusz
Andryszkiewicz (Centralna Szkoła
Państwowej Straży Pożarnej w
Częstochowie) oraz mł. asp. Mateusz Chowaniec (Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach).
Dwójka zawodników z województwa śląskiego wystartowała w
bilardzie oraz pływaniu. Mateusz
Chowaniec zdobył w pływaniu dwa
medale – brązowy na 100 m sty-

lem klasycznym oraz srebrny na
200 m stylem dowolnym. Walkę o
złoto przegrał z reprezentantem
kadry narodowej seniorów Indii,
który reprezentował ten kraj na
letnich Igrzyskach Olimpijskich w
Rio de Janeiro w 2016 roku.
Z bardzo dobrej strony pokazał
Dariusz Andryszkiewicz, pełniący

służbę w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie. Stanął w szranki z 54 rywalami w trzech odmianach bilarda.
Po wielogodzinnej, zaciętej rywalizacji znalazł się w gronie 8 najlepszych zawodników. W walce o brązowy medal brygadier przegrał 1:3
z reprezentantem Chin.

Nietrzeźwy pilnował dziecka

Dwulatek wypadł przez
okno z trzeciego piętra
2-letni chłopiec wypadł przez
okno z trzeciego piętra na trawnik przed jednym z częstochowskich bloków. Opiekę miał nad
nim sprawować partner matki
dziecka, który był pod wpływem
alkoholu. Stan trzeźwości wykazał, że miał w wydychanym
powietrzu ponad 0,5 promila
alkoholu.
– Do zdarzenia doszło 20 sierpnia. Zgłoszenie o tym wypadku
wpłynęło na policję
około godz.15:00. Okno
od mieszkania było
otwarte – zaznaczała
Marta Kaczyńska, ofi-

cer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie. W tym czasie
opiekę nad dzieckiem sprawował
partner matki, który przysnął w
mieszkaniu.
– Jej samej nie było wtedy na
miejscu zdarzenia. Stan trzeźwości
wykazał, że w wydychanym powietrzu miał ponad 0,5 promila. Na
szczęście dziecko odniosło jedynie
ogólne obrażenia potłuczenia ciała.
Pozostał jednak w szpitalu na obserwacji. Mężczyzna, który sprawował opiekę nad 2-latkiem został zatrzymany pod zarzutem bezpośredniego narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia dziecka
– poinformowała Marta Kaczyńska.
Paula Nogaj

Historia mistrzostw sięga roku
1986, kiedy to odbyła się pierwsza edycja w San Diego w USA. Z
kolejnymi edycjami przybywało
uczestników – w tegorocznej
olimpiadzie wzięło ich udział blisko 10 tys., czyli niewiele mniej
niż w letnich Igrzyskach Olimpijskich.

Złodziej patriota

Ukradł
flagę w alei
Sienkiewicza
Częstochowscy strażnicy miejscy
ujęli 28-letniego mężczyznę, który
z pomnika przy alei Sienkiewicza
ukradł flagę Polski.
28-latek zamiast iść do sklepu i wydać
kilkanaście złotych za flagę narodową postanowił ją ukraść z pomnika z al. Sienkiewicza. Długo się nią jednak nie nacieszył.
Został zlokalizowany przez strażników
miejskich i ujęty przy ul. Piłsudskiego.
Flaga trafiła na swoje miejsce, a wobec
sprawcy kradzieży zastosowano czynności
przewidziane w kodeksie wykroczeń.
Katarzyna Gwara

Zawodnicy rywalizowali łącznie w 61 konkurencjach. Organizowane co dwa lata zawody cieszą się ogromną popularnością
zarówno wśród aktywnych, jak i
emerytowanych funkcjonariuszy
służb – m.in. strażaków i policjantów.
Oprac. Katarzyna Gwara

Fatalne wyjście z zakrętu

Motocyklista
wyrżnął w słup
38-letni motocyklista
trafił do szpitala po zdarzeniu, do którego doszło
w Waleńczowie. Ze wstępnych ustaleń policjantów
z drogówki wynika, że kierujący motocyklem, po
wyjechaniu z zakrętu, zjechał na lewe pobocze drogi, po czym uderzył w
przydrożny słup.
Do zdarzenia z udziałem
motocyklisty doszło w Waleńczowie. Ze wstępnych
ustaleń policjantów z kłobuckiej drogówki wynika, że
38-letni kierujący motocyklem typu cross, po wyjecha-

niu z łuku drogi w prawo,
przejechał na lewe pobocze
drogi, po czym uderzył w
przydrożny słup. Motocyklista, mieszkaniec powiatu kłobuckiego, jechał sam. Ma
skutek wypadku odniósł obrażenia ciała i z miejsca zdarzenia został zabrany do częstochowskiego szpitala. Stan
trzeźwości mężczyzny będzie
ustalony na podstawie badania krwi. Aktualnie sprawą
zajmują się kłobuccy kryminalni, którzy w toczącym się
postępowaniu wyjaśnią przyczyny i okoliczności tego zdarzenia.
Katarzyna Gwara
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Z czterolatką na przejażdżkę

MotoAsy

Tata był pijany...
Prawie 2 promile miał w organizmie 36-latek z Myszkowa,
który w tym stanie postanowił
wsiąść za kierownicę. Jego pasażerką była... czteroletnia córka.
Jak się na dodatek okazało, mężczyzna nie miał prawa jazdy.
Na ulicy Staroszkolnej w Zawierciu policjanci zatrzymali do kontroli drogowej kierowcę osobowego
nissana. Mundurowi od razu wyczuli od mężczyzny alkohol. Jak się
okazało, kierowca miał w organizmie prawie 2 promile. Na tym jednak nie koniec. Mężczyzna podróżował ze swoją czteroletnią córką.
Dziecko nie siedziało w foteliku, ani
żadnym innym urządzeniu przytrzymującym. Na dodatek okazało
się, że 36-latek nie ma prawa jazdy.

Mieszkaniec Myszkowa odpowie
więc nie tylko za jazdę pod wpływem alkoholu, ale także za rażące
wykroczenia, których się dopuścił.
Przypominamy, że za kierowanie w stanie nietrzeźwości, oprócz
kary dwóch lat więzienia, grozi wysoka grzywna, zakaz prowadzenia
pojazdów od 3 do 15 lat oraz obligatoryjna kara finansowa w wysokości nie mniejszej niż 5 tys. złotych.
Za kolejne prowadzenie pojazdu
po pijanemu, sąd orzeka nawiązkę
na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym w wysokości co najmniej 10 tys. złotych. Za złamanie
sądowego zakazu kierowania grozi
natomiast kara do 3 lat pozbawienia wolności.
Katarzyna Gwara

Specjalne autobusy na festiwal

Dodatkowa linia

25 sierpnia zostanie uruchomiona specjalna linia autobusowa nr 110, którą będzie można
dostać się na organizowany w
Parku Lisiniec Festiwal Kolorów.
Ponadto linie nr 11 i 31 będą obsługiwane wyłącznie przez autobusy przegubowe – informuje
MZDiT.
Linia specjalna będzie kursować
naprzemiennie z linią regularną nr
11 w relacji: plac Daszyńskiego, ale-

ja NMP, ul. Kilińskiego, Racławicką,
Nowowiejskiego (z powrotem
przez Śląską), Sobieskiego, Pułaskiego, 7 Kamienic i Kordeckiego (w
drodze powrotnej przez św. Jadwigi, św. Barbary i św. Augustyna). Linia nr 110 będzie kursować wg rozkładów jazdy zamieszczonych na
stronie www.mzd.czest.pli na przystankach. Przejazdy na linii specjalnej podlegają opłatom zgodnie z
obowiązującą taryfą na liniach
miejskich.
Katarzyna Gwara

Motocykliści
sprawdzali swoje
umiejętności
Na parkingu stadionu żużlowego odbyło się wydarzenie
„MotoAsy”,
zorganizowane
przez wydział ruchu drogowego
częstochowskiej komendy policji przy współpracy z CKM
Włókniarz Częstochowa. Motocykliści mogli zweryfikować
swoją technikę jazdy jednośladem, wziąć udział w zawodach
na placu manewrowym oraz
poćwiczyć udzielanie pierwszej
pomocy przedmedycznej.
To już kolejne spotkanie, zorganizowane przez częstochowską
drogówkę w ramach poprawy
bezpieczeństwa kierowców jednośladów. Tym razem impreza odbyła się na stadionie żużlowym
CKM Włókniarz. Akcja cieszyła się
dużym zainteresowaniem. Trzech
policjantów na motorach szkoliło
uczestników w zakresie techniki w
manewrowaniu motocyklem między pachołkami oraz instruowało,
jak zachować się, gdy pojazd
wpadnie w poślizg. Każdy mógł
spróbować swoich sił, ćwicząc
udzielanie pierwszej pomocy
przedmedycznej. Umiejętności
praktyczne dopełniła wiedza teo-

Przy Niepodległości
wymieniono wodę

Można
korzystać
z pływalni

Zakończyła się przerwa w
funkcjonowaniu pływalni przy
al. Niepodległości. Była spowodowana corocznym przeglądem i wymianą wody.
Obecnie basen jest dostępny dla
wszystkich chętnych, w godzinach:

retyczna – uczestnicy musieli odpowiedzieć na pytania z zakresu
ruchu drogowego i pierwszej pomocy. Najlepsi otrzymali nagrody,
które wręczył Naczelnik Wydziału
Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie podkom. Sebastian Tyras.
Podczas eventu zawodnicy mogli wejść na murawę i zrobić pamiątkowe zdjęcie, zwiedzić park
maszyn oraz ocenić nowoczesne
kombinezony i kaski motocyklowe.
Katarzyna Gwara

• poniedziałki:
6.15-21.30
• wtorki:
6.15-12.30, 13.15-21.30
• środy:
6.15-14.00, 15.00-21.00
• czwartki:
6.15-12.30, 13.15-21.30
• piątki:
6.15-10.15, 11.00-21.30
• soboty:
8.00-16.30, 17.15-19.30
• niedziele:
8.00-16.30, 17.15-19.30
Od września basen ponownie
będzie wykorzystywany głównie
przez szkoły, kluby pływackie oraz
grupy zorganizowane. Aktualny
cennik znajduje się na stronie: www.mosir.pl.
Jednocześnie MOSiR zaprasza
wszystkie częstochowianki i częstochowian na pływalnię krytą ,,Sienkiewicz” oraz letnią przy ul. Dekabrystów.
Katarzyna Gwara

Spotkanie w ramach RIT

Rozwój subregionu północnego
W Częstochowie odbyło się
Zgromadzenie Ogólne Regionalnych Inwestycji Terytorialnych
Subregionu Północnego Województwa Śląskiego. Spotkanie
było także okazją do skonsultowania 21 ogólnopolskich samorządowych tez, zawierających
postulaty naprawy państwa.
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele jednostek samorządu
terytorialnego – sygnatariusze porozumienia z 6 marca 2015 roku o
współpracy w sprawie opracowania i realizacji Strategii RIT dla
Subregionu Północnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na
lata 2014-2020.
Prezydent Miasta Częstochowy
Krzysztof Matyjaszczyk, jako gospodarz spotkania i lider subregionu, zaprosił do udziału w spotkaniu także m.in. prezesa Związku
Miast Polskich, prezydenta Gliwic Zygmunta Frankiewicza oraz przewodniczącego Zarządu Śląskiego
Związku Gmin i Powiatów, prezydenta Rybnika – Piotra Kuczerę.
Głównym tematem pierwszej
części spotkania było omówienie
kierunków wspólnych działań i kolejnych inwestycji europejskich służących rozwojowi gmin subregionu północnego. Samorządowcy
omówili sprawy dotyczące m.in.
przepływu środków i planowanych
konkursów w ramach RIT dla
subregionu północnego. Podsumowując działania w obecnym
okresie programowania środków
unijnych przedstawiono zestawienie, z którego wynika, że jak dotąd

samorządy subregionu wykorzystały już łącznie ok. 383 mln zł unijnych dotacji w ramach RIT, co stanowi 87% alokacji przyznanej dla
subregionu północnego. Uczestnicy spotkania przeprowadzili też
analizę aktualnie realizowanych
projektów, omówili sytuację gmin i
powiatów aplikujących do aktualnych naborów i dyskutowali na temat wysokości środków dla poszczególnych poddziałań.
Analizując harmonogram RIT,
przedstawiono planowane jeszcze
na 2019 r. nabory wniosków, związane z takimi obszarami jak: rozwój mieszkalnictwa socjalnego,
wspomaganego i chronionego, rewitalizacja obszarów zdegradowanych, poprawa infrastruktury wychowania przedszkolnego, gospodarka wodno-ściekowa, aktywizacja zawodowa poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej,
wzrost upowszechnienia wysokiej

jakości edukacji przedszkolnej, poprawa efektywności energetycznej
i zwiększenie dostępu do odnawialnych źródeł energii, niskoemisyjny transport miejski, programy
aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, rozwój usług społecznych,
promocja samozatrudnienia na
obszarach rewitalizowanych, czy
rozbudowa infrastruktury kształcenia zawodowego.
W kolejnym punkcie zaprezentowano ustalenia Komitetu Sterującego RIT na nową perspektywę
2021-2027. Dotyczyły one m.in.
kontynuacji współpracy subregionu w ramach RIT w nowej perspektywie finansowej UE oraz realizacji
trybów wyboru projektów do dofinansowania. W czasie spotkania
przedstawiono też plan powołania
Stowarzyszenia pn. „Związek Gmin
i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego”. Nowe

stowarzyszenie powinno zacząć
funkcjonować od stycznia 2020 r.,
po podpisaniu listów intencyjnych,
zaakceptowaniu statutu, regulaminu, harmonogramu działań i wpisaniu do Krajowego Rejestru Sądowego.
Po realizacji wszystkich punktów
spotkania, zgromadzeni ustalili tematy, jakie będą poruszane podczas kolejnego spotkania, zaplanowanego na połowę września.
W drugiej części spotkania prezes Związku Miast Polskich i prezydent Gliwic Zygmunt Frankiewicz
oraz przewodniczący Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów,
prezydent Rybnika - Piotra Kuczera
- w ramach konsultacji samorządowych - omówili 21 tez samorządowych podpisanych w Gdańsku 4
czerwca br., podczas obchodów
30. rocznicy częściowo wolnych
wyborów parlamentarnych w Polsce. Konsultacje dotyczące tez pro-

wadzone są z mieszkańcami, sektorem pozarządowym i w gronie
samorządowców z całego kraju,
aby na podstawie dokumentu
podpisanego w Gdańsku doprecyzować i sformułować wszystkie
istotne postulaty środowiska samorządowego (prezentacja dotycząca 21 tez w załączeniu).
Podczas spotkania prezes ZMP
przedstawił też skutki niekorzystnych zmian w prawie, uderzających w budżety samorządów, a
także dynamikę wzrostu wydatków oświatowych miast i gmin w
stosunku do wysokości rządowej
subwencji (prezentacja w załączeniu). Skalę strat dla budżetu miasta
związanych z wyższymi wydatkami
i niższymi dochodami przedstawił
też prezydent Częstochowy, podkreślając potrzebę szczegółowych
analiz finansowych w budżetach
wszystkich miast i gmin subregionu, m.in. w kontekście oceny możliwości realizacji kolejnych projektów w ramach RIT.
Po przypomnieniu 21 tez samorządowych uczestnicy mogli zgłosić swoje uwagi w trakcie spotkania lub odnieść się do tego dokumentu przesyłając ankietę, określającą stopień identyfikacji z ideami sformułowanymi w tych samorządowych postulatach.
Cykl ogólnopolskich konsultacji
ma zakończyć zaprezentowanie 31
sierpnia postulatów Samorządnej
Rzeczpospolitej, na podstawie których przygotowane zostaną projekty aktów prawnych, które samorządowcy będą chcieli procedować
w parlamencie.
Oprac. Katarzyna Gwara
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Zastrzelili i podpalili ciało
Policjanci z Katowic i Chorzowa zatrzymali we Wrocławiu
40-letniego mężczyznę i jego
33-letnią partnerkę podejrzanych o dokonanie zabójstwa zaginionego 35-letniego mieszkańca Chorzowa. Zamieszany w
przestępstwo jest też 38-latek,
który został zatrzymany w Katowicach. W celu zatarcia śladów
zbrodni sprawcy spalili ciało zaginionego. Przy zatrzymanych
oraz w trakcie przeszukań policjanci znaleźli broń palną, granat ręczny, środki służące do
wytwarzania materiałów wybuchowych i duże ilości narkotyków. Decyzją sądu zatrzymani
trafili do aresztu.
Zatrzymanie trzech osób podejrzanych o dokonanie zabójstwa zaginionego 35-letniego mieszkańca
Chorzowa to efekt pracy policjantów z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz mundurowych z Komendy Miejskiej Policji w Chorzowie.
Zaginiony mężczyzna ostatni raz
był widziany w dniu 03.08. w Świętochłowicach w rejonie ul. Górnej.
Sprawą jego zaginięcia zajęli się
policjanci z chorzowskiej komendy
miejskiej. Mundurowi rozpytali
osoby, które mogły posiadać jakiekolwiek informacje mogące pomóc w ustaleniu miejsca pobytu
zaginionego i okoliczności jego zaginięcia, w tym osoby, które jako
ostatnie miały z nim kontakt.
Policjanci skontrolowali miejsce
zamieszkania mężczyzny, miejsca,
w których przebywał w czasie poprzedzającym jego zaginięcie oraz
sprawdzili nagrania kamer monitoringu. Stróże prawa skontrolowali również szpitale i inne miejsca
w Chorzowie i miejscowościach
ościennych, w których mógł przebywać zaginiony. Ponadto chorzowscy policjanci wspólnie z mundurowymi z katowickiego oddziału
prewencji oraz przy wykorzystaniu
psa tropiącego dokonali penetracji
rozległych terenów w Świętochłowicach. W międzyczasie w sprawę
zaginięcia włączyli się policjanci z
wydziału kryminalnego katowickiej

3.

Małżeńskie
przekręty
Kryminalni z wodzisławskiej
komendy zatrzymali małżeństwo, które ma na swoim koncie
szereg oszustw. Przestępczy duet
oszukiwał między innymi przy
zakupie i sprzedaży aut oraz wyłudzaniu usług hotelowych.
Sprawcy zostali zatrzymani w Katowicach na gorącym uczynku.
Na wniosek policji i prokuratury
para 29-latków została tymczasowa aresztowana.

komendy wojewódzkiej. Jedna z
przyjętych przez mundurowych
wersji zakładała, że doszło do
uprowadzenia mężczyzny. Uwagę
kryminalnych zwrócił przede
wszystkim 40-letni mieszkaniec
Świętochłowic, który w dniu zaginięcia miał odkupić od zaginionego jego samochód i był ostatnią
osobą, która go widziała. Mężczyzna twierdził, że po dokonaniu
transakcji zakupu samochodu
mieszkaniec Chorzowa oddalił się i
40-latek nie miał już z nim żadnego
kontaktu. Śledczy z Komendy Wojewódzkiej Policji nie dali jednak
wiary jego słowom i prowadzili
czynności zmierzające do ustalenia
faktycznego przebiegu wydarzeń.
12 sierpnia wpłynęła informacja
z Komendy Powiatowej Policji w
Strzelcach Opolskich dotycząca
ujawnienia zwęglonych szczątków
ludzkich. Stróże prawa podejrzewali, że może to być zaginiony chorzowianin.
Dalsze policyjne ustalenia i zebrany w sprawie materiał dowodowy pozwoliły na zatrzymanie
40-letniego mieszkańca Świętochłowic i 38-letniego mieszkańca
Chorzowa, których stróże prawa
podejrzewali o dokonanie zabójstwa zaginionego. Podejrzewany

40-latek opuścił już teren Świętochłowic. Jednak kryminalni namierzyli mężczyznę i zatrzymali go na
terenie Wrocławia, gdzie chwilę
wcześniej wymeldował się z hotelu
i... wsiadł w samochód należący do
zaginionego. Przy zatrzymanym
mundurowi ujawnili pistolet i amunicję, na które nie posiadał on zezwolenia. Wraz z mężczyzną w samochodzie przebywała jego 33-letnia partnerka, która również została zatrzymana. Przy kobiecie policjanci znaleźli środki odurzające i
granat ręczny.
Mundurowi przeszukali również
miejsce zamieszkania zatrzymanego mężczyzny. Na terenie Świętochłowic policjanci odnaleźli rewolwer, który mógł posłużyć do dokonania zabójstwa 35-latka. Stróże
prawa znaleźli również podejrzane
środki i substancje mogą posłużyć
do wytworzenia materiałów wybuchowych. Obecnie są poddawane
analizie.
O pomoc w dokonaniu zabójstwa podejrzewano również 38-letniego chorzowianina. Został on zatrzymany w Katowicach. W trakcie
przeszukania stróże prawa znaleźli
1,5 kilograma amfetaminy oraz
750 gramów marihuany.
Zatrzymani mężczyźni i kobieta

Ukradł auto koledze
Policjanci z Łazisk Górnych odzyskali skradziony samochód osobowy
należący do 33-letniego łaziszczanina. Złodziejem okazał się... jego
współpracownik. Mężczyzna z szatni
zakładu pracy zabrał torbę, w której
oprócz telefonu komórkowego, były
także kluczyki do auta. Zdobytym łupem nie nacieszył się jednak zbyt
długo. Został bowiem zatrzymany i
usłyszał zarzuty kradzieży z włamaniem. Grozi mu do 10 lat więzienia.
Jak wynika z ustaleń śledczych, do feralnego zdarzenia doszło w nocy z 11 na
12 sierpnia bieżącego roku. 38-letni
mieszkaniec Katowic wykorzystując
sprzyjające okoliczności, wszedł do szatni w kopalni, w której pracował i zabrał
torbę należącą do innego pracownika. W
środku, oprócz między innymi telefonu
komórkowego, były także kluczyki do samochodu. Następnie mężczyzna udał
się na pobliski parking, gdzie wyszukał
pojazd i postanowił go przywłaszczyć.
Tej samej nocy dokonał również kradzieży innego telefonu, pieniędzy oraz kluczyków do samochodu należących do
kolejnego współpracownika.

zostali przetransportowani i osadzeni w policyjnym areszcie Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Wszyscy zostali doprowadzeni do prokuratury. - Mężczyźni usłyszeli zarzuty zabójstwa
35-letniego mieszkańca Chorzowa
poprzez oddanie strzałów z broni
palnej w głowę, zacierania śladów
zbrodni i zbezczeszczania zwłok
poprzez ich spalenie oraz kradzieży jego samochodu.
Ponadto 40-latkowi zarzuca się
posiadanie broni palnej bez zezwolenia oraz posiadanie materiałów wybuchowych, które z uwagi
na swoje właściwości mogły spowodować niebezpieczeństwo dla
życia i zdrowia wielu osób albo
mieniu w wielkich rozmiarach – informują policjanci. 38-latek odpowie również za posiadanie znacznych ilości środków odurzających.
Mężczyznom grozi dożywotnie pozbawienie wolności. Natomiast
33-letnia kobieta usłyszała zarzuty
udzielania pomocy podejrzanym w
zacieraniu śladów popełnienia
zbrodni, posiadania granatu ręcznego oraz posiadania amfetaminy.
Decyzją sądu, na wniosek śledczych i prokuratury, wszyscy zatrzymani trafili do aresztu. Czynności w sprawie trwają.

Na trop przestępczego duetu kryminalni wpadli po zawiadomieniu
28-latka, który został oszukany przy
sprzedaży samochodu. Okazało się,
że sprawcy przy finalizacji zakupu
mazdy posłużyli się fikcyjnymi danymi oraz podrobionym potwierdzeniem przelewu na 12.000 złotych.
Policjanci ustalili, że oszuści mogą
przebywać na terenie Katowic. W
środę małżeństwo zostało zatrzymane podczas meldunku w jednym
z katowickich hoteli. Zebrany w
sprawie materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie parze 8 zarzutów. Jak ustalili śledczy, młode
małżeństwo początkowo wynajmowało mieszkanie w Żorach, a kiedy
zostało z niego eksmitowane, wpadło na pomysł, by fałszować potwierdzenia przelewów i w ten sposób rezerwować pobyty w hotelach.
Posługując się cudzymi dokumentami i przedkładając fałszywe potwierdzenia przelewów, przenocowali w
kilku śląskich hotelach. W taki sam
sposób wypożyczali albo kupowali
samochody i niejednokrotnie tankowali je, nie płacąc za paliwo. Nabyte
w drodze przestępstwa pojazdy
sprzedawali handlarzom albo osobom prywatnym. Policjanci odzyskali już część skradzionego mienia.
Para była w przeszłości karana za
podobne oszustwa. Mieszkańcom
Żor grozi teraz nawet 8 lat więzienia.
Sprawa ma charakter rozwojowy,
dlatego policjanci proszą o kontakt
osoby, które mogły zostać oszukane
w podobny sposób.
Numer telefonu do wydziału kryminalnego – 32 453 72 81 bądź dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śląskim – 32 453
72 55.

Krwawy finał domowej awantury
Na 3 miesiące trafił do
aresztu 68-letni mieszkaniec Żor, który podczas kłótni ugodził nożem 39-letniego syna. Pokrzywdzony doznał ciężkiego uszczerbku
na zdrowiu i trafił do szpitala. Ojciec 39-latka zbiegł z
miejsca zdarzenia, ale szybko został zatrzymany przez
policjantów.

Amator cudzego mienia został szybko
namierzony. Policjanci z łaziskiego komisariatu zatrzymali mieszkańca Katowic i
odzyskali skradzione auto. Udało się także odnaleźć skradzione wówczas kluczyki do drugiego samochodu. 38-latek
usłyszał już zarzuty. Jak się dodatkowo
okazało, był on w przeszłości karany za
tego typu przestępstwa, w związku z
czym za swoje zachowanie odpowie w
warunkach recedywy. Za kradzież z włamaniem grozi mu do 10 lat więzienia.

Do zdarzenia doszło w środę, w godzinach popołudniowych, na osiedlu Sikorskiego.
Podczas domowej awantury,
która wywiązała się pomiędzy
ojcem, a synem, 68-latek ugodził 39-latka nożem i uciekł z
mieszkania. Pokrzywdzonemu
na pomoc ruszyli inni domownicy, którzy usłyszeli krzyk dochodzący z kuchni.
Rodzina natychmiast wezwała karetkę i zaalarmowała
policję. Gdy mundurowi przybyli do mieszkania, zespół pogotowia ratunkowego udzielał

już pomocy ciężko rannemu
39-latkowi. Podczas, gdy pokrzywdzony mężczyzna był
transportowany do szpitala, w
pobliżu skrzyżowania ulicy Wolontariuszy z Bankową mundurowi zatrzymali 68-latka. Mężczyzna był pijany, a badanie alkomatem wykazało u niego ponad 2,5 promila alkoholu.

Ojciec 39-latka usłyszał zarzuty spowodowania ciężkiego
uszczerbku na zdrowiu i przyznał się do winy.
Decyzją sądu, na wniosek
śledczych został tymczasowo
aresztowany. Za popełnioną
zbrodnię grozi mu kara pozbawienia wolności na czas nie
krótszy niż 3 lata.
Kolumnę opracowała Katarzyna Gwara
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OGŁOSZENIA ABONAMENTOWE

n

n

Cz-wa, pl. Daszyńskiego 4,
tel. 34 368 19 45

l

Cz-wa, ul. Jagiellońska 3/9

tel. 506 107 375

MOTORYZACJA

POGRZEBY

AKUMULATORY

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...

ZAPRASZAMY!!!

LOMBARDY

MEBLE / MOTORYZACJA

LOMBARD KAPS

US£UGI
POGRZEBOWE

20 lat doświadczenia
RABAT – 50% u nas to działa!

tel. 34 327 10 56
603 471 221

SZYBKA GOTÓWKA za:
złoto, srebro, GSM,
RTV i inne

n SPRZEDAM dom w Cz-wie, ul. św. Rocha.
Dojazd z dwóch stron. Idealny na działalność.
Tel. 606 875 401

— KURSY —

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

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

— SPRZEDAM DZIAŁKĘ —

PRZYJMĘ

n SPRZEDAM działkę budowlaną na ul. Limanowskiego 5. Tel. 34 363 91 34

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 PRZYJMĘ stare telefony komórkowe, stare

klucze, krzyżyki i medaliki, stare monety,
— KUPIĘ MIESZKANIE —
eurocenty. Tel. 667 499 164
n KUPIĘ mieszkanie M-2 pokój z kuchnią na I lub
II piętrze w centrum lub śródmieściu Częstocho- n PRZYJMĘ srebro, może być złom.
wy. Tel. 413 880 040 (prosić Adama Klimasa)
Tel. 667 499 164
— SPRZEDAM MIESZKANIE —
SPRZEDAM
2
n SPRZEDAM mieszkanie M-3 64 m w
kamienicy oraz lokal użytkowy 16 m2 w centrum
n SPRZEDAM ANTYKI – francuski komplet z
Częstochowy. Tel. 662 014 102
— DO WYNAJĘCIA —
n WYNAJMĘ pawilon piętrowy 85 m2 z użytkową piwnicą. Kościuszki. Tel. 695 654 373,
667 860 288

DO WYNAJĘCIA DOM w Częstochowie. Tel. 609 39 18 70

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,

USŁUGI

wys. 25 cm, średnica 23 cm; 3) Warsztat tkacki

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

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

Pracowników bez doświadczenia
— DAM
PRACĘ
—
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

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

— SPRZEDAM DOM —

NAUKA

– MATRYMONIALNE

NIERUCHOMOŚCI

– KUPIĘ

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

– SPRZEDAM

BLACHARSTWO

– NIERUCHOMOŚCI 	

www.kapssc.pl

– MOTORYZACJA 	
– PRACA

Al. NMP 1, tel. 34 361-39-50
Al. NMP 16, tel. 34 324-68-31
Al. Wolności 6, tel. 34 324 23 24

Nowa lokalizacja:
ul. Focha 18
Bezgotówkowe
rozliczenia!
www.styx.com.pl

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

TANIE WYROBY
JUBILERSKIE

– INNE   

Czêstochowa
ul. Wielkoborska 196

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

FINANSE

Kupuj u nas œrodki czystoœci
Profesjonalna kompleksowa oferta
Szybka i darmowa dostawa

tel. 34 365 53 14

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

1435 mm

Cz-wa, al. NMP 3,

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

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

1465 mm

KOMPLEKSOWE ZAOPATRZENIE

złota, gsm, rtv, komputerów.
l

l

Okna 5-kom.

ZAMIANA

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

A
LUCJ
REWO OWA
N
E
C

www.LESENS.pl

SKUP n SPRZEDAŻ

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

OKNA – DRZWI

HURT. ŒRODKÓW CZYSTOŒCI

Treść ogłoszenia:

DOM

ŚRODKI CZYSTOŚCI

LOMBARD
DELTA

REKLAMA
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Wybrane samochody na dzień 16 sierpnia 2019 r.

PEUGEOT 308 T7
1.6 E, rok prod. 2009

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

 17.900 zł

 169.900 zł

MAZDA 6 2.0 E, rok
prod. 2018, kraj.,
I – wł., gwarancja,
F-ra VAT

82.900 zł


TOYOTA COROLLA
1.6 E, rok prod. 2007,
120 tys. km, kraj.,
I - wł.

24.900 zł

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


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



18.900 zł

KIA CEED 1.4 D,
rok prod. 2017, kraj.,
I – wł.,serwis., gwarancja,
F-ra VAT
43.900 zł



29.900 zł

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

AUDI A3 1.8 E, rok prod. 1999
7.900 zł
BMW 3 2.0 D, rok prod. 2001, 3 drzwi
5.500 zł
BMW 520 2.0 D, rok prod. 2008
26.800 zł
BMW X6 2.0 D, rok prod. 2009, F. VAT,
99.000 zł
automat, skóra, navi, czujniki
13.900 zł
n CHEVROLET AVEO 1.2 E, zakup 2012, kraj., I-wł.
n CHRYSLER PT CRUISER 2.0 E+ GAZ,
6.900 zł
rok prod. 2001 
2.800 zł
n CITROEN C5 2.2 D, rok prod. 2002 

16.900 zł
n FIAT PUNTO EVO 1.4 E, rok prod. 2010
14.800 zł
n FORD C-MAX 1.6 D, rok prod. 2009
32.900 zł
n FORD FIESTA 1.25 E, rok prod. 2016
n FORD FOCUS 1.6 D, rok prod. 2014, kraj.,
29.900 zł
serwis, F-ra VAT
16.800 zł
n FORD FOCUS 1.6 D, rok prod. 2008
5.900 zł
n FORD FOCUS 1.6 E, rok prod. 2002
n FORD MONDEO 1.8 D, rok prod. 2010
22.900 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,
kraj., I – wł., serwis.,F. VAT
45.900 zł
n FORD TRANSIT CUSTOM 2.0 D,
69.900 zł netto
rok prod. 2017, 9-osobowy
n
n
n
n

n HONDA CIVIC 1.4 E, rok prod. 2006
n HYUNDAI i30 1.6 D, rok prod. 2012, kraj., I – wł.,
serwis, F. VAT
n HYUNDAI SONATA 2.4 E+LPG, rok prod. 2006
n KIA SPORTAGE 1.7 CRDI, rok prod. 2011,
polski salon
n MAZDA 323 1.4 E, rok prod. 1999
n MAZDA CX7 2.3 Turbo E, rok prod. 2007

19.900 zł
31.900 zł
10.400 zł
47.900 zł
1.500 zł
25.900

n MERCEDES ML 320 3.0 D, rok prod. 2007
n NISSAN PRIMERA 2.2 D, rok prod. 2002
n NISSAN QASHQAI 1.5 D, rok prod. 2012,
kraj., I – wł.
n NISSAN QASHQAI 2.0 TDI, rok prod. 2011,
kraj., F. VAT
n OPEL ASTRA 1.4 E, rok prod. 2007, kraj. 
n OPEL ASTRA 1.7 D, rok prod. 1999 
n OPEL ASTRA 1.9 D, rok prod. 2006
n OPEL CORSA 1.4E, rok prod. 2016, kraj., I-wł. 
n OPEL VECTRA 2.2 D, rok prod. 2003

n RENAULT CAPTUR 1.5 D, rok prod. 2016,
kraj., I – wł., serwis, F. VAT
n RENAULT SCENIC 1.5 D, rok prod. 2009
n RENAULT MODUS 1.5 CDTi, rok prod. 2006
n SEAT ALHAMBRA 2.0 D, rok prod. 2010 
n SEAT TOLEDO 1.2 E, rok prod. 2016, kraj., I – wł. 
n SKODA FABIA 1.6 TDI, rok prod. 2010-2013, kraj.

n SUZUKI SX4 1.9 D, rok prod. 2006
n TOYOTA AVENSIS 2.0 D, rok prod. 2004
n TOYOTA COROLLA 1,6 E, rok prod. 2015
kraj., I – wł., serwis, 132 KM
n VW JETTA 1.6 E, rok prod. 2007
n VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2008
n VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2007, automat
n VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2005
n VW POLO 1.2 E, rok prod. 2006, kraj.
n VW TIGUAN 2.0 D, rok prod. 2014, kraj., I – wł. 
n VW TOURAN 2.0 TDI, rok prod. 2013, 170 KM
n VW SHARAN 1.8 E+gaz, rok prod. 2001, automat

42.900 zł
8.800 zł
27.900 zł
32.900 zł
7.900 zł
4.900 zł
12.800 zł
32.900
zł
8.800 zł
42.800 zł
11.900 zł
8.900 zł
19.900 zł
33.900 zł
12.900
-15.900 zł
16.900 zł
10.900 zł
47.900 zł
17.900 zł
16.800 zł
17.800 zł
14.900 zł
7.800 zł
54.900 zł
49.900 zł
9.900 zł
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