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Zmiany w magistracie

Częstochowski Wydział Edukacji
ma nowego naczelnika
Grzegorz Papalski został nowym naczelnikiem Wydziału
Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy. Będzie m.in. sprawował nadzór administracyjno-finansowy nad działalnością szkół i placówek, dla których organem prowadzącym
jest miasto.
Grzegorz Papalski ma 36-letnie
doświadczenie w pracy z zakresu
edukacji. Ponad 18 lat pracował
w Samorządowym Ośrodku Doskonalenia w Częstochowie, od
ponad 12 lat pełnił tam funkcję
wicedyrektora. Ukończył m.in.
studia podyplomowe „Zarządzanie placówką oświatową w nowej
strukturze systemu edukacji”.
Jego ostatnia praca koncentrowała się wokół organizowania
różnorodnych form doradztwa i
doskonalenia
zawodowego,
zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami nauczycieli (konsultacje
indywidualne, konferencje przedmiotowo – metodyczne, szkolenia nieodpłatne i płatne, granty,
projekty), współpracy ze środowiskiem lokalnym, popularyzowa-

nia dobrych praktyk. Aktywnie
działa na rzecz dzieci i młodzieży

Kłobuck

Kierował ruchem.
Został potrącony
29-letni pracownik firmy
drogowej, który kierował ruchem na remontowanej ul.
Wieluńskiej w miejscowości
Zajączki Drugie został potrącony. Mężczyzna z obrażeniami ciała został zabrany przez
śmigłowiec LPR. Osobową skodą, która brała udział w wypadku, kierowała 35-letnia
mieszkanka powiatu kłobuckiego.
Do zdarzenia doszło w miniony czwartek, 22 sierpnia około
godziny 15.00 na ulicy Wieluńskiej (DK nr 43) w miejscowości
Zajączki Drugie.
Ze
wstępnych
ustaleń policjantów
z kłobuckiej drogówki wynika, że 35-letnia kobieta kierująca
skodą, prawdopodobnie na skutek zasłabnięcia lub za-

śnięcia, potrąciła pracownika firmy drogowej, który kierował ruchem na remontowanej odcinku
DK nr 43.
Kobieta jest mieszkanką powiatu kłobuckiego. W chwili zdarzenia była trzeźwa.
Potrącony mężczyzna, 29-letni
mieszkaniec powiatu chełmskiego, z obrażeniami ciała został zabrany do szpitala przez śmigłowiec LPR.
Dokładne przyczyny i okoliczności zdarzenie wyjaśniają kłobuccy śledczy, którzy prowadzą
postępowanie pod nadzorem
częstochowskiego prokuratora.
Wszystkie osoby będące
świadkami tego wypadku lub posiadające wiedzę na temat zdarzenia proszone są o kontakt z
Komendą Powiatową Policji w
Kłobucku pod nr telefonu (34)
3109200, 997, 112 lub z najbliższą jednostką policji.
Katarzyna Gwara

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Od 25 lat pełni funkcję

kierownika Festiwalu Muzyczna
Scena Integracji.

Posiada uznany dorobek zawodowy potwierdzony m.in. Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Nagrodami Ministra Edukacji, Kuratora Oświaty w Katowicach i Nagrodami Prezydenta
Miasta Częstochowy. Jego zainteresowania to muzyka i taniec.
Grzegorz Papalski został naczelnikiem po wygranym konkursie na wolne stanowisko,
ogłoszonym przez prezydenta
miasta. Spełnił wszystkie wymagania formalne określone w
ogłoszeniu o naborze i uzyskał
najwyższy wynik ogółem spośród wszystkich kandydatów, ze
wszystkich etapów selekcji zastosowanych w procedurze konkursowej.
Swoje obowiązki zaczął pełnić
od 26 sierpnia. Należy do nich
m.in. organizowanie i kierowanie pracą Wydziału Edukacji oraz
sprawowanie nadzoru nad działalnością szkół i placówek w zakresie finansowym i administracyjnych, dla których organem
prowadzącym jest miasto Częstochowa.
Katarzyna Gwara

Pomogli policjanci

14-miesięczna dziewczynka
połknęła kawałek szkła
Policjanci z częstochowskiej
drogówki eskortowali samochód
z 14-miesięcznym dzieckiem, potrzebującym pilnej pomocy lekarskiej. Każda minuta miała
znaczenie. Mundurowi ruszyli na
pomoc.
Oficer dyżurny otrzymał zgłoszenie, że w stronę Częstochowy jedzie
mężczyzna i wiezie do szpitala córeczkę, która połknęła kawałek
szkła. Dyżurny natychmiast nawią-

zał kontakt ze zgłaszającym, z którym później prowadził rozmowę.
Mężczyzna jechał w kierunku Częstochowy przez Olsztyn, Odrzykoń,
a następnie trasą DK-1. Duży ruch
utrudniał mu przejazd. Martwił się o
życie swojego dziecka i poprosił policjantów o pomoc. Każda minuta
była na wagę złota. Samodzielny
przejazd był znacznie utrudniony.
Na pomoc ruszyli mundurowi z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy
Miejskiej Policji w Częstochowie.

– Pierwszy patrol przejął auto tuż
za estakadą, a kolejny na wysokości
ul. Legionów. Następnie używając
sygnałów uprzywilejowania stróże
prawa eskortowali jego przejazd do
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie – informuje asp. szt. Marta Kaczyńska, oficer prasowy częstochowskich policjantów. Na szczęście cała sytuacja
zakończyła się szczęśliwie, a dziecko
bardzo szybko trafiło w ręce specjaKatarzyna Gwara
listów.

Śmiertelny wypadek

Nie ustąpił pierwszeństwa...
Motocyklista nie żyje – to tragiczny efekt wypadku, do którego doszło na ulicy świętego Rocha w Częstochowie. Ze wstępnych ustaleń wynika, że przyczyną zdarzenia było nieustąpienie pierwszeństwa przez kierowcę audi. Mimo prowadzonej

reanimacji, życia motocyklisty
nie udało się uratować.
Do zdarzenia doszło w środowy poranek. – Kierowca audi
przejeżdżał z jednej strony ulicy
na drugą i nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu – relacjonują

świadkowie. Motocyklista odniósł
bardzo poważne obrażenia. Na
miejscu prowadzona była reanimacja. Niestety jego życia nie
udało się uratować. Szczegółowe
okoliczności i przyczyny wypadku
wyjaśnią policjanci.
Katarzyna Gwara

2.

AKTUALNOŚCI

ŚRODA-CZWARTEK 28-29 SIERPNIA 2019

Park Staszica

Światowy dzień czytania komiksów
W programie wydarzenia, które zaplanowano na 28 sierpnia w Parku im.
Stanisława Staszica, znajdzie się m.in.
spotkanie z Maciejem Kurem – scenarzystą kontynuacji kultowych komiksów ,,Kajko i Kokosz”.
28 sierpnia między godz. 14.00 a 20.00
zaplanowano warsztaty dla dzieci z Teatrem Nieoczywistym. W programie jest
także spotkanie z Maciejem Kurem – scenarzystą komiksowym i filmowym, reżyserem, recenzentem, współtwórcą m.in.
serii komiksów ,,Emilka Sza”, ,,Lil i Put”.
Spotkanie rozpocznie się o godz. 17.00.
Fanki i fani komiksów będą też okazję,
aby wymienić się wrażeniami z komiksowych lektur i rekomendacjami.

Data obchodów Światowego Dnia Publicznego Czytania Komiksów wypada w
rocznicę urodzin słynnego amerykańskiego rysownika Jacka Kirby’ego (19171994), twórcy znanych na całym świecie
postaci z uniwersum X-Men, Hulka czy
Fantastycznej Czwórki.Pomysł święta pojawił się 2010 roku. Chodziło o pokazanie,
że opowieści graficzne nie kończą się na
rozrywce i mogą być równie wartościowe
jak literatura. Obecnie z tej okazji organizuje się wiele wydarzeń kulturalnych na
świecie, jak i w Polsce.
Szczegółowe informacje o częstochowskiej odsłonie święta na stronie http://gaudemater.pl/swiatowy-dzien-publicznego-czytania-komiksow/
Katarzyna Gwara

Estakada na Rakowie

Przejazd przez tory udrożniony
Od środowego poranka można już
przejeżdżać przez torowisko poprzez
łącznicę przy rakowskiej estakadzie w
kierunku Katowic. Dzięki temu możliwy jest powrót do stałej organizacji ruchu w tym miejscu (przejazd na wprost,
skręt w lewo w al. Pokoju oraz w prawo w al. Niepodległości i ul. Jagiellońską), a autobusy MPK kursujące w
ostatnich tygodniach objazdami wróciły na swoje stałe trasy.
Trwa gruntowna przebudowa częstochowskiej linii tramwajowej. Obecnie największe postępy widocznie są w południowej części miasta.
Miejski Zarząd Dróg i Transportu w
Częstochowie informuje, że w pierwszych

tygodniach września utrzymana zostanie
autobusowa komunikacja zastępcza za
tramwaj na trasach w całym mieście
zgodnie z dotychczasową organizacją.
Kiedy wrócą tramwaje? Tego na razie dokładnie nie wiadomo - MZDiT zapewnia
jednak, że we wrześniu. Jednak w związku
z remontem torowiska z pewnością nie
będą kursować na całej trasie.
Standardowo od 1 września cała komunikacja miejska w Częstochowie będzie obsługiwać pasażerów w dni robocze zgodnie z rozkładami funkcjonującymi w okresie trwania roku szkolnego.
Przed zaplanowaniem podróży sprawdźmy więc dokładnie godzinę przyjazdu interesującej nas linii.
Katarzyna Gwara

29 i 30 sierpnia

Skorzystaj
z bezpłatnych badań
Urodziłaś się w latach 1950-1969? Zbadaj się i zyskaj spokój oraz zachęć do badania bliskie osoby w podobnym wieku. LUX
MED po raz kolejny zaprasza panie w wieku 50-69 lat na bezpłatne badania mammograficzne. Będą realizowane w Częstochowie 29 i 30 sierpnia. Kolejna taka możliwość pojawi się 17 października.
Jedynie 38 % uprawnionych Polek zgłasza
się na kontrolne badania mammograficzne.
Co roku rak piersi odbiera życie kilkunastu tysiącom z nich – mamom, siostrom, przyjaciółkom. Kobiety zbyt późno dowiadują się, że są
chore – rak nie boli, w początkowym stadium
nie wpływa źle na samopoczucie, dlatego panie rzadko zadają sobie pytanie, czy ta choroba może ich dotyczyć. Tymczasem tylko regularne kontrolowanie stanu zdrowia pozwala
ocenić, czy w organizmie nie zachodzą niebezpieczne zmiany chorobowe.
Zadowalający wynik poprzedniej mammografii nie zawsze gwarantuje, że obecnie nie
zagraża nam nowotwór piersi. Bezpłatna
mammografia w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi finansowanego przez NFZ pozwala to skutecznie sprawdzić.
Badanie nie wymaga skierowania lekarskiego. Wykonywane jest przez wyspecjalizowany,
doświadczony personel medyczny. Jest szybkie i całkowicie bezpieczne.
Zdjęcia w technice obrazowania cyfrowego
oceniane są przez dwóch niezależnych lekarzy
radiologów, a w przypadkach wątpliwych, nawet trzech lekarzy. Paniom, u których zaistnie-

je konieczność wykonania badań uzupełniających LUX MED udzieli wszelkich wskazówek i
pomoże w umówieniu dogodnego i szybkiego
terminu dalszych badań.
Mobilna pracownia mammograficzna LUX
MED będzie oczekiwała na panie 29 sierpnia
w godzinach od 11.00 do 18.00 oraz 30
sierpnia w godzinach od 8.00 do 15.00 przy
markecie Auchan, ul. Focha 7/15.
Do badania uprawnione są panie w wieku
50-69 lat, które są ubezpieczone, nie są leczone z powodu raka piersi a także:
 nie miały wykonanej mammografii w ramach programu w ciągu ostatnich 24 miesięcy
 lub są w grupie ryzyka i w roku poprzedzającym otrzymały pisemne wskazanie do
wykonania ponownej mammografii po
upływie 12 miesięcy
Zainteresowane panie proszone są o wcześniejszą rejestrację pod nr tel. 58 666 24 44
lub nahttp://www.mammo.pl/formularz. Przy
rejestracji telefonicznej NFZ wymaga weryfikacji uprawnień do badania na podstawie podanego numeru PESEL, dlatego przed połączeniem telefonicznym należy przygotować
dowód osobisty. Organizatorzy proszą też o
zabranie ze sobą zdjęć z poprzednich mammografii.
Kolejna możliwość wykonania bezpłatnych
badań pojawi się 17 października 2019 w godzinach od 9.00 do 17.00, również przy markecie Auchan, ul. Focha 7/15.
Katarzyna Gwara

Dni Częstochowy

Wyróżnienia za wzbogacanie kulturalnego
potencjału miasta
„Muzyka i taniec”
– Wojciech Turbiarz
Muzyk, autor tekstów i kompozytor, producent muzyczny, DJ,
promotor kultury, muzykoterapeuta.
Lider zespołu Habakuk – jednego z najważniejszych zespołów
na polskiej scenie reggae, aktywnego od 1990 r. Wraz z zespołem
zagrał ponad 1000 koncertów, w
tym na największych europejskich festiwalach. Założyciel, wokalista i gitarzysta zespołu Makabunda, promującego muzykę i
twórców okresu dwudziestolecia
międzywojennego.
Jest inicjatorem Festiwalu Retro Częstochowa. Działalność zespołu została doceniona prestiżową nagrodą Złotego Liścia Retro.

Elżbieta Wróbel, Teresa
Dzielska, Dariusz Słota, Wojciech Turbiarz i Bogdan Knop
zostali wyróżnieni za działalność, która w istotny sposób
wzbogaca kulturalny potencjał
miasta, a także przyczynia się
do kreowania jego pozytywnego wizerunku. Z kolei spółka
Press Glass odebrała tytuł ,,Mecenasa Kultury”.
Dni Częstochowy były jako co
roku okazją do wyróżnienia osób,
których działalność w istotny sposób wzbogaca kulturalny potencjał miasta, a także przyczynia się
do kreowania jego pozytywnego
wizerunku. Tytułem ,,Mecenasa
Kultury 2019” uhonorowano firmę Press Glass. Wyróżnienie
przyznano spółce za duże zaangażowanie organizacyjne i finansowe, systematyczną współpracę z
organizatorami wydarzeń kulturalnych w mieście oraz wysoką
wartość artystyczną dotowanych
projektów i wydarzeń, a także bezinteresowność i życzliwość.
Wyróżnieni odebrali nagrody z
rąk prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka oraz przewodniczącego
Rady Miasta Zdzisława Wolskiego.
A oto sylwetki laureatek i laureatów Nagrody Miasta Częstochowy w dziedzinie kultury w poszczególnych kategoriach:

„Literatura i historia”
– Elżbieta Wróbel
Doktor nauk humanistycznych,
pracuje w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Dłu-

gosza. Od 2007 roku przewodnicząca częstochowskiego oddziału
Towarzystwa Literackiego im.
Adama Mickiewicza. Prowadzi
spotkania autorskie, współpracując z częstochowskimi instytucjami kultury. Współpracowała z
miesięcznikiem „Śląsk”. Współredaktorka trzech tomów zbiorowych Czytanie Dwudziestolecia.
Autorka książki „Dwudziestolecie
znane i nieznane. Szkice o prozie
międzywojennej”.

„Teatr i film”
– Teresa Dzielska
Aktorka, absolwentka

Pań-

stwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie. Z częstochowską sceną teatralną związana od 2002 roku.
Zadebiutowała w „Czarnej komedii” Petera Schaffera w reżyserii
Marcina Sławińskiego. W jej dorobku znajdują się m.in. takie role jak Natasza z „Trzech sióstr”,
Magda z „Pierwszego razu”, Siostra Radość z „Nagle zeszłego lata” czy Lucy z „Czyż nie dobija się
koni”. Otrzymała dwie nominację
do Złotej Maski za wybitne kreacje portretujące kobiety naszych
czasów. Jest założycielką Teatru
sPokoLeń.

„Sztuki plastyczne”
– Dariusz Słota
Artysta malarz, rysownik – absolwent Akademii Sztuk Pięknych
w Krakowie. Pracownik dydaktyczno-naukowy Instytutu Plastyki Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza. Brał udział w ponad 270 różnego typu wystawach i konkursach zarówno w kraju, jak i za
granicą, m.in. w Grecji, Słowacji,
Tajwanie, Szwecji, Włoszech. Jego
prace były wielokrotnie nagradzane na prestiżowych konkursach krajowych i zagranicznych.

„Promocja i ochrona kultury”
– Bogdan Knop
Publicysta, pisarz, eseista i tłumacz, organizator i popularyzator życia literackiego Częstochowy. Jest twórcą i prezesem Towarzystwa Galeria Literacka. Redaktor naczelny magazynu ,,Galeria”
prezentującego twórczość zarówno osób skupionych wokół Towarzystwa, jak i debiutantów. Organizator spotkań autorskich i
warsztatów.
Popularyzator literatury ukraińskiej, za co został uhonorowany
Nagrodą Literacką i Artystyczną
im. Pantelejmona Kulisza przyznawaną przez Międzynarodową
Akademię Literacko-Artystyczną
Ukrainy.
Oprac. Katarzyna Gwara
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68-latka handlowała narkotykami
Policjanci z wydziału antynarkotykowego katowickiej
komendy zatrzymali 68-letnią
mieszkankę Katowic, która
mieszkaniu handlowała narkotykami. W ręce kryminalnych wpadło również pięciu
jej klientów. Dilerce grozi 10
lat więzienia.
Policjanci z Wydziału do Walki
z Przestępczością Narkotykową
Komendy Miejskiej Policji w Katowicach uzyskali informację, że
w jednej z kamienic w Katowicach może dochodzić do sprzedaży narkotyków.
W zeszły czwartek antynarkotykowi z katowickiej komendy,
wspólnie z wywiadowcami z katowickiego oddziału prewencji,
podczas prowadzonych działań
namierzyli mieszkanie, do którego często przychodziły różne,

młode osoby. Policjanci wkroczyli do akcji i skontrolowali
wszystkich, którzy opuścili to
mieszkanie. Przy zatrzymanych
osobach znaleźli porcje amfetaminy i marihuany.
Gdy stróże prawa wkroczyli
do środka, zastali 68-letnią kobietę oraz inne osoby, które posiadały przy sobie substancje zabronione. Wszyscy byli całkowicie zaskoczeni wizytą stróżów
prawa.
W mieszkaniu kryminalni znaleźli ponad 200 działek dilerskich amfetaminy oraz 40 porcji
marihuany.
Kobieta wraz ze swoimi klientami została zatrzymana. O dalszym losie tych osób zdecyduje
prokurator i sąd.
Za sprzedaż narkotyków
68-letniej mieszkance Katowic
grozi 10 lat więzienia.

Wyciął prawie 30 drzew
Policjanci z Komisariatu Policji w Szczyrku na czele ze swoim
komendantem zatrzymali mężczyznę, który... kradł drzewo z
lasu. Złodziejem okazał się
69-letni mieszkaniec Szczyrku.
Wartość strat oszacowana została na około 5 000 zł. Mężczyźnie grozi kara do 5 lat więzienia.
Do Komisariatu Policji w Szczyrku zgłosiła się właścicielka działki w
kompleksie leśnym przy ulicy Podmagurą i powiadomiła, że ktoś wyciął i ukradł drzewo z jej lasu. Na
miejsce przestępstwa pojechał Komendant Komisariatu Policji w
Szczyrku nadkom. Jerzy Bujok wraz
z policjantami i zgłaszającą.

W trakcie szacowania wysokości
strat, usłyszeli w oddali odgłosy
pracującej piły spalinowej. Poszli w
kierunku dobiegających odgłosów
i... zatrzymali na gorącym uczynku
69-letniego złodzieja. Jak się okazało mężczyzna wyciął prawie 30
drzew.
Poszkodowana wstępnie wyceniała straty na około 5 000 zł.
Policjanci zatrzymali 69-letniego
mężczyznę. Trafił do policyjnego
aresztu, a o jego dalszym losie zadecyduje sąd. Sprawca był już
wcześniej zatrzymywany przez
mundurowych ze Szczyrku za podobne przestępstwo. Za wyrąb i
kradzież drzewa z lasu grozi do 5
lat więzienia.

Niecodzienny finał
domowej interwencji
Nietypowo zakończyła się
wieczorna interwencja w jednym
z mieszkań w Piekarach Śląskich. Mundurowi zostali wezwani do kłótni małżeńskiej,
jednak takiego rozwiązania konfliktu nikt się nie spodziewał.
Podczas interwencji okazało się,
że zarówno zgłaszająca, jak i jej
mąż są poszukiwani nakazem
doprowadzenia do aresztu śledczego. 35-latka i 34-latek noc
spędzili w policyjnym areszcie.
Dyżurny piekarskiej jednostki
otrzymał zgłoszenie dotyczące

awantury w mieszkaniu. Przybyli
na miejsce policjanci próbowali załagodzić konflikt, jednak chwilę
później było już jasne, że tego wieczora małżeństwo nie będzie już
się ze sobą kłócić.
Stróże prawa wykonując swoje
obowiązki sprawdzili osoby w policyjnych systemach informatycznych. Wtedy też okazało się, że
35-latka i jej 34-letni mąż są poszukiwani do odbycia kary pozbawienia wolności.
Para wkrótce trafi do więzienia,
gdzie będzie musiała odbyć wymierzoną przez sąd karę.

Pobili nastolatków
Policjanci zajmujący się
zwalczaniem przestępczości
wśród pseudokibiców zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o pobicie. Młodzi
mieszkańcy Katowic pod koniec lipca w tramwaju zaatakowali dwóch nastolatków. Zatrzymani usłyszeli już zarzuty.
Ich wybryk został określony
jako chuligański.
Policjanci z Wydziału do Zwalczania Przestępczości Pseudoki-

biców z katowickiej komendy zatrzymali dwóch sprawców pobicia. Do zdarzenia doszło 31 lipca.
Dwóch młodych mężczyzn, powiązanych ze środowiskiem
pseudokibiców jednego ze śląskich klubów, w tramwaju pobiło
dwóch nastolatków.
Powodem ataku było przypuszczenie, że kibicują oni innej
drużynie piłkarskiej, niż sprawcy.
Sprawą zajęli się katowiccy kryminalni zwalczający przestępczość
wśród pseudokibiców, którzy

szybko ustalili tożsamość sprawców. Okazali się nimi młodzi
mieszkańcy Katowic w wieku 21 i
24 lat. Pod koniec ubiegłego tygodnia kryminalni pracujący nad
sprawą uzyskali informację, gdzie
mogą oni przebywać. Sprawcy
byli kompletnie zaskoczeni wizytą
stróżów prawa. Zatrzymani usłyszeli już zarzuty pobicia. Ich wybryk został określony jako chuligański, wobec czego poniosą oni
surowszą karę. O ich dalszym losie zdecyduje sąd.

Kradł by podnieść poziom adrenaliny
Zawierciańscy dzielnicowi
trafili na „dziuplę” złodzieja –
kolekcjonera. W jego dwóch garażach znajdowało się ponad
200 przedmiotów skradzionych
w ostatnich latach na terenie Zawiercia. Są to rowery, elektronarzędzia oraz sprzęt i meble ogrodowe. Zatrzymany 52-letni mężczyzna usłyszał pierwsze zarzuty. Twierdził, że kradł dla rozrywki, aby podnieść sobie poziom adrenaliny. Część odzyskanego mienia policjanci zwrócili
już prawowitym właścicielom.
Zatrzymany 52-letni mężczyzna
od kilku lat włamywał się i okradał
mieszkańców Zawiercia. Łup gromadził w dwóch garażach na terenie swojej posesji. Dzielnicowi znaleźli w nich kilkanaście rowerów,
kilka kosiarek do trawy, meble

ogrodowe, elektronarzędzia i szereg innych przedmiotów. Zawiercianin przyznał się do ich kradzieży.
Twierdził, że kradł dla rozrywki, aby
podnieść sobie poziom adrenaliny.
Zatrzymany 52-letni mężczyzna
usłyszał pierwsze zarzuty za popełnione przestępstwa i wykroczenia.
Decyzją prokuratury, do czasu roz-

prawy, pozostanie pod dozorem
policji.
Część odzyskanego towaru jest
już zwracana prawowitym właścicielom. Następnie policjanci będą
ustalać pochodzenie pozostałych
rzeczy. Na poczet przyszłych kar
śledczy zabezpieczyli przedmioty
warte 170 tys. złotych.

Rozwikłali sprawę zabójstwa sprzed 19 lat
Kryminalni z Zespołu do Spraw Przestępstw Niewykrytych katowickiej komendy wojewódzkiej, czyli z tzw. Archiwum X, ustalili mężczyznę, odpowiedzialnego za zbrodnię popełnioną
w 2000 roku. Śledczy wyjaśnili sprawę
zabójstwa kobiety, do którego doszło
wtedy w jednym z mieszkań w Bytomiu. Policjanci zatrzymali podejrzanego, który usłyszał już w prokuraturze
zarzut zabójstwa. 48-letni mężczyzna,
decyzją sądu, trafił do aresztu. Grozi
mu dożywotnie więzienie.
Rozwikłanie zagadkowej zbrodni
sprzed 19 lat to efekt pracy policjantów z

Zespołu do Spraw Przestępstw Niewykrytych Wydziału Kryminalnego Komendy
Wojewódzkiej Policji w Katowicach, czyli z
tzw. Archiwum X. W skład tego elitarnego
zespołu wchodzą najlepsi, niezwykle doświadczeni policjanci. Ich zadaniem jest
analiza spraw, które przed laty zostały
umorzone, a które, przy wykorzystaniu
najnowszych technik badawczych, mają
teraz szansę na rozwiązanie.
W 2000 roku do dyżurnego bytomskiej
policji wpłynęła informacja o zwłokach
65-letniej kobiety, znalezionych w należącym do niej mieszkaniu.
Sekcja zwłok wykazała, że kobieta została uduszona.

Wykonane na miejscu zdarzenia czynności i prowadzone postępowanie nie
pozwoliły policjantom ustalić i zatrzymać
sprawcy tej zbrodni. Sprawa została
umorzona, ale śledczy o niej nie zapomnieli.
Po latach zajęli się nią kryminalni ze
śląskiego Archiwum X, którzy skrupulatnie przeanalizowali akta umorzonego
postępowania.
Śledczy podjęli współpracę z policjantami z Laboratorium Kryminalistycznego
KWP w Katowicach, którzy, wykorzystując nowoczesne metody badań, ponowne poddali analizie zabezpieczony w

2000 roku materiał dowodowy. Wykonane w tej sprawie czynności naprowadziły
kryminalnych na trop 47-letniego mieszkańca jednej z podgliwickich miejscowości.
Dalsze ustalenia prowadzone przez
śląskich śledczych pozwoliły na zatrzymanie mężczyzny oraz przedstawienie
mu zarzutów.
48-latek został doprowadzony do Prokuratury Okręgowej w Katowicach, gdzie
usłyszał zarzut zabójstwa, za co może
mu grozić nawet dożywotnie więzienie.
Decyzją sądu, na wniosek śledczych,
mężczyzna trafił do aresztu.
Kolumnę opracowała Katarzyna Gwara
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OGŁOSZENIA ABONAMENTOWE
HURT. ŒRODKÓW CZYSTOŒCI

www.LESENS.pl

A
LUCJ
REWO OWA
N
E
C

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

SKUP SPRZEDAŻ
n

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

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

– KUPIĘ
– SPRZEDAM

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

złoto, srebro, GSM,
RTV i inne

n

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

SZYBKA GOTÓWKA za:

LOMBARD
DELTA

Treść ogłoszenia:

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

– MOTORYZACJA 	
– NIERUCHOMOŚCI
– INNE   
– PRACA

LOMBARD KAPS

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

ZAPRASZAMY!!!

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

– MATRYMONIALNE

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...

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

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

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

1465 mm

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

Okna 5-kom.
1435 mm

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

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

KOMPLEKSOWE ZAOPATRZENIE

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE
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, po-

zna 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

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

n FLASH GSM– profesjonalny serwis

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

NIERUCHOMOŚCI
n SPRZEDAM dom w Cz-wie, ul. św.

Rocha. Dojazd z dwóch stron. Idealny
na działalność. Tel. 606 875 401

n SPRZEDAM działkę budowlaną na

ul. Limanowskiego 5. Tel. 34 363 91 34

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

n SPRZEDAM pole o pow. 8134

m , dł. 250 m, szer. 40 – 45 m w
Częstochowie, ul. Juranda 40/44.
Tel. 887 627 682
2

n KUPIĘ mieszkanie M-2 pokój z kuchnią

na I lub II piętrze w centrum lub śródmieściu Częstochowy. Tel. 413 880 040
(prosić Adama Klimasa)

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

n WYNAJMĘ pawilon piętrowy 85

m2 z użytkową piwnicą. Kościuszki.
Tel. 695 654 373, 667 860 288

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

PRACA
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

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

KUPIĘ

PRZYJMĘ

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

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 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

n SPRZEDAM SAMOCHÓD OSOBOWY:
CITROEN KSARA - Silnik 1,4, przebieg
260 tys. km, rok prod.: 1998, benzyna+gaz
cena: 2 tys. - do negocjacji
tel. 605 830 923

n SPRZEDAM KOŻUCH rozm. 36. Cena
20 zł. Tel. 667 499 164

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 myśliw-

ską, 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

REKLAMA

PEUGEOT 308 T7
1.6 E, rok prod. 2009

17.900 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

AUDI A3 1.8 E, rok prod. 1999
BMW 3 2.0 D, rok prod. 2001, 3 drzwi
BMW 520 2.0 D, rok prod. 2008
BMW X6 2.0 D, rok prod. 2009, F. VAT,
automat, skóra, navi, czujniki
n CHEVROLET AVEO 1.2 E, zakup 2012, kraj., I-wł.
n CHRYSLER PT CRUISER 2.0 E+ GAZ,
rok prod. 2001
n CITROEN C5 2.2 D, rok prod. 2002
n FIAT PUNTO EVO 1.4 E, rok prod. 2010
n FORD C-MAX 1.6 D, rok prod. 2009
n FORD FIESTA 1.25 E, rok prod. 2016
n FORD FOCUS 1.6 D, rok prod. 2014, kraj.,
serwis, F-ra VAT
n FORD FOCUS 1.6 D, rok prod. 2008
n FORD FOCUS 1.6 E, rok prod. 2002
n FORD MONDEO 1.8 D, rok prod. 2010
n FORD MONDEO 1.6 E, rok prod. 2014, kraj.,
I – wł.
n FORD MONDEO V 2,0 TDCI, rok prod. 2015,
kraj., I – wł., serwis.,F. VAT
n FORD TRANSIT CUSTOM 2.0 D,
rok prod. 2017, 9-osobowy
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
n MERCEDES ML 320 3.0 D, rok prod. 2007
n NISSAN PRIMERA 2.2 D, rok prod. 2002
n
n
n
n

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

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

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

NISSAN MICRA 1.2 E,
rok prod. 2016, kraj.
I – wł., serwis
F. VAT
26.900 zł
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7.900 zł
5.500 zł n NISSAN QASHQAI 2.0 TDI, rok prod. 2011,
kraj., F. VAT
26.800 zł n OPEL ASTRA 1.4 E, rok prod. 2007, kraj.
99.000 zł n OPEL ASTRA 1.9 D, rok prod. 2006
13.900 zł n OPEL CORSA 1.4E, rok prod. 2016, kraj., I-wł.
n OPEL VECTRA 2.2 D, rok prod. 2003
6.900 zł
n RENAULT CAPTUR 1.5 D, rok prod. 2016,
2.800 zł
kraj., I – wł., serwis, F. VAT
16.900 zł n RENAULT SCENIC 1.5 D, rok prod. 2009
14.800 zł n RENAULT MODUS 1.5 CDTi, rok prod. 2006
32.900 zł n SEAT ALHAMBRA 2.0 D, rok prod. 2010
29.900 zł n SEAT LEON 1.6 D, rok prod. 2010
n SEAT TOLEDO 1.2 E, rok prod. 2016, kraj., I – wł.
16.800 zł
5.900 zł n SKODA FABIA 1.6 TDI, rok prod. 2010-2014, kraj.,
22.900 zł n SUZUKI SX4 1.9 D, rok prod. 2006
37.900 zł n TOYOTA AVENSIS 2.0 D, rok prod. 2004
n TOYOTA COROLLA 1.6 E, zakup 2008, kraj.,
I – wł.
45.900 zł
COROLLA 1,6 E, rok prod. 2015
69.900 zł n TOYOTA
kraj., I – wł., serwis, 132 KM
netto
n TOYOTA RAV4 2.0 D, 4x4, zakup 2015,
19.900 zł
kraj., I – wł., serwis, F. VAT

31.900 zł n
n
10.400 zł
n
47.900 zł n
1.500 zł n
25.900 zł n
42.900 zł n
8.800 zł n

VW GOLF+ 1.6 E, rok prod. 2005
VW JETTA 1.6 E, rok prod. 2007
VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2008
VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2007, automat
VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2005
VW POLO 1.2 E, rok prod. 2006, kraj.
VW TOURAN 2.0 TDI, rok prod. 2013, 170 KM
VW SHARAN 1.8 E+gaz, rok prod. 2001, automat

32.900 zł
7.900 zł
12.800 zł
32.900 zł
8.800 zł
42.800 zł
11.900 zł
8.900 zł
19.900 zł
18.900 zł
33.900 zł
12.90015.900 zł
16.900 zł
10.900 zł
24.900 zł
47.900 zł
69.900 zł
15.900 zł
17.900 zł
16.800 zł
17.800 zł
14.900 zł
7.800 zł
49.900 zł
9.900 zł
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