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

ŚRODA-CZWARTEK 18-19 września 2019 Cena 1,20 zł
(w tym 8% VAT)

 Nr 109 (1068)
Nr ISSN 22 99 4440

Aktualności   str. 1-3
Z policyjnego notatnika   str. 3
Ogłoszenia drobne  str. 4

Motoryzacja  str. 5
Zapraszamy  str. 5-8
Program TV  str. 9-10

Dziś w numerze:

Prezydent Częstochowy 
Krzysztof Matyjaszczyk został 
laureatem Nagrody Samorzą-
dowej im. Norberta Barlickiego 
w 2019 r. w kategorii Samorząd 
Miejski.   Są one przyznawane 
przez Stowarzyszenie Rzeczpo-
spolita Obywatelska. 
Wyróżnienia zostały wręczone 
w Krakowie.

Statutowym celem Stowarzy-
szenia Rzeczpospolita Obywa-
telska jest m.in. promowanie 
idei społeczeństwa obywatel-
skiego, integrowanie środowisk 
samorządowych, promocja do-
brych praktyk samorządowych 
oraz nowoczesnych metod za-
rządzania wspólnotami samo-
rządowymi, opiniowanie aktów 
prawnych dotyczących samo-
rządów oraz działanie na rzecz 
pogłębiania regionalnej inte-
gracji europejskiej. Prezesem 
Stowarzyszenia jest obecnie 
prezydent Krakowa Jacek Maj-
chrowski.

Nagrody przyznawano w tym 
roku po raz ósmy. Kapitułę Na-
grody tworzą m.in. byli i obecni 

politycy, parlamentarzyści i sa-
morządowcy. Jej przewodniczą-
cym jest Aleksander Kwaśniew-
ski – Prezydent RP w latach 

1995-2005.
Obok prezydenta Częstocho-

wy nagrodzono w obecnej edy-
cji także przewodniczącego Sej-

miku Wielkopolskiego Wiesła-
wa Szczepańskiego (kategoria: 
samorząd wojewódzki), staro-
stę łódzkiego Andrzeja Opalę 

(samorząd powiatowy), a na-
grodę za całokształt działań na 
rzecz samorządu odebrał radny 
zielonogórski Andrzej Bocheń-
ski. W kategorii jednostka sa-
morządu terytorialnego wyróż-
niono miasto Głogów, a w kate-
gorii organizacja pozarządowa - 
Stowarzyszenie Civitas z Dąbro-
wy Górniczej.

Norbert Barlicki  był działa-
czem społecznym i politycznym 
związanym z Polską Partią So-
cjalistyczną, którego aktywność 
przypadła na okres od począt-
ku XX wieku do czasu II wojny 
światowej. W latach międzywo-
jennych był m.in. posłem na 
Sejm oraz ministrem w rządach 
Jędrzeja Moraczewskiego i Alek-
sandra Skrzyńskiego, a także 
członkiem Rady Obrony Pań-
stwa w czasie wojny z bolszewi-
kami. W czasie okupacji hitle-
rowskiej działał w konspiracji. 
Został aresztowany przez Ge-
stapo i wywieziony do Au-
schwitz, gdzie zmarł we wrze-
śniu 1941 r. Norbert Barlicki 
jest m.in. patronem ulicy w czę-
stochowskiej dzielnicy Raków.

Oprac. Katarzyna Gwara

Dwie osoby trafiły do szpitala po wy-
padku, do którego doszło na obwodnicy 
Lublińca. W rejonie skrzyżowania DK 11 
z ulicami Lipską i Żeromskiego zderzyły 
się dwa samochody osobowe.

Ze wstępnych ustaleń policjantów 
prowadzących czynności na miejscu 
zdarzenia wynika, że 19-latek siedzący 
za kierownicą toyoty na skrzyżowaniu 
w rejonie Lipskiej Górki, nie ustąpił 
pierwszeństwa przejazdu prawidłowo. 
W efekcie zderzył się z jadącym drogą 
krajową 18-letnim mieszkańcem po-
wiatu lublinieckiego. Kierowca opla i je-
go pasażerka doznali obrażeń ciała. Po-
szkodowani zostali przewiezieni do 
szpitala. Stróże prawa dokonali kontro-
li stanu trzeźwości uczestników zdarze-
nia - obaj kierujący trzeźwi.

W akcji oprócz funkcjonariuszy Wy-
działu Ruchu Drogowego KPP Lubliniec 
udział brali strażacy PSP Lubliniec i Ze-
spół Ratownictwa Medycznego. Na czas 
prowadzonych działań ratowniczych i 
czynności procesowych droga krajowa 
była zamknięta.

Katarzyna Gwara

Życia 68-letniego kierowcy, 
który na DW nr 491 pomiędzy 

Miedźnem a Ło-
bodnem zjechał 
na prawe po-
bocze po czym 
uderzył w drzewo, 
nie udało się ura-
tować. Kabina 
pojazdu natych-
miast stanęła w 

płomieniach. Mężczyzna do-
znał bardzo poważnych 
obrażeń. Został przetrans-
portowanych do szpitala 
przez śmigłowiec LPR. 
Wszystkie osoby będące 
świadkami tego wypadku lub 
posiadające wiedzę na temat 
zdarzenia proszone są o kon-
takt z Komendą Powiatową 
Policji w Kłobucku.

Do tragicznego w skut-
kach wypadku doszło w po-
niedziałek, 9 września. 
68-letni kierowca samocho-
du ciężarowego z naczepą 
jechał w kierunku Łobodna. 
W pewnym momencie zje-
chał na prawe pobocze, po 
czym uderzył w drzewo. Ka-
bina samochodu stanęła w 
płomieniach. Mieszkaniec 

powiatu pajęczańskiego do-
znał bardzo poważnych ob-
rażeń ciała. Z miejsca zda-
rzenia został przetranspor-
towanych do szpitala przez 
śmigłowiec LPR. Niestety po 
kilku dniach  mężczyzna 
zmarł.

Aktualnie sprawą zajmują 
się kłobuccy kryminalni. W 
toczącym się postępowaniu 
śledczy wykorzystają między 
innymi opinie biegłych z za-
kresu stanu technicznego 
pojazdów oraz z zakresu re-
konstrukcji przebiegu wy-
padków drogowych. Sprawę 
nadzoruje częstochowska 
prokuratura.

Wszystkie osoby będące 
świadkami tego wypadku 
lub posiadające wiedzę na 
temat zdarzenia proszone 
są o kontakt z Komendą Po-
wiatową Policji w Kłobucku 
pod nr telefonu (34) 
3109200, 997, 112 lub z naj-
bliższą jednostką policji.

Katarzyna Gwara

Częstochowa

Prezydent z nagrodą Barlickiego

KPP w Kłobucku

Kierowca nie przeżył
Częstochowa

Nie ustąpił 
pierwszeństwa
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W naszym mieście rozpoczęła się kampania 
wpisująca się w założenia ogólnopolskiego pro-
gramu ,,Powstrzymaj pijanego kierowcę”. W 
ramach działań zaplanowano między innymi 
akcje z udziałem Sznupka,  wzmożone kontrole 
trzeźwości, czy policyjne prelekcje w szkołach.

Bezpieczeństwo na drogach to nie tylko trzeź-
wi kierowcy. W Częstochowie znowu podjętych 
będzie więc szereg działań profilaktycznych, za-
planowanych w kilku obszarach, mających to 
bezpieczeństwo poprawić. Obejmują one wszyst-
kich uczestników ruchu drogowego –   obok kie-
rowców także motocyklistów, rowerzystów i pie-
szych.

W ramach miejskiej kampanii zaplanowano 
m.in.:

u działania profilaktyczne z udziałem maskotki – 
psa  Sznupka, a także z wykorzystaniem m.in. 
alkogogli, narkogogli, symulatora wypadko-
wego pod hasłem ,,Zadbaj o bezpieczeństwo 
swoje i innych – troszczymy się o siebie i o 
Ciebie” na Promenadzie Czesława Niemena

u wzmożone kontrole trzeźwości uczestników 
ruchu drogowego, połączone z dystrybucją 
jednorazowych alkomatów – uproszczonych 
urządzeń, które nie pokazują dokładnej liczby 
promili, lecz jedynie informują, czy osoba 
przekroczyła dopuszczalną normę

u akcję informacyjną na temat prawidłowego i 
bezpiecznego korzystania ze ścieżek rowero-
wych

u,,Rowerem bezpiecznie”, czyli patrole prewen-
cyjne policji i straży miejskiej w Miejskim Par-
ku im. Stanisława Staszica, połączone z udzie-
laniem informacji o możliwości skorzystania z 
pomocy w przypadku problemów z uzależnie-
niem i przemocą

u,,Rowerem do parku na literacki piknik” – 21 
września

u,,Rodzinną wycieczkę rowerową” – 22 września
u policyjne prelekcje w szkołach na temat bez-

piecznego zachowania na drogach

Organizatorami kampanii są: Miejska Komisja 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gmi-
na Miasto Częstochowa, we współpracy z Ko-
mendą Miejską Policji, Strażą Miejską i Woje-
wódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego.

Oprac. Katarzyna Gwara

Masz przeterminowane leki, chemikalia, zużyte ba-
terie, akumulatory czy zepsuty sprzęt elektroniczny? W 
najbliższą sobotę będzie okazja, aby się ich pozbyć. Mo-
bilny Punkt, w którym możemy zostawić odpady 
problemowe/niebezpieczne, dotrze do wyznaczonych 
miejsc w poszczególnych dzielnicach Częstochowy.

W wyznaczonych punktach cztery razy do roku do po-
jazdu mobilnego można oddawać przeterminowane leki, 
chemikalia zużyte baterie, akumulatory, zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny o małych gabarytach.

Wrzucanie odpadów problemowych do odpadów ko-
munalnych stanowi zagrożenie dla środowiska. Nie wol-
no mieszkać ich z innymi.

PAMIĘTAJ!
Odpady problemowe (wymagające opakowania) po-

winny znajdować się w  szczelnych (niecieknących) i  nie-
uszkodzonych opakowaniach oraz  posiadać oryginalną 
informację (etykietę) umożliwiającą identyfikację odpadu 
w chwili przekazania.

W najbliższą sobotę będzie okazja, aby się ich pozbyć. 
Mobilny Punkt, w którym możemy zostawić odpady pro-
blemowe/niebezpieczne, dotrze do wyznaczonych miejsc 
w poszczególnych dzielnicach Częstochowy.
 

Miejsca zbiórki: 
l DZIELNICA WYCZERPY godz. 7:30- 8:15 
    ul. Norwida 17/21 
l DZIELNICA MIRÓW godz. 8:30-9:10 
    ul. Rozdolna 1 
l DZIELNICA ZAWODZIE-DĄBIE godz. 09:20 - 10:00  
    ul. Parking Włókniarza od Ulicy Ruckemana  
    i Olsztyńskiej 
l DZIELNICA STARE MIASTO godz. 10:15 - 11:00  
    ul. Stary Rynek 24 
l DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE godz. 11:10 – 11:50 
    ul. Szymanowskiego 9 
l DZIELNICA TRZECH WIESZCZÓW godz. 12:00 - 12:40  
    ul. Zana 13 
l DZIELNICA OSTATNI GROSZ godz. 07:30 - 08:10  
    ul. Równoległa 38/40 
l DZIELNICA RAKÓW godz. 08:20 - 09:00 ul. Żarecka 44a 
l DZIELNICA WRZOSOWIAK godz. 09:15 – 10:00  
    ul. Lechonia – Wierzbowa 
l DZIELNICA WRZOSOWIAK godz. 10:10 – 10:50  
    ul. Kasztanowa 12/14 
l DZIELNICA BŁESZNO godz. 11:00 – 11:40 
    ul. Bór 106 
l DZIELNICA BŁESZNO godz. 11:50 – 12:30  
    ul. Długa 36 (plac OSP)

Katarzyna Gwara

Złożeniem kwiatów przy Grobie 
Nieznanego Żołnierza zainauguro-
wano w Częstochowie 80. rocznicę 
sowieckiej napaści na Polskę. Główne 
obchody zaplanowano jednak na 22 
września. Organizacją wydarzenia 
zajmują się Urząd Miasta Często-
chowy oraz Zarząd Oddziału Związku 
Sybiraków w Częstochowie.

17 września 1939 roku Armia 
Czerwona, bez wypowiedzenia woj-
ny, w następstwie podpisanego 
wcześniej paktu Ribbentrop-Moło-

tow, przekroczyła wschodnią grani-
cę Polski na całej długości. Nasz kraj 
zaatakowany 1 września przez 
Niemców, a kilkanaście dni później 
przez ZSRR miał ponownie zniknąć z 
map Europy. Rozprawieniu się z 
polskimi elitami miały pomóc maso-
we deportacje na Sybir...

Na wniosek Zarządu Głównego 
Związku Sybiraków, Sejm RP usta-
nowił 17 września Dniem Sybiraka. 
Tego dnia odbywają się uroczysto-
ści centralne i wojewódzkie z udzia-
łem Oddziałów. Tego dnia w Często-
chowie kwiaty przy Grobie Niezna-

nego Żołnierza złożyli przedstawi-
ciele samorządu miasta, wojewódz-
twa i służb mundurowych. Główne 
obchody związane z 80. rocznicą so-
wieckiej napaści na Polskę odbędą 
się w niedzielę, 22 września o godz. 
11.15 na Skwerze Zesłańców Sybiru 
(za budynkiem Starostwa Powiato-
wego). Później uczestnicy uroczy-
stości przejdą do kościoła pw. Matki 
Boskiej Zwycięskiej przy ul. Słowac-
kiego, gdzie o 12.00 rozpocznie się 
msza święta w intencji żyjących i 
zmarłych Sybiraków.

Katarzyna Gwara

Uczniowie V LO im. 
Adama Mickiewicza 
mogą już oficjalnie 
korzystać z nowego 
przyszkolnego bo-
iska.  Wielofunkcyjny 
obiekt to niejedyna 
inwestycja zrealizo-
wana ostatnio w 
szkole przy ulicy Kra-
kowskiej.

Boisko zostało odda-
ne do użytku pod ko-
niec czerwca, jednak przez 
przerwę wakacyjną, dopiero 
teraz możliwe było zorganizo-
wanie oficjalnego otwarcia. 
Podczas uroczystości ucznio-
wie zaprezentowali m.in. po-
kazy tańca, popisy sportowe, 
czy trening taekwondo. Roze-
grano też mecz piłki ręcznej 
dziewcząt, w którym zmierzy-
ły się zawodniczki V LO im. 

Mickiewicza oraz IX LO im. 
Norwida.

Na obiekcie o wymiarach 
24,1 na 42 m można grać w 
piłkę nożną, piłkę ręczną, ko-
szykówkę, siatkówkę i tenisa 
ziemnego. Całość jest wypo-
sażona w bramki, siatki, ko-
sze i ogrodzona piłkochwyta-
mi o wys. 6 m. Wzdłuż obiek-
tu wybudowano chodnik z 
kostki brukowej, zamontowa-

no 4 ławki i nowe oświetlenie. 
Budową wartego 467 tys. zł 
boiska zajmowała się firma 
Aleksbud.

Oprócz boiska w czasie 
przerwy wakacyjnej, za ponad 
157 tys. zł, zrealizowano w  
V LO prace związane z remon-
tem korytarzy i wymianą 
drzwi w salach lekcyjnych.

Katarzyna Gwara

Odpady problemowe – to szczególny rodzaj odpadów w strumieniu odpadów komunalnych, które ze względu na 
swoje pochodzenie, skład chemiczny i inne właściwości stwarzają zagrożenie dla środowiska.

Miejska kampania

Bezpiecznie na 
drodze

Środowisko

Odbiór odpadów problemowych

Uroczystości

80. rocznica sowieckiej napaści 
na Polskę

Częstochowa

Mogą rozwijać talenty 
sportowe
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Urodzinowe toasty wymknęły 
się spod kontroli

Tyscy policjanci zatrzymali 37-
latka, który prowadził mając 
prawie 4 promile alkoholu w or-
ganizmie. Mężczyzna podróżował 
wraz z nietrzeźwą partnerką, z 
którą jak się okazało świętował z 
okazji jej urodzin. Wznoszenie 
toastów z wysokoprocentowych 
trunków i siadanie za kółko bę-
dzie skutkować wyciągnięciem 
konsekwencji prawnych. Nie wy-
kluczone, że szybka reakcja 
policjantów zapobiegła tragedii 
na drodze.

Policjanci Wydziału Prewencji ty-
skiej komendy zauważyli samochód 
marki Daewoo Matiz, który poru-
szał się całą jezdnią. Jego kierujący 
jadąc od jednej do drugiej krawędzi 
jezdni stwarzał zagrożenie w ruchu 
drogowym. Policjanci natychmiast 
postanowili zatrzymać pojazd do 
kontroli. Okazało się, że siedzący za 
kierownicą 37-latek jest kompletnie 
pijany. Badanie na zawartość alko-
holu w jego organizmie wykazało 
prawie 4 promile alkoholu. Mężczy-
zna podróżował ze swoją partner-

ką, której wynik badania alkoma-
tem wykazał ponad 3 promile. Oka-
zało się, że para świętowała urodzi-
ny kobiety i nie byłoby w tym nic 
złego, gdyby nie zdecydowali się na 
jazdę samochodem. Policjanci zna-
leźli się w dobrym miejscu i czasie, 
dzięki czemu nie doszło do tragedii 
na drodze. Nieodpowiedzialny kie-
rowca po wytrzeźwieniu będzie się 
tłumaczył śledczym. O jego dalszym 
losie zadecyduje prokurator. Za jaz-
dę w stanie nietrzeźwości grozi kara 
2 lat pozbawienia wolności.

Oskarżony o zabicie 
44-latki

Policjanci z Bielska-Białej zatrzymali bielszczanina podejrze-
wanego o zabójstwo 44-latki. Na wniosek śledczych z wydziału 
kryminalnego sąd aresztował podejrzanego na 3 miesiące. Męż-
czyźnie grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności.

Do zdarzenia doszło w sobotę po północy. Oficer dyżurny odebrał 
zgłoszenie o ciężko rannej kobiecie. Na miejsce natychmiast został 
wysłany patrol. Niestety, gdy mundurowi dotarli na miejsce, 44-lat-
ka już nie żyła. Wszystko wskazywało na to, że została zamordowa-
na. Stróże prawa zatrzymali podejrzewanego 44-latka. Mężczyzna 
trafił do policyjnego aresztu. Na miejscu pod nadzorem prokuratora 
przez wiele godzin pracowali policyjni technicy i śledczy. Zgroma-
dzony przez nich materiał dowodowy pozwolił na postawienie za-
trzymanemu mężczyźnie zarzutu zabójstwa. Na wniosek śledczych 
bielski sąd aresztował 44-latka na 3 miesiące. Grozi mu kara doży-
wotniego pozbawienia wolności.

Dachował. Okazało się, że był pijany
Ponad 2,5 promila alkoholu miał 51-latek, którego za-

trzymali rybniccy policjanci. Mężczyzna w takim stanie 
postanowił wsiąść za kierownicę. Podróż jednak się nie 
udała – stracił panowanie nad pojazdem, wypadł z drogi i 
dachował uderzając w ogrodzenie posesji. Na dodatek 
okazało się, że... jechał bez prawa jazdy. Grozi mu dwu-
letni pobyt w więzieniu. 

Policjanci z rybnickiej drogówki otrzymali zgłoszenie o 
dachowaniu samochodu na ul. Nowej w Jankowicach. Kie-
rowca nie był w stanie wydostać się z samochodu. Pomógł 

przybyły na miejsce zastęp straży pożarnej. Jak się okaza-
ło, mężczyzna był kompletnie pijany. Badanie stanu trzeź-
wości wykazało u niego ponad 2,5 promila. Nietrzeźwym 
okazał się 51-letni mieszkaniec Rybnika. Mundurowi usta-
lili, iż mężczyzna nie ma uprawnień do prowadzenia pojaz-
dów. Dlaczego? Bo stracił je za jazdę pod wpływem alko-
holu. Na miejscu obecna była także załoga pogotowia ra-
tunkowego, która przewiozła mężczyznę na badania. Nie-
odpowiedzialnemu kierowcy za jazdę na „podwójnym ga-
zie” grozi kara 2 lat więzienia.

Oddała portfel z 
dokumentami i 

gotówką
Szef tyskiej komendy insp. Andrzej Trzciński podziękował 

kobiecie, która po znalezieniu portfela z dokumentami oraz 
sporą gotówką, oddała go policjantom. Dzięki temu właści-
ciel, który okazał się obywatelem Słowacji, odzyskał swoją 
własność. 

„Świat zmienia się na lepsze...” te słowa usłyszeli policjan-
ci od wzruszonego właściciela, który nie dowierzał, że odzy-
skał swoje zagubione dokumenty oraz blisko tysiąc złotych 
w różnych walutach. Uczciwym znalazcą okazała się tyszan-
ka, która zaraz po odnalezieniu zguby, przyniosła portfel z 
zawartością do tyskiej komendy. Dzielnicowi szybko ustalili 
obywatela Słowacji i zaprosili go po odbiór zagubionego 
mienia.

Komendant Miejski Policji w Tychach insp. Andrzej Trzciń-
ski osobiście podziękował kobiecie za postawę godną naśla-
dowania. Wyraził jednocześnie uznanie za jej właściwą reak-
cję. Postawa tyszanki wpisuje się w założenia kampanii „Nie 
reagujesz – akceptujesz”. Dzięki niej mężczyzna uniknął pro-
blemów związanych z wyrabianiem dokumentów oraz odzy-
skał swoje pieniądze. Taka postawa przywraca także wiarę 
w ludzi, którzy zachowują się tak, jakby sami chcieli aby po-
stąpiono, gdyby znaleźli się w podobnej sytuacji.

Podpalił 
kamienicę
Chorzowscy policjanci ustalili i za-

trzymali mężczyznę, który podpalił 
kamienicę przy armii Krajowej. Męż-
czyzna usłyszał już zarzuty. O jego 
losie zadecyduje sąd.

W sobotę po 22.00 dyżurny Komen-
dy Miejskiej Policji w Chorzowie otrzy-
mał informację, że w jednej z kamienic 
przy ul. Armii Krajowej wybuchł pożar. 
Na miejsce natychmiast zostali skiero-
wani mundurowi z chorzowskiego gar-
nizonu. W trakcie działań strażaków po-
licjanci zabezpieczali miejsce pożaru, 
wstrzymali również ruch wszelkich po-
jazdów. Na szczęście dzięki natychmia-
stowym działaniom tylko jeden mężczy-
zna odniósł niegroźne obrażenia, pozo-
stali mieszkańcy zostali ewakuowani. 
Gdy strażacy zakończyli akcję gaśniczą, 
sprawą zajęli się śledczy. W ciągu zaled-
wie kilkunastu godzin ustalili i zatrzy-
mali 19-letniego mieszkańca miasta, 
który podpalił budynek. Mężczyzna 
usłyszał już zarzuty, przyznał się do ich 
popełnienia. O jego losie zadecyduje 
sąd. Grozi mu 8-letni pobyt w więzieniu. 

Policjant zamieszany  
w przestępstwo

Komendant Miejski Policji w 
Jastrzębiu-Zdroju po otrzy-
maniu informacji o podejrzeniu 
popełnienia przestępstwa 
przez funkcjonariusza swojej 
komendy, natychmiast podjął 
czynności, aby zweryfikować 
wiarygodność otrzymanej in-
formacji. Przybyli na miejsce 
policjanci potwierdzili podej-
rzenie i zatrzymali 
funkcjonariusza. O zatrzy-
maniu niezwłocznie 
powiadomiono prokuratora i 
Biuro Spraw Wewnętrznych, 
którzy przejęli sprawę do dal-
szego prowadzenia. Mężczyzna 

usłyszał już prokuratorskie za-
rzuty i został tymczasowo 
aresztowany.

Niezwłocznie po wpłynięciu do 
jastrzębskiej policji informacji o 
podejrzeniu popełnienia prze-
stępstwa przez funkcjonariusza 
tej jednostki, Komendant Miejski 
Policji w Jastrzębiu-Zdroju polecił 
jego bezpośrednim przełożonym 
sprawdzenie otrzymanej infor-
macji. Skierowani na miejsce 
przełożeni potwierdzili popełnie-
nia przestępstwa z ustawy o prze-
ciwdziałaniu narkomani i zatrzy-
mali funkcjonariusza. Niezwłocz-

nie powiadomiono o tym proku-
ratora i Biuro Spraw Wewnętrz-
nych, którzy przejęli sprawę do 
dalszego prowadzenia. Niezależ-
nie od czynności BSW i prokura-
tury Komendant Miejski Policji 
natychmiast zawiesił zatrzymane-
go policjanta w czynnościach 
służbowych oraz wszczął wobec 
niego postępowanie dyscyplinar-
ne i postępowanie administracyj-
ne zmierzające do zwolnienia go 
ze służby.  Funkcjonariusz był w 
służbie od 16 lat. Pracował w wy-
dziale prewencji. Mężczyzna usły-
szał już prokuratorskie zarzuty i 
został tymczasowo aresztowany.

Domowy oprawca 
trafił do aresztu

Zarzut psychicznego i fizycznego znęcania się nad swoją part-
nerką usłyszał 39-letni mieszkaniec Świętochłowic. Mężczyzna 
odpowie też za znieważenie policjantów oraz wywieranie groźbą 
wpływu na wykonywane przez nich czynności. W minioną sobotę 
oprawca został zatrzymany przez świętochłowickich munduro-
wych. Decyzją sądu został tymczasowo aresztowany. Grozi mu 
kara do 10 lat więzienia.

W minioną sobotę do dyżurnego świętochłowickiej policji wpłynęło zgło-
szenie dotyczące 39-letniego mężczyzny, który awanturował się ze swoją 
partnerką w jednym z mieszkań w centrum miasta. Na miejsce niezwłocz-
nie zostali skierowani policjanci z ogniwa patrolowego. Przed wejściem do 
budynku na stróżów prawa czekała roztrzęsiona 37-latka. Kobieta poinfor-
mowała policjantów, że jej partner od dłuższego czasu znęca się nad nią 
psychicznie i fizycznie, ponadto wyrzucił ją z mieszkania, odgrażając się sie-
kierą. Mundurowi udali się do wskazanego mieszkania, lecz agresor nie 
otworzył drzwi. Na miejsce wezwano pogotowie ratunkowe oraz straż po-
żarną. Przy pomocy strażaków zostały otwarte drzwi do mieszkania. Poli-
cjanci zastali w nim agresywnego i pobudzonego mężczyznę, który miał 
przy sobie siekierę. Wezwania policjantów do zachowania zgodnego z pra-
wem nie odnosiły skutku, świętochłowiczanin nie zamierzał się uspokoić. 
W trakcie prowadzonych przez mundurowych czynności 39-latek używał 
wobec nich wulgaryzmów oraz groził użyciem siekiery, próbując wywierać 
wpływ na wykonywane przez nich czynności. Mężczyzna został obezwład-
niony, zatrzymany i przewieziony do komendy. Badanie alkomatem wyka-
zało u niego blisko 3 promile alkoholu w organizmie. Agresywny święto-
chłowiczanin trafił do policyjnego aresztu. Oprawca usłyszał zarzuty. Decy-
zją sądu został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Za przestępstwa, 
których się dopuścił, grozi mu kara do 10 lat więzienia.

Kolumnę opracowała Katarzyna Gwara
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OGŁOSZENIA ABONAMENTOWE

KUPON na bezpłatne ogłoszenie

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

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

n SKUP n SPRZEDAŻ 
n ZAMIANA

złota, gsm, rtv, komputerów.
l Cz-wa, al. NMP 3, 

tel. 34 365 53 14
l Cz-wa, pl. Daszyńskiego 4,  

tel. 34 368 19 45
l Cz-wa, ul. Jagiellońska 3/9
tel. 506 107 375

LOMBARD KAPS 
20 lat doświadczenia

RABAT – 50% u nas to działa!

SZYBKA GOTÓWKA za:
złoto, srebro, GSM, 

RTV i inne 

TANIE WYROBY 
JUBILERSKIE

Al. NMP 1, tel. 34 361-39-50
Al. NMP 16, tel. 34 324-68-31

Al. Wolności 6, tel. 34 324 23 24
www.kapssc.pl

Treść ogłoszenia: 

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

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

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

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

SPRZEDAM ANTYKI – francuski 
komplet z 1896 r.: biblioteczka + 
komoda z marmurowym blatem. 
Sygnowany, perfekcyjna renowa-
cja. Tel. 34 – 367 65 56SPRZEDAM SAMOCHÓD VW Golf V  

– 2006 r., 1.9 TDI – przebieg 
136 tys. km, automatyczna 
skrzynia. Tel. 508 173 008,  
504 209 884

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

SPRZEDAM 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

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

SPRZEDAM
MATRYMONIALNE

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

PRZYJMĘ stare telefony komórkowe, 
stare klucze, krzyżyki i medaliki, 
stare monety, eurocenty. 
Tel. 667 499 164

 KUPIĘ  płytki podłogowe  
z Opoczna: 

wzór HERWES  
 brązowe - 35x35 cm 

10 sztuk. Tel.: 509901250

KUPIĘ motocykl , samochód z PRL  
- zadbany z dokumentami  

np. Fiat 125p, 126p , syrena , mikrus, 
moskwicz , wołga WSK , WFM , 

JUNAK , OSA i inne ciekawe   
tel. 608 097 274 

KUPIĘ motocykl , motorower  
z PRL-u 

kompletny, np. WSK, WFM, JUNAK, 
SHL, IŻ, OSA, motorynka, Jawa, 

Wierchowina, inne.  
Tel:  608 097 274 

KUPIĘ motocykl , samochód  
z lat 50-tych, 60-tych, 70-tych 
zapomniany, zastały w garażu 

Tel:  608 097 274 

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

PRZYJMĘ

KUPIĘKUPIĘ

WOLNY– lat 51, bezdzietny, wysoki, 
normalny, niezależny finansowo – 
pozna panią. Stan cywilny pani nie-
istotny. Pani może posiadać dzieci. 
Cel – stały związek. 
Tel. 660 006 217

SAMOTNY bezdzietny 178/42 lata, 
skromny, uczciwy, bez nałogów 
pozna do stałego związku uczciwą 
kobietę o dobrym sercu, która kocha 
spokój, bez dzieci. Tel. 795 760 424 
Częstochowa

SAMOTNY mężczyzna, 52 lata, 
pozna kobietę, chętnie puszystą, 
starszą. Tel. 511 224 410

KURSY na kwalifikowanego 
 pracownika ochrony

Kursy doskonalące dla 
kwalifikowanych pracowników 

ochrony warunkujące przedłużenie 
uprawnień. 

S.P. „Oświata” ul. Kawia 4/16 
biuro@kursy-czestochowa.pl 
www.kursy-czestochowa.pl  

Tel. 34 3616 425

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

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

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

n SPRZEDAM pole o pow. 8134 
m2, dł. 250 m, szer. 40 – 45 m w 
Częstochowie, ul. Juranda 40/44. 
Tel. 887 627 682

n KUPIĘ mieszkanie M-2 pokój z kuchnią 
na I lub II piętrze w centrum lub śród-
mieściu Częstochowy. Tel. 413 880 040 
(prosić Adama Klimasa)

n WYNAJMĘ pawilon piętrowy 85 
m2 z użytkową piwnicą. Kościuszki. 
Tel. 695 654 373, 667 860 288

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

NIERUCHOMOŚCI

KURSY

Pracowników bez doświadczenia  
do pomocy na budowie  

w Blachowni.
Praca w terenie poniedziałek-piątek  

2.200 zł netto!  
Tel. 32-238-86-23

n PRACA opieka w Niemczech, 
WYSOKIE zarobki – do 1650 €, tel. 
61 666 2993

n  TRENING ZDOLNOŚCI  
POZNAWCZYCH  
od juniora do seniora,  
tel. 668 814 587

PRACA

USŁUGI
n POLEROWANIE reflektorów, blachar-

stwo, lakiernictwo, tłumiki. Automat 
Trojanowski. Częstochowa, ul. Wazów 
62A. Tel. 509 876 249

n FLASH GSM– profesjonalny serwis 
telefonów komórkowych oraz nawi-
gacji GPS. Częstochowa, al. Wolności 
10 (w bramie). Tel. 888 14 99 69

Podaje się do publicznej wiadomości,  że na podstawie uchwały 
Zgromadzenia Wspólników z dnia 28 sierpnia 2019 roku, 
Repertorium A Nr 2656/2019,  w sprawie postawienia  Spółki 
MEDFACTOR Sp. z o o, w stan likwidacji, wszczęta została 
likwidacja Spółki MEDFACTOR Sp. z o o, ul. Śląska 22 lok 11, 
42-217 Częstochowa, z dniem pierwszego września 2019 roku, 
(01.09.2019)

Likwidatorem spółki MEDFACTOR Sp. z o o, ustanowiono 
Walentynę Bareła.

Wzywa się do składania ewentualnych roszczeń w stosunku do 
Spółki MEDFACTOR Sp. z o o,  
 w terminie do 30 listopada 2019 roku na adres mailowy 
walentynabarela@wp.pl.
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n  BMW 3 2.0 D, rok prod. 2001, 3 drzwi 5.500 zł
n  BMW 520 2.0 D, rok prod. 2008 26.800 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 FORD FOCUS 1.6 D, rok prod. 2014, kraj.,  
serwis, F-ra VAT 29.900 zł

n FORD MONDEO 1.6 E, rok prod. 2014, kraj., 
I – wł. 37.900 zł

n FORD MONDEO V 2,0 TDCI, rok prod. 2015, 
     kraj., I – wł., serwis.,F. VAT 45.900 zł
n FORD TRANSIT CUSTOM 2.0 D,  

rok prod. 2017, 9-osobowy
69.900 zł

netto

n HYUNDAI i30 1.6 D, rok prod. 2012, kraj., I – wł., 
serwis, F. VAT 31.900 zł

n MERCEDES A KLASA 150, 1.5 E, rok prod. 2005,  
automat 13.900 zł

n CITROEN C5 2.2 D, rok prod. 2002 2.800 zł

n FORD C-MAX 1.6 D, rok prod. 2009 14.800 zł
n FORD FIESTA 1.25 E, rok prod. 2016 32.900 zł

n FORD FOCUS 1.6 D, rok prod. 2008 16.800 zł
n FORD FOCUS 1.6 E, rok prod. 2002 5.900 zł
n FORD GALAXY 2.0 D, rok prod. 2009 21.900 zł

n FIAT SEDICI 1.6 E, rok prod. 2008 18.600 zł

n FORD MONDEO 1.8 D, rok prod. 2010 22.900 zł

n HONDA CIVIC 1.4 E, rok prod. 2006 19.900 zł

n HYUNDAI SONATA 2.4 E+LPG, rok prod. 2006 10.400 zł
n MAZDA 323 1.4 E, rok prod. 1999 1.500 zł
n MAZDA CX7 2.3 Turbo E, rok prod. 2007 25.900 zł

n VW SHARAN 1.8 E+gaz, rok prod. 2001, automat 9.900 zł

n TOYOTA RAV4  2.0 D, 4x4, zakup 2015, 
kraj., I – wł., serwis, F. VAT  69.900 zł

n VW TOURAN 2.0 TDI, rok prod. 2013, 170 KM 49.900 zł
n VW POLO 1.2 E, rok prod. 2006, kraj. 7.800 zł
n VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2007, automat 17.800 zł

n SEAT LEON 1.6 D, rok prod. 2010 18.900 zł

n VW GOLF+ 1.6 E, rok prod. 2005 15.900 zł

n TOYOTA COROLLA 1.6 E, zakup 2008, kraj., 
I – wł. 24.900 zł

n VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2008 16.800 zł
n VW JETTA 1.6 E, rok prod. 2007 17.900 zł

n TOYOTA COROLLA 1,6 E, rok prod. 2015  
kraj., I – wł., serwis, 132 KM 47.900 zł

n TOYOTA AVENSIS 2.0 D, rok prod. 2004 10.900 zł
n SUZUKI SX4 1.9 D, rok prod. 2006  16.900 zł
n SKODA FABIA 1.6 TDI, rok prod. 2010-2014, kraj.,  12.900-

15.900 zł

n SEAT ALHAMBRA 2.0 D, rok prod. 2010 19.900 zł
n RENAULT MODUS 1.5 CDTi, rok prod. 2006 8.900 zł
n RENAULT SCENIC 1.5 D, rok prod. 2009 11.900 zł

n RENAULT CAPTUR 1.5 D, rok prod. 2016,  
kraj., I – wł., serwis, F. VAT 42.800 zł

n RENAULT CLIO 1.5 D, zakup 2017,  
kraj., I – wł., F. VAT 29.900 zł

n OPEL VECTRA 2.2 D, rok prod. 2003 8.800 zł
n OPEL CORSA 1.4E, rok prod. 2016, kraj., I-wł. 32.900 zł
n OPEL ASTRA 1.9 D, rok prod. 2006 12.800 zł
n OPEL ASTRA 1.4 E, rok prod. 2007, kraj. 7.900 zł

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

n NISSAN PRIMERA 2.2 D, rok prod. 2002 8.800 zł

n MERCEDES ML 320 3.0 D, rok prod. 2007 42.900 zł

n FIAT PUNTO EVO 1.4 E, rok prod. 2010 16.900 zł
n FIAT PANDA 1.2 E, rok prod. 2003 6.900 zł

OPEL CORSA  
1.4 E + LPG  
rok prod. 2017, kraj.,  
I – wł., serwis

31.900 zł

TOYOTA RAV IV  
2.0 D, rok prod. 2016
37 tys. km,
kraj., I-wł.

84.900 zł

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

18.900 zł

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

43.900 zł

TOYOTA COROLLA  
1.6 E, rok prod. 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

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

169.900 zł

NISSAN MICRA 1.2 E,  
rok prod. 2016, kraj. 
I – wł., serwis 
F. VAT

26.900 zł
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