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Nowy rok szkolny

Czas do szkoły
Ponad 32,5 tys. uczniów i przedszkolaków zakończyło wakacje i rozpoczęło naukę w częstochowskich publicznych szkołach i przedszkolach.
Uroczyste akademie inaugurujące nowy rok szkolny, odbyły się 2 września w większości placówek oświatowych.
W Częstochowie rok szkolny 2019/2020 rozpoczęło w sumie 32 598 uczniów i przedszkolaków, w tym: 13949
uczniów w szkołach podstawowych (1767 w klasach pierwszych), 5772 w liceach ogólnokształcących (2720 w klasach
pierwszych), 1427 w szkołach branżowych i zawodowych
(832 w klasach pierwszych) oraz 6211 w technikach (2562 w
klasach pierwszych). Do przedszkoli od września będzie
uczęszczało 5239 dzieci.
W uroczystej inauguracji roku szkolnego w Zespole Szkół
Ekonomicznych wziął udział prezydent miasta Częstochowy
Krzysztof Matyjaszczyk, który życzył uczennicom i uczniom
dobrych ocen, wytrwałości w dążeniach do celów, wspaniałych wspomnień i niezapomnianych przyjaźni.
Po uroczystej akademii, reprezentujący Gminę Miasto
Częstochowa prezydent Krzysztof Matyjaszczyk, prezes Zarządu Społem Powszechnej Spółdzielni Spożywców Jedność
Ryszard Buła oraz dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych
Maciej Trzmiel podpisali porozumienie o współpracy.
Jego głównym celem jest przygotowanie młodzieży do życia zawodowego, aktywizacja absolwentów szkoły oraz
stworzenie im możliwości odbycia praktyk i zatrudnienia w
Społem PSS „Jedność”. W ramach porozumienia mają być
m.in. organizowane konferencje, warsztaty i panele dyskusyjne dotyczące kierunków kształcenia ZSE – technik handlowiec, technik spedytor, a także wizyty dydaktyczne związane
z funkcjonowaniem zakładów prowadzonych przez spółdzielnię.
Katarzyna Gwara

Żużel

Włókniarz przegrywa pierwsze
spotkanie półfinałowe

Włókniarz Częstochowa przegrał pierwsze spotkanie fazy play-off z Fogo Unią Leszno 28:51. Najwięcej punktów dla
Lwów zdobył Leon Madsen. Wywalczył on 15 punktów w 6 startach. W drużynie Mistrzów Polski to Emil Sayfutdinov
był najlepszym żużlowcem. Zapisał przy swoim nazwisku 13 punktów w 5 startach.
Punktacja:

forBET Włókniarz Częstochowa – 38

9. Leon Madsen – 15 (1,2,3,3,3,3)
10. Paweł Przedpełski – 7+2 (3,1*,1,2*,0,-)
11. Fredrik Lindgren – 3 (2,0,0,1)
12. Adrian Miedziński – 4 (0,2,2,0,-)
13. Matej Zagar – 5 (0,2,1,-,2,0)
14. Michał Gruchalski – 3 (3,0,0)
15. Jakub Miśkowiak – 1 (0,1,0)
16. Damian Dróżdż – ns

Fogo Unia Leszno – 52

1. Emil Sajfutdinow – 13 (2,3,3,3,2)
2. Brady Kurtz – 3+1 (0,1,2*,0,-)
3. Jarosław Hampel – 5 (1,3,0,1)
4. Janusz Kołodziej – 8+1 (3,1,2,1*,1)
5. Piotr Pawlicki – 12+1 (3,3,3,2,1*)
6. Dominik Kubera – 3+2 (1*,0,2*)
7. Bartosz Smektała – 8+1 (2,2*,1,3)
8. Szymon Szlauderbach – ns

Bieg po biegu:
1. (65,50) Przedpełski, Sajfutdinow, Madsen, Kurtz – 4:2 – (4:2)
2. (65,16) Gruchalski, Smektała, Kubera, Miśkowiak – 3:3 – (7:5)
3. (65,81) Kołodziej, Lindgren, Hampel, Miedziński – 2:4 – (9:9)
4. (65,15) Pawlicki, Smektała, Miśkowiak, Zagar – 1:5 – (10:14)
5. (65,56) Sajfutdinow, Miedziński, Kurtz, Lindgren – 2:4 – (12:18)
6. (65,27) Hampel, Zagar, Kołodziej, Gruchalski – 2:4 – (14:22)
7. (64,89) Pawlicki, Madsen, Przedpełski, Kubera – 3:3 – (17:25)
8. (65,19) Sajfutdinow, Kurtz, Zagar, Miśkowiak – 1:5 – (18:30)
9. (65,10) Madsen, Kołodziej, Przedpełski, Hampel – 4:2 – (22:32)
10. (65,06) Pawlicki, Miedziński, Smektała, Lindgren – 2:4 – (24:36)
11. (65,29) Madsen, Przedpełski, Hampel, Kurtz – 5:1 – (29:37)
12. (65,06) Sajfutdinow, Kubera, Lindgren, Gruchalski – 1:5 – (30:42)
13. (65,02) Madsen, Pawlicki, Kołodziej, Miedziński – 3:3 – (33:45)
14. (65,62) Smektała, Zagar, Kołodziej, Przedpełski – 2:4 – (35:49)
15. (64,96) Madsen, Sajfutdinow, Pawlicki, Zagar – 3:3 – (38:52)
Paula Nogaj

PKO Ekstraklasa

Raków przegrywa z Legią
Warszawa 1:3
W ramach meczu 7. kolejki PKO Ekstraklasy Raków Częstochowa przegrał 1:3 z Legią Warszawa.
Wszystkie trzy bramki zdobył dla rywali „Czerwono-Niebieskich” Jarosław Niezgoda. Honorowe
trafienie dla Częstochowian zanotował kapitan
drużyny - Tomas Petrasek.
Przed podopiecznychmi szkoleniowca Marka Papszuna przerwa reprezentacyjna. W ramach 8. kolejki
PKO Ekstraklasy częstochowscy piłkarze zmierzą się z
Arką Gdynia. Mecz zaplanowano na 14. września, na
godzinę 15:00.
Legia: Majecki - Karbownik, Jędrzejczyk, Wieteska, Vesović, Antolić, Martins (71. Praszelik), Nagy, Gvilia (59.
Cafu), Luquinhas, Niezgoda (64. Carlitos)
Raków: Gliwa - Szymonowicz, Petrasek, Azemović,
Apolinarski (32. Bartl), Schwarz, Sapała, Kun, Musiolik
(46. Nouvier), Brown Forbes (74. Kolev)
Paula Nogaj
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Uroczystości

MZDiT

Częstochowa

80. rocznica wybuchu Koniec
sezonu
II wojny światowej wypoczynkowego
W Częstochowie również uczczono 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Tegoroczne uroczystości rozpoczęło symboliczne zapalenie zniczy na mogiłach Żołnierzy 7 Dywizji Piechoty
Wojska Polskiego na Cmentarzu Kule. Główne
miejskie obchody odbyły się na pl. Pamięci Narodowej.
1 września o godzinie 8.30 znicze na mogiłach żołnierskich – w asyście straży miejskiej
– zapalił zastępca prezydenta Częstochowy
Ryszard Stefaniak.
Główne uroczystości rozpoczęły się o godz.
10.00 na placu Pamięci Narodowej. Ze strony miasta wzięli w nich udział prezydent Krzysztof Matyjaszczyk, jego zastępca Andrzej Szewiński oraz
przewodniczący Rady Miasta Zdzisław Wolski. W
obchodach uczestniczyli także m.in. przedstawiciele służb mundurowych, żołnierze Jednostki
Wojskowej Komandosów z Lublińca, reprezentanci Korpusu Kadetów oraz młodzież częstochowskich szkół.
– Nie wolno nam zapominać o tej tragicznej lekcji historii, o terrorze, obozach, masowych egzekucjach. – powiedział m.in. w swoim wystąpieniu

prezydent miasta Krzysztof Matyjaszczyk. – Nie
możemy pozwolić, by odrodziły się te potworne
ideologie z przeszłości, by podnieśli głowę ci, którzy za nic mają życie i godność drugiego człowieka.
Środowisko kombatantów reprezentował m.in.
kapitan Tadeusz Muszyński, Prezes Związku Inwalidów Wojennych RP, laureat wyróżnienia
,,Tym, co służą Miastu i Ojczyźnie”, przyznawanego w Częstochowie przy okazji Święta Niepodległości. W swoim wystąpieniu prezydent Krzysztof Matyjaszczyk wspomniał także nieżyjących
już pułkownika Michała Kamińskiego oraz pułkownika Macieja Lechowicza, którzy przez lata
byli organizatorami obchodów rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz kierowali pracami
Regionalnej Rady ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych w Częstochowie.
Po modlitwie ekumenicznej odbył się Apel Pamięci. Następnie pod Pomnikiem Poległych w
Obronie Ojczyzny złożono kwiaty.
Obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej zorganizowane zostały przez Związek Inwalidów Wojennych RP oraz Urząd Miasta Częstochowy.
Katarzyna Gwara

Niedziela, 1 września, była
ostatnim dniem funkcjonowania kąpieliska w Strefie
Wypoczynku
,,Adriatyk”
oraz wypożyczalni sprzętu
w Parku Lisiniec - informuje
Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji.
Od 2 września na kąpielisku
dyżury przestaną pełnić ratownicy WOPR i obowiązuje zakaz
kąpieli.
Na terenie Parku Lisiniec
znajdują się m.in. trzy zbiorniki
wodne (,,Pacyfik”, ,,Bałtyk”, ,,Adriatyk”), ścieżka rekreacyjna,
skate park, dwa korty tenisowe,
park liniowy, a także od niedawna – powiększona piaszczysta
plaża oraz restauracja z tarasem
widokowym.
Katarzyna Gwara

Autobusy
jeżdżą
inaczej
Od 1 września zostały wprowadzone korekty godzin odjazdu na
liniach 01, 02, 03, 17, 24 oraz na liniach 30 i 33, które zostały połączone w jedną linię oznaczoną numerem 30 – informuje MZDiT.
Miejski Zarząd Dróg i Transportu informuje, że od 1 września zostały
wprowadzone korekty godzin odjazdu
na liniach 01, 02, 03, 17, 24 oraz na liniach 30 i 33, które zostały połączone
w jedną linię oznaczoną numerem 30.
Linia nr 30 kursuje w relacji Jaskrów
Wille – Wąsosz, przy czym część kursów jest skrócona do pętli „Batalionów
Chłopskich” i „Przyjemna”.
Trasa linia nr 30 w obu kierunkach
przebiega aleją Wolności oraz ul. Sobieskiego do ul. Korczaka (z pominięciem przejazdu przez przystanki przy
placu Biegańskiego oraz przy ulicach
Śląskiej i Nowowiejskiego).
Katarzyna Gwara

Galeria Jurajska

Ruszyła zbiórka książek, dzięki której
powstanie 10 szpitalnych bibliotek!
Galeria Jurajska pomoże w
stworzeniu... 10 szpitalnych
bibliotek m.in. w Częstochowie, Myszkowie i Zawierciu
oraz sfinansuje szkolenie 80
wolontariuszy, którzy poprowadzą zajęcia z bajkoterapii na oddziałach dziecięcych. Wszystko w ramach
nietypowej akcji, której towarzyszy wielka zbiórka
książek! Ta ostatnia właśnie wystartowała.
Szpitale zyskają biblioteki
dla pacjentów
Jeszcze w tym roku w częstochowskich szpitalach pojawi się 10
„Zaczytanych Bibliotek”. Wszystko
za sprawą inicjatywy, z jaką na
swoje 10. urodziny wychodzi Galeria Jurajska. Centrum handlowe
chce namówić mieszkańców regionu do podzielenia się swoim księgozbiorami, a tym samym do stworzenia społecznych bibliotek działających na szpitalnych oddziałach.
- Każdy z nas ma w domu książki, które zbierają kurz. Naszym
projektem chcemy namówić
mieszkańców do ich „uwolnienia”
z regałów i przekazania pacjentom szpitali z Częstochowy, Radomska, Myszkowa, Bełchatowa,
Wielunia, Blachowni, Zawiercia i
Lublińca . Oddane pozycje stworzą księgozbiór, z którego będzie
mogła skorzystać każda osoba,
przebywająca w szpitalu, w tym
dzieci i młodzież - mówi Violetta
Dziubin-Łuszczyk, dyrektor marketingu Galerii Jurajskiej.
Przynieś książkę
do Jurajskiej
Żeby to zrealizować, 1 września
wystartowała lokalna zbiórka ksią-

żek. Potrwa ona miesiąc. Cel to 20
tysięcy lektur, z których skorzystać
będzie mogło nawet 37 tys. osób!
Książki przez cały wrzesień będzie
można wrzucać do specjalnych
kartonów, które stanął na terenie
Galerii Jurajskiej. W podziękowaniu
darczyńcy otrzymają specjalne zakładki do książek. Ile książek można przynieść? Ile zdołamy unieść zachęca Jurajska.
- Do akcji może przyłączyć się
każdy, kto ma w domu nieczytane
już, uszanowane książki. W jej ramach poszukujemy popularnych
„czytadeł”, ale także klasycznych
dzieł czy popularnych ostatnio kryminałów. Liczymy, że w naszych
pudłach znajdziemy także bajki,
szkolne lektury, piękne albumy i
książki popularno-naukowe. Jednym słowy, wszystko, co może
sprawić, że czas pobytu w szpitalu
będzie biegł szybciej. - mówi.

Przygotują
80 bajkoterapeutów
Projektowi towarzyszą także inne przedsięwzięcia, zachęcające
do włączenia się w akcję. Równolegle ze zbiórką prowadzona jest rekrutacja wolontariuszy, którzy zajmą się segregacją książek i ułożeniem księgozbioru. Pomóc może
każdy zainteresowany.
Oprócz tego na Bulwarach Jurajskich przy galerii stanęła już „Zaczytana ławka”. Jej uroczystego odsłonięcia dokonali aktorzy Adrianna Kalska i Mikołaj Roznerski. Wydarzeniu towarzyszyło publiczne
czytanie książek.
Korzystając ze znajdującego się
na ławce QR kodu można bezpłatnie pobrać audiobooki Fundacji
Nowoczesna Polska. Wśród nich są
książki m.in. Antoniego Czechowa,
Rudyarda Kiplinga, Edgara Alana

Poe, Marka Twaina i Roberta Louisa Stevensona.
Autorem ławki na bulwarach jest
znany częstochowski plastyk, malarz, surrealista Tomasz Sętowski.
Oprócz tego w planach są też
spotkania z Ambasadorami Zaczytanych, publiczne czytanie książek,
a nawet teatrzyk dla dzieci. Akcja
obejmie także przeszkolenia aż 80
wolontariuszu, którzy prowadzić
będą zajęcia z bajkoterapii dla chorych dzieci. Rekrutacja na szkoleni
ruszy w dniu startu akcji.
- W projekt aktywnie włączamy
mieszkańców regionu i klientów
galerii, ale także władze samorządowe, szpitale, ludzi kultury i media, wyznaczając przy tym jasny
cel, jakim jest stworzenie ogólnodostępnych bibliotek, dzięki którym pobyt w szpitalu może być łatwiejszy - mówi Violetta Dziubin Łuszczyk.

- Projekt ma także inne zadania.
Po pierwsze, promuje czytelnictwo, i to w tak nietypowym miejscu
jak szpital. Po drugie, popularyzuje
ideę bookcrossingu, czyli dzielenia
się swoim księgozbiorem i udostępniania go w miejscu publicznym. Akcja ma także wymiar eko.
Zachęcamy do tego, aby nie wyrzucać książek, a je przekazywać potrzebującym - dodaje.
Przedstawicielka Jurajskiej zwraca uwagę także na ważny psychologiczny i edukacyjny wymiar tego
projektu, którego beneficjentem są
najmłodsi. - Dzięki szkoleniom wolontariuszy nawet 3,5 tys. dzieci w
szpitalach w regionie będzie mogły
posłuchać bajek, a rodzice dowiedzieć się, jak wygląda bajkoterapia i
jakie daje efekty. Dla małych pacjentów jest to bezcenne, bo pomaga
zniwelować stres związany z leczeniem i rozłąką z rodzicami - mówi.
Lista szpitali, w których staną
książki jest długa. Są na niej: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im.
NMP w Częstochowie, SP ZOZ
Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie(dwa oddziały), Szpital
Powiatowy w Radomsku, SP ZOZ
Myszków Al Wolności, Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie, Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu, Szpitalu im. Rudolfa Weigla w
Blachowni, Szpital Powiatowy w Zawierciu Miodowa 14, 42-400 Zawiercie, Samodzielny Publiczny Zespół
Opieki Zdrowotnej w Lublińcu.
Organizatorem akcji jest Fundacja Zaczytani.org. Lokalnie Galeria
Jurajska jest jej głównym partnerem. Wśród ambasadorów akcji
znaleźć można m.in. Annę Dereszowską, Katarzynę Pakosińską,
Mikołaja Roznerskiego, Dawida
Kwiatkowskiego, Michała Rusinka
czy Beatę Pawlikowską.
Katarzyna Gwara

Z POLICYJNEGO NOTATNIKA

Napadł na sklep, aby
spłacić dług
Piekarscy kryminalni ustalili
i zatrzymali sprawcę napadu na
sklep. Stróże prawa w mieszkaniu podejrzanego zabezpieczyli
przedmiot
przypominający
broń, którym posłużył się
sprawca rozboju. Zatrzymany
17-latek usłyszał już prokuratorskie zarzuty. Decyzją sądu
został objęty policyjnym dozorem. Grozi mu do 12 lat więzienia.
Od połowy sierpnia piekarscy
śledczy zajmowali się sprawą napadu na sklep z e-papierosami.
Wtedy też do placówki wszedł młody mężczyzna, który, trzymając
przedmiot przypominający broń,
zażądał wydania e-papierosów, akumulatorów i ładowarek. Godziny analiz zabezpieczonego monitoringu przyczyniły się do
wytypowania osoby odpowiedzialnej za
napad. Wreszcie piekarscy kryminalni zapukali do drzwi podejrzanego zamieszkującego w Nakle Śląskim. W mieszkaniu
17-latka policjanci znaleźli ubrania odpowiadające tym z zapisu monitoringu oraz

przedmiot przypominający broń, którym
okazał się zabawkowy pistolet na kulki.
Nastolatek po zatrzymaniu wyjaśnił, że do
napadu zmusiła go sytuacja finansowa,
bowiem był on winny koledze pieniądze.
Podejrzany usłyszał już prokuratorskie zarzuty i przyznał się do zarzucanych mu czynów. Grozi mu do 12 lat więzienia. O jego
dalszym losie zdecyduje sąd.

Zaginiony uciekinier

Zaczęło się od przeszukania mieszkania i znalezienia ponad 270 porcji
amfetaminy. Później okazało się, że w
mieszkaniu, oprócz narkotyków, znajduje się zaginiony mężczyzna i uciekinierka z domu dziecka. Właściciel amfetaminy został zatrzymany, a 17-latka
trafiła do policyjnej izby dziecka. Tak
zakończyła się realizacja sprawy przez
tarnogórskich kryminalnych.
Policjanci z Wydziału Kryminalnego tarnogórskiej, komendy realizując jedną ze

swoich spraw, pojechali do Zabrza, gdzie
mieli przeszukać mieszkanie, w którym
mogły znajdować się narkotyki. Na miejscu, oprócz najemcy mieszkania, policjanci zastali również inne osoby, które były zaskoczone całą sytuacją. Podczas przeszukania stróże prawa znaleźli w kuchence
mikrofalowej futerał na okulary. Wewnątrz
futerału nie było jednak okularów, lecz…
trzy woreczki strunowe z białym proszkiem. Jak się później okazało, była to amfetamina, z której można było przygotować
ponad 270 „działek” dilerskich. Właścicielem nielegalnej substancji był 22-letni najemca mieszkania, który został zatrzymany. Kryminalni sprawdzili również w policyjnych bazach wszystkie obecne tam osoby. Szybko okazało się, że wśród nich znajduje się zaginiony 24-latek z Chorzowa
oraz 17-letnia uciekinierka z domu dziecka. Nastolatka trafiła do policyjnej izby
dziecka, gdyż sąd wydał nakaz doprowadzenia jej do młodzieżowego ośrodka wychowawczego. Do tarnogórskiej komendy
trafił natomiast 22-latek, który usłyszał zarzut posiadania narkotyków, za co grożą
mu nawet 3 lata więzienia.

Pijana 41-latka dachowała
Ponad promil alkoholu w organizmie miała
41-letnia kobieta, która
spowodowała
kolizję
drogową na ulicy Modrzewskiego w Bytomiu.
Nietrzeźwa utraciła panowanie nad swoim osobowym audi, najechała
na słup oświetleniowy, a
następnie dachowała. O
jej losie zadecyduje sąd.
Kobieta już straciła prawo jazdy. Grozi jej do
2 lat więzienia.
Przez ponad godzinę zamknięta była droga wojewódzka nr 925.
Utrudnienia w ruchu były spowodowane
kolizją drogową. Jak się okazało, kierująca
osobowym audi 41-letnia mieszkanka Bytomia utraciła panowanie nad pojazdem i
przodem najechała na słup oświetleniowy
latarni ulicznej, a następnie doprowadziła
do wywrócenia pojazdu na dach. Na szczę-

ście kobieta uniknęła poważnych obrażeń. Wezwani na miejsce policjanci przebadali kierującą na zawartość alkoholu.
Wynik badania wskazał ponad promil alkoholu w jej organizmie. Okoliczności kolizji wyjaśnią bytomscy śledczy. Bytomianka
straciła już prawo jazdy. Grozi jej do 2 lat
pozbawienia wolności.
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Podejrzany o zabójstwo
zaginionej kobiety
aresztowany
Policjanci z Wydziału
Kryminalnego śląskiej komendy wytropili i zatrzymali 54-letniego mężczyznę podejrzanego o zabójstwo mieszkanki Siemianowic Śląskich. Zatrzymany był poszukiwany listem
gończym i przebywał w
Holandii. Do Kołobrzegu
przyjechał na umówione
spotkanie. Kryminalni zatrzymali mężczyznę w pensjonacie, w którym wynajął pokój. Został on doprowadzony do prokuratury,
gdzie usłyszał zarzut zabójstwa. Grozi mu dożywotni pobyt w więzieniu.
W styczniu br. zgłoszono zaginięcie 38-letniej mieszkanki Siemianowic Śląskich. Sprawą
zajęli się miejscowi stróże prawa. Jedna z policyjnych hipotez zakładała, że związek z zaginięciem kobiety mógł mieć jej były partner,
który nie chciał pogodzić się z jej odejściem.
54-letni mężczyzna dzień po jej zaginięciu
opuścił kraj i wyjechał do Holandii. Śledztwo w
tej sprawie wszczęła Prokuratura Rejonowa w
Siemianowicach Śląskich. Poczynione w sprawie policyjne ustalenia wskazywały, że kobieta
mogła zostać zabita przez swojego byłego
partnera, w związku z czym Prokuratura postanowiła wydać list gończy za mężczyzną.
W czerwcu sprawę poszukiwań mężczyzny
przejęli kryminalni z Komendy Wojewódzkiej
Policji w Katowicach, wchodzący w skład Sekcji
do Walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i
Zdrowiu, współpracujący z policyjnymi „łowcami głów”. W lipcu prokuratura powierzyła śląskim kryminalnym prowadzenie śledztwa.
Śledczy ustalili, że poszukiwany 54-latek, od
chwili wyjazdu z kraju, cały czas przebywał w
Holandii. Mundurowi znali jego dokładną lokalizację i oczekiwali na wydanie na niego Eu-

ropejskiego Nakazu Aresztowania. Policjanci
ustalili również, że mężczyzna planuje przyjechać do Polski, aby spotkać się ze swoją nową
partnerką. 54-latek przyjechał do Kołobrzegu,
gdzie wynajął pokój w jednym z pensjonatów.
Tam też zatrzymali go śląscy kryminalni, którzy następnie doprowadzili go do policyjnego
aresztu w Katowicach. Niestety, wtedy również potwierdziło się najgorsze podejrzenie
policjantów co do zaginionej kobiety. Jej ciało
policjanci odnaleźli w nieużytkowanym zsypie
węglowym kotłowni jednego z budynków
mieszkalnych w Siemianowicach Śląskich.
Zwłoki znajdowały się w stanie daleko posuniętego rozkładu. Zarządzono przeprowadzenie sekcji zwłok, która wyjaśni dokładną przyczynę śmierci kobiety.
54-letni zatrzymany został doprowadzony
do Prokuratury Rejonowej w Siemianowicach
Śląskich, gdzie usłyszał zarzut zabójstwa. Prokurator wniósł o areszt dla podejrzanego. Za
zabójstwo mężczyźnie grozi dożywotnie pozbawienie wolności.
Ponadto kryminalni z katowickiej komendy
wojewódzkiej powiązali śledztwo ze sprawą
samobójczej śmierci mężczyzny, który był
partnerem 38-letniej mieszkanki Siemianowic
Śląskich w chwili jej zaginięcia.

Na rowerze zatrzymał
porshe
Asp. Artur Wyciszkiewicz, na co dzień policjant rybnickiej drogówki pracujący w grupie
SPEED, jechał dopiero do
pracy, jednak nie przeszkodziło mu to w zatrzymaniu kierowcy porsche. Policjant zablokował swoim rowerem drogę kierowcy suv-a i wezwał na miejsce patrol.
Jak się okazało, zatrzymanego obowiązywał sądowy zakaz prowadzenia
pojazdów, w trakcie jazdy korzystał z telefonu i
wjechał pod zakaz ruchu.
Policjant skojarzył samochód i kierowcę, gdyż poprzednio to właśnie on
go zatrzymywał.
Do interwencji doszło w Rybniku, kiedy to
policjant z rybnickiej drogówki jechał rowerem
do pracy. W centrum miasta, na ulicy Zamkowej, zauważył porsche cayenne, które już kiedyś kontrolował. Przypominiał sobie, że kierowca nie zatrzymał się wtedy do kontroli,
gdyż był w stanie nietrzeźwości. Asp. Artur
Wyciszkiewicz natychmiast powiadomił telefonicznie o wszystkim dyżurnego rybnickiej komendy. Tym razem kierowca porsche wjechał
pod zakaz ruchu, a także korzystał z telefonu

komórkowego podczas jazdy. Policjant, jadąc
za autem w dużym ruchu, był w stałym kontakcie z dyżurnym. W pewnej chwili kierowca
porsche zatrzymał się na ulicy Wiejskiej przed
przejściem dla pieszych. Ten moment wykorzystał policjant, zajechał mu drogę i polecił,
aby 40-latek zjechał na pobocze. Tam wyciągnął mu kluczyki ze stacyjki i czekał na przyjazd swoich kolegów z drogówki.
Zatrzymanemu, za złamanie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów, grozi kara do 5
lat więzienia.

Kolumnę opracowała Katarzyna Gwara
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OGŁOSZENIA
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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

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

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 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
– SPRZEDAM

PRZYJMĘ

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

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

KUPIĘ

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

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

KUPIĘ
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

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: 1500 - 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 SW
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 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 FIAT SEDICI 1.6 E, rok prod. 2008
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 GALAXY 2.0 D, rok prod. 2009
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 MAZDA 323 1.4 E, rok prod. 1999
n MAZDA CX7 2.3 Turbo E, rok prod. 2007
n MERCEDES A KLASA 150, 1.5 E, rok prod. 2005,
automat
n MERCEDES ML 320 3.0 D, rok prod. 2007
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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Wybrane samochody na dzień 30 sierpnia 2019 r.

7.900 zł
n NISSAN PRIMERA 2.2 D, rok prod. 2002
5.500 zł
QASHQAI 2.0 TDI, rok prod. 2011,
26.800 zł n NISSAN
kraj., F. VAT
99.000 zł n OPEL ASTRA 1.4 E, rok prod. 2007, kraj.
n
6.900 zł
n
2.800 zł n
16.900 zł n
18.600 zł
14.800 zł n
32.900 zł n
29.900 zł n
n
16.800 zł
n
5.900 zł
21.900 zł n
22.900 zł n
37.900 zł n
n
45.900 zł
n
69.900 zł
netto
n
19.900 zł
31.900 zł n
n
10.400 zł
n
1.500 zł
n
25.900 zł
n
13.900 zł n
42.900 zł n

OPEL ASTRA 1.9 D, rok prod. 2006
OPEL CORSA 1.4E, rok prod. 2016, kraj., I-wł.
OPEL VECTRA 2.2 D, rok prod. 2003
RENAULT CAPTUR 1.5 D, rok prod. 2016,
kraj., I – wł., serwis, F. VAT
RENAULT SCENIC 1.5 D, rok prod. 2009
RENAULT MODUS 1.5 CDTi, rok prod. 2006
SEAT ALHAMBRA 2.0 D, rok prod. 2010
SEAT LEON 1.6 D, rok prod. 2010
SEAT TOLEDO 1.2 E, rok prod. 2016, kraj., I – wł.
SKODA FABIA 1.6 TDI, rok prod. 2010-2014, kraj.,
SUZUKI SX4 1.9 D, rok prod. 2006
TOYOTA AVENSIS 2.0 D, rok prod. 2004
TOYOTA COROLLA 1.6 E, zakup 2008, kraj.,
I – wł.
TOYOTA COROLLA 1,6 E, rok prod. 2015
kraj., I – wł., serwis, 132 KM
TOYOTA RAV4 2.0 D, 4x4, zakup 2015,
kraj., I – wł., serwis, F. VAT
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 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

8.800 zł
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
7.800 zł
49.900 zł
9.900 zł
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