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Lubliniec

727 zarzutów dla 
urzędniczki

Dziesięć lat więzienia grozi 47-letniej 
urzędniczce Starostwa Powiatowego w 
Lublińcu. Kobiecie zarzuca się przy-
właszczenie prawie 175 tys. zł 
pochodzących z opłat za rejestracje po-
jazdów. W sumie usłyszała 727 zarzutów.

Po trwającym prawie rok 
śledztwie, prowadzonym pod 
nadzorem prokuratory, poli-
cjanci z Wydziału do walki z 
Przestępczością Gospodarczą 
komendy w Lublińcu zakończyli 
sprawę nieuczciwej urzędniczki. 

47-lenia kobieta w latach 2013-2018 dopu-
ściła się szeregu przestępstw polegających 
na przywłaszczaniu pieniędzy pochodzących 
z opłat wnoszonych z tytułu rejestracji pojaz-
dów. Straty na szkodę Starostwa Powiato-
wego w Lublińcu oszacowane zostały na 
prawie 175 tys. zł.

Zebrany przez mundurowych materiał 
dowodowy, pozwolił na przedstawienie nie-
uczciwej urzędniczce zarzutu przywłaszcze-
nia cudzej własności oraz 726 zarzutów nad-
użycia uprawnień przez funkcjonariusza pu-
blicznego. O jej dalszym losie zdecyduje sąd. 
Grozi jej za to kara do 10 lat więzienia.

Katarzyna Gwara

DK 46

Poważny wypadek  
w Odrzykoniu.  

Dwulatek w szpitalu
Trzy osoby trafiły do szpitala po wy-

padku, do którego doszło w Odrzykoniu 
na drodze z Częstochowy do Olsztyna. 
Wśród rannych jest dwuletnie dziecko. 
DK 46 w obu kierunkach była zabloko-
wana. Policja wyznaczyła objazdy.

Do zdarzenia doszło około godziny 12.00 
w pobliżu stacji paliw. Kierowca renault clio 
chciał skręcić w ulicę Storczykową. W pew-
nym momencie na tył pojazdu najechał 
mercedes. Siła uderzenia była ogromna - 

renault dachowało. Trzy osoby trafiły do 
szpitala - kierowcy obu pojazdów oraz  
dwuletnie dziecko z clio.

DK 46 w obu kierunkach była zablokowa-
na. Policja wyznaczyła objazdy. Jadący od 
strony Częstochowy musieli przejechać 
przez stację paliw  w Odrzykoniu i skręcić w 
prawo w kierunku Skrajnicy. Z kolei chcąc 
dojechać do Częstochowy w Olsztynie kie-
rowcy musieli skręcić w kierunku Kusiąt, a 
dalej starą trasą przez hutę.

Katarzyna Gwara

Państwowa Komisja Wy-
borcza ogłosiła oficjalne wyniki 
wyborów parlamentarnych 
2019. PiS zdobyło poparcie 
43,59 proc. głosujących - do 
Sejmu wprowadzi więc 235 po-
słów i będzie mieć samodzielną 
większość. Na drugim miejscu z 
wynikiem 27,40 proc. uplaso-
wała się KO, która w Sejmie 
będzie mieć 134 posłów, a na 
trzecim SLD (12,56 proc.) zdo-
bywając 49 mandatów. PSL 
(8,55 proc.) wprowadzi 30 po-
słów, Konfederacja (6,81 proc.) 
- 11 posłów, a mniejszość nie-
miecka jednego.   W okręgu 
częstochowskim wybieraliśmy 
do Sejmu RP siedmioro posłów, 
a do Senatu dwóch senatorów 
(w tym jednego z okręgu obej-
mującego Częstochowę).

Frekwencja w wyborach wynio-
sła 61,74% W Częstochowie była 
ona wyższa i wyniosła 65,85%.   - 
Częstochowa może pochwalić się 
w tych wyborach frekwencją po-
równywalną z największymi polski-
mi miastami. Tym, którzy skorzy-
stali ze swojego konstytucyjnego 
prawa do głosowania – serdecznie 
dziękuję, pozostałych zachęcam 
do tego w kolejnych wyborach –   
mówi prezydent Częstochowy 
Krzysztof Matyjaszczyk. -   Osobne 
podziękowania należą się tym 
wszystkim, którzy pracowali przy 

organizacji wyborów i w komisjach 
wyborczych. Dzięki nim wybory w 
naszym mieście odbyły się spraw-
nie i bez istotnych zakłóceń.

Według danych PKW frekwencja 
w Częstochowie była tylko nie-
znacznie niższa od tej zanotowanej 
w Warszawie (66,80%) czy Łodzi 
(66,12%). Była ona natomiast wyż-
sza niż m.in. w Gdańsku (61,53%) 
czy Katowicach (62,89%). Z miast 
województwa śląskiego więcej pro-
centowo osób poszło do wyborów 
tylko w Bielsku-Białej (67,50%) i Ty-
chach (66,84%).

Wyniki poszczególnych ko-
mitetów wyborczych w wybo-
rach do Sejmu RP w samej 
Częstochowie:
 PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - 

42 304 głosów -  37,37%

 KOALICJA OBYWATELSKA PO 
.N IPL ZIELONI - 32 199 głosów,  
28,45%

 SOJUSZ LEWICY DEMOKRA-
TYCZNEJ (LEWICA) - 23 834 gło-
sów,  21,06%

 KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I 
NIEPODLEGŁOŚĆ 6 844 głosów,  
6,05%

 POLSKIE STRONNICTWO LU-
DOWE - 4 739 głosów,  4,19%

 KOALICJA BEZPARTYJNI I SA-
MORZĄDOWCY - 3 270 głosów,  
2,89%

Mandat senatora w Częstocho-
wie (okręg obejmujący tylko mia-
sto) uzyskał Wojciech Konieczny 
(Lewica), który otrzymał 49 261 gło-
sów, czyli 43,75%, pokonując Artu-
ra Warzochę (PiS) - 43 893 głosów 
(38,99%) oraz Łukasza Świer-
czyńskiego z Koalicji  
Bezpartyjni i Samorządowcy  
(19 433 głosów, 17,26%).

Wyniki poszczególnych komi-
tetów wyborczych w wyborach 

do Sejmu RP z całego często-
chowskiego okręgu wyborczego 
nr 28 obejmującego, obok miasta 
Częstochowy, powiat ziemski 
częstochowski oraz powiaty kło-
bucki, myszkowski i lubliniecki 
(w sumie 436 obwodowych komi-
sji wyborczych):

 PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - 
125 990 głosów,  44,28%

 KOALICJA OBYWATELSKA PO 

.N IPL ZIELONI - 64 374 głosów,  
22,63%

 SOJUSZ LEWICY DEMOKRA-
TYCZNEJ (LEWICA) - 44 354 gło-
sów,  15,59%

 POLSKIE STRONNICTWO 
LUDOWE - 24 704 głosów,   
8,68%

 KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I 
NIEPODLEGŁOŚĆ - 17 278 gło-
sów,  6,07%

 KOALICJA BEZPARTYJNI I 
SAMORZĄDOWCY - 7 817 gło-
sów,  2,75%

Na podstawie całościowych wy-
ników głosowania do Sejmu RP 
(choć jeszcze nieoficjalnych), z 
okręgu częstochowskiego manda-
ty poselskie otrzymają: Szymon Gi-
żyński, Lidia Burzyńska, Andrzej 
Gawron i Mariusz Trepka z PiS, Iza-
bela Leszczyna i Andrzej Szewiński 
(obecny zastępca prezydenta Czę-
stochowy) z Koalicji Obywatelskiej 
oraz Zdzisław Wolski z SLD – Lewi-
cy (obecny przewodniczący Rady 
Miasta Częstochowy).

Drugi mandat senatorski (z 
okręgu obejmującego powiaty: 
ziemski częstochowski, kłobucki, 
lubliniecki i myszkowski, oprócz 
miasta Częstochowy) zdobył Ry-
szard Majer (PiS).

Katarzyna Gwara
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Częstochowa

Wspólny dom, 
wspólna sprawa

Wsparcie lokatorów w 
trudnej sytuacji życiowej, pro-
pagowanie profilaktyki 
zdrowotnej oraz   przeciwdzia-
łanie różnym formom 
uzależnienia i przemocy – 
między innymi takie cele 
przyświetlają partnerstwu 
„Wspólny Dom – wspólna 
sprawa”  na rzecz organizacji i 
aktywizacji mieszkańców Czę-
stochowy. Dzięki współpracy z 
Wydziałem Zarządzania Poli-
techniki Częstochowskiej ma 
powstać Miejska Platforma 
Usług Społecznych.

W Częstochowie różne instytu-
cje i organizacje pracują na co 
dzień nad rozwiązywaniem prze-
różnych problemów społecznych. 
Inicjatorzy porozumienia uznali, 
że, aby oferta dotycząca usług spo-
łecznych była bardziej efektywna  
i lepiej skoordynowana, potrzebna 
jest bliższa, partnerska współpraca 
między samorządowymi oraz po-
zarządowymi podmiotami, przy 
naukowym wsparciu środowiska 
akademickiego. Dlatego patrona-
mi i partnerami porozumienia są 
m.in. prezydent Częstochowy 
Krzysztof Matyjaszczyk oraz dzie-
kan Wydziału Zarządzania Poli-
techniki Częstochowskiej prof. 
Dorota Jelonek.

Podpisanie porozumienia 
„Wspólny Dom – wspólna sprawa” 
poprzedziły badania nt. potrzeb  
i obaw mieszkańców - lokatorów 
zasobów komunalnych, przepro-
wadzone przez Wydział Zarządza-
nia (na zlecenie spółki ZGM TBS). 
Dzięki nim możliwe było określenie 
problematyki, na jakiej należałoby 
się w pierwszej kolejności skupić.     

Dlatego partnerstwo „Wspólny 
Dom – wspólna sprawa” będzie 
sytuować swoje działania w kilku 
obszarach, o których mówili sze-
rzej sygnatariusze porozumienia 
po podpisaniu Partnerstwa 11 
października w Urzędzie Miasta 
Częstochowy.

Z propozycji odpracowania za-
ległości czynszowych w ramach 
programu ZGM TBS skorzystało już 
ponad 130 osób. Teraz chodzi o to, 
aby osobom, które zaktywizowały 
się w ten sposób, pomóc w trwa-
łym powrocie na rynek pracy i do 
życiowej stabilizacji. Tu pomocą 
może służyć np. Społeczny Inkuba-
tor Przedsiębiorczości tworzony na 
Wydziale Zarządzania Politechniki 
Częstochowskiej, Fundacja dla 
Rozwoju, oferująca staże, szkole-
nia, warsztaty i porady, ośrodek 
wsparcia ekonomii społecznej 
działający przy Agencji Rozwoju Re-
gionalnego czy programy Powiato-
wego Urzędu Pracy.

Ważnym obszarem jest profi-
laktyka zdrowotna, która musi być 
realizowana nie tylko poprzez 
miejskie programy, ale także dzię-
ki bliższemu współdziałaniu śro-
dowiska lekarskiego i organizacji 
pozarządowych. Dzięki punktowi 
MSZ działającemu np. na pikni-
kach w ramach Dnia Sąsiada, zdia-
gnozowano w kierunku choroby 
nadciśnieniowej i cukrzycy już po-
nad 100 osób, które w innych oko-
licznościach nie skorzystałyby z 
badań. Ważnym partnerem w tym 

obszarze jest Stowarzyszenie Czę-
stochowskie Amazonki, organiza-
tor takich akcji jak „Różowa Wstąż-
ka” oraz badań profilaktycznych w 
kierunku raka piersi czy prostaty.  

Partnerzy porozumienia 
„Wspólny Dom – wspólna sprawa” 
chcą też prowadzić działania 
uświadamiające mieszkańców 
Częstochowy w zakresie przeciw-
działania zjawisku przemocy i uza-
leżnień (różnego typu). Formy mo-
gą być różne: happeningi, akcje 
promocyjne, kampanie o zasięgu 
lokalnym, debaty, konferencje, 
szkolenia, dyżury specjalistów re-
prezentujących poszczególne 
podmioty.

Działania partnerskie dadzą 
także możliwość wymiany do-
świadczeń i zacieśnienia współ-
pracy w obszarze np. opracowa-
nia wspólnych procedur działań w 
konkretnych sytuacjach. To rów-
nież możliwość omawiania toczą-
cych się spraw, a także poszerza-
nie wiedzy na temat obszarów 
działalności partnerów oraz ofe-
rowanych przez nich usług spo-
łecznych.

Wspólny strategiczny plan dzia-
łań wobec problemu przemocy  
i uzależnień realizowany przez in-
stytucje tworzące partnerstwo 
może skutkować zmniejszeniem 
skali tych zjawisk, a interdyscypli-
narność - przyczynić się do pod-
niesienia świadomości i uwrażli-
wienia na problem przemocy  
i uzależnień.

Skoordynowanie oferty i infor-
macji dla mieszkańców związanej 
z tym i innymi problemami spo-
łecznymi będzie celem Miejskiej 
Platformy Usług Społecznych, któ-
rej wdrożenie zakłada podpisane 
porozumienie. Założenia dotyczą-
ce tworzenia Platformy przedsta-
wiła w czasie spotkania dr Paula 
Bajdor (prezentacje Wydziału Za-
rządzania dotyczące Platformy, 
wybików badań oraz Społeczne-
go Inkubatora Przedsiębiorczości 
- w załączeniu).

Koordynatorem całego projek-
tu „Wspólny Dom – wspólna 
sprawa”  jest Ewa Lewandowska.

Sygnatariusze 
porozumienia:

- Gmina Miasto Częstochowa - pre-
zydent Krzysztof Matyjaszczyk,

- Wydział Zarządzania Politechniki 
Częstochowskiej – dziekan prof.  
dr hab. Dorota Jelonek,

- Zakład Gospodarki Mieszkanio-
wej TBS Sp. z o.o. - prezes Zarzą-
du Paweł Konieczny,

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Częstochowie - dyrektor 
Małgorzata Mruszczyk,

- Miejski Szpital Zespolony w Czę-
stochowie - dyrektor – Wojciech 
Konieczny,

- Fundacja Chrześcijańska „Adul-
lam” - prezes Elżbieta Ferenc,

- Fundacja Dla Rozwoju - prezes 
Marta Zmitrukiewicz,

- Stowarzyszenie Częstochowskie 
Amazonki - prezes Zarządu Elż-
bieta Markowska,

- Powiatowy Urząd Pracy w Często-
chowie- zastępca dyrektora Je-
rzy Saczuk,

- Agencja Rozwoju Regionalnego w 
Częstochowie S.A.- prezes Za-
rządu Marcin Kozak.

Katarzyna Gwara

Częstochowa

Cieplej w przedszkolu

23.10

III Jurajski Kongres Gospodarczy

Częstochowa

Nagrody dla nauczycieli

Miejskie Przedszkole nr 21 przy ulicy Przemy-
słowej przeszło termomodernizację. Pracom 
towarzyszyło zagospodarowanie terenu przyle-
głego do budynku.

Na roboty elewacyjne złożyło się docieplenie ścian 
zewnętrznych płytami styropianowymi i wykończenie 
tynkiem silikonowym. Wykonano izolację przeciwwil-
gociową i termiczną ścian piwnicznych i fundamento-
wych. Zamontowano nowe drzwi zewnętrzne, nowy 
daszek nad głównym wejściem oraz wejściem od po-
dwórza. Wymieniono także część okien.  

Dach budynku zyskał nowe pokrycia. Strop nad naj-
wyższą kondygnacją w budynku głównym ocieplono. 
Wykonano też nowe obróbki blacharskie, rynny i rury 

spustowe; zamontowano instalację odgromową i 
uziemienia.   

Zagospodarowano również przyległy teren – budy-
nek otacza opaska, pojawił się nowy chodnik z kostki 
brukowej oraz plac gospodarczy z miejscem na śmiet-
nik. Podmurówka istniejącego ogrodzenia jest teraz 
wykończona tynkiem mozaikowym.

Koszt inwestycji, zakończonej z końcem września – 
obejmujący dokumentację projektową, nadzór autor-
ski, inwestorski i ornitologiczny oraz same roboty bu-
dowlane – wyniósł nieco ponad 490 tys. zł.

Obecnie - w ramach projektu kompleksowej termo-
modernizacji szkół - dofinansowanego z projektu unij-
nego trwają prace w trzech szkołach: SP 1, SP 32 i SP 
41 (w SP 32 można podziwiać już nową elewację).

Oprac. Katarzyna Gwara

W środę, 23 października, w sali konferen-
cyjnej Hotelu Scout odbędzie się tegoroczny 
Jurajski Kongres Gospodarczy.

III Kongres – podobnie jak jego poprzednie edycje – 
poświęcony będzie promocji przedsiębiorców z regio-

nu w kontekście  employer brandingu, czyli aktywne-
go budowania marki pracodawcy. Kongresowi przy-
świeca idea współpracy na osi ,,biznes – uczelnie – sa-
morząd” oraz tworzenia klimatu partnerstwa i szans 
dla lokalnych firm.

Podczas zeszłorocznego Kongresu porozumienie w 
celu ułatwienia i zacieśnienia regionalnej współpracy 
podpisały Częstochowa, Myszków, Zawiercie i Ogro-
dzieniec – wszystkie łączą m.in. znajdujące się w ich 
obrębie specjalne strefy ekonomiczne. W tym roku 
przy okazji Kongresu do partnerstwa dołączą kolejne 
gminy – Mstów i Olsztyn, których siłą jest przede 
wszystkim ich potencjał turystyczny.   

Organizatorem jest Regionalna Izba Przemysłowo-
-Handlowa w Częstochowie we współpracy z Urzę-
dem Miasta Częstochowy, Wojewódzkim Urzędem 
Pracy w Katowicach oraz samorządami terytorialnymi 
powiatów częstochowskiego, myszkowskiego, kłobuc-
kiego, lublinieckiego i zawierciańskiego.

Oprac. Katarzyna Gwara

100 nauczycielek i nauczy-
cieli częstochowskich placówek 
oświatowych otrzymało w tym 
roku Nagrody Prezydenta 
Miasta za szczególne osią-
gnięcia w pracy dydaktycznej, 
wychowawczej i opiekuńczej.

Nagrodę I stopnia otrzymał 
Przemysław Błaszczyk, nauczy-
ciel przedmiotów zawodowych w 
zakresie informatyki w Technicz-
nych Zakładach Naukowych.  
Pod jego kierunkiem uczniowie 
osiągają wiele sukcesów w kraju i 

daleko poza jego granicami m.in.: 
na Międzynarodowej Wystawie 
Technologii i Innowacji IPETEZ w 
Bangkoku w 2018 r. (złoty medal); 
na Międzynarodowych Targach 
Wynalazczości w Sfax w Tunezji w 
2018 r. (złoty medal); na XII Między-
narodowej Wystawie Wynalazków 
„IWIS 2018” w Polsce (złoty, srebrny 
i brązowy medal); w konkursie 
„Młody Lider innowacji Wojewódz-
twa Śląskiego 2019” (III miejsce); na 
XII Międzynarodowych Targach Wy-
nalazków i Innowacji INTARG 2019 
(złoty medal).

Oprócz jednej nagrody I stopnia 
(10012,65 zł brutto), przyznano 14 
nagród II stopnia (6675,10 zł brutto) 
i 85 - III stopnia (3337,55 zł brutto).

W programie uroczystości, która 
odbyła się w Muzeum Monet i Me-
dali Jana Pawła II, znalazły się wy-
stępy uczniów z I LO im. Juliusza 
Słowackiego, II LO im. Romualda 
Traugutta i V LO im. Adama Mickie-
wicza w repertuarze zespołu Mę-

skie granie, Grażyny Łobaszew-
skiej, Anny Karwan,   Justyny Stecz-
kowskiej, zespołu Dżem i Marka 
Grechuty.

Nagrody za osiągnięcia w pracy 
dydaktycznej, wychowawczej i 
opiekuńczej wręczyli wspólnie pre-
zydent Krzysztof Matyjaszczyk i 
przewodniczący Rady Miasta Zdzi-
sław Wolski. W uroczystości udział 
wzięli także m.in. przedstawiciele 
Rady Miasta oraz największych 
związków zawodowych (ZNP i „So-
lidarność”) działających w oświacie.

Katarzyna Gwara



Sosnowieccy policjanci zatrzymali 
25-letniego mężczyznę, który sprzedał 
amfetaminę 15-letniej dziewczynie. Na-
stolatka po zażyciu narkotyków trafiła 
do szpitala. Za narażenie jej na utratę 
zdrowia, a nawet życia, mężczyzna może 

trafić do więzienia na 3 lata. Decyzją 
sądu został on tymczasowo aresztowany 
na 3 miesiące.

Pogotowie zaalarmowała babcia dziew-
czyny widząc, że dzieje się z nią coś złego. 
Poinformowani o tym policjanci szybko 
ustalili zarówno przyczynę złego stanu 
15-latki, jak i mężczyznę odpowiadającego 
za udzielenie jej substancji odurzającej. W 
trakcie zatrzymania przy 25-latku znaleziono 
narkotyki. Prokurator zdecydował o przed-
stawieniu mu zarzutu narażenia dziewczyny 
na niebezpieczeństwo utraty zdrowia w na-
wet życia, a sąd, oceniwszy zgromadzony w 
tej sprawie materiał dowodowy, zdecydował 
o jego aresztowaniu na 3 miesiące. Może 
trafić do więzienia na 3 lata.

Policjanci z katowickiej komendy wo-
jewódzkiej zajmujący się zwalczaniem 
przestępczości narkotykowej zatrzymali 
kolejne 3 osoby w sprawie dopalaczy w 
powiecie zawierciańskim. Mężczyźni w 
wieku 33, 37 i 38 lat podejrzani są o 
obrót znacznymi ilościami dopalaczy 
oraz spowodowanie śmierci i zagro-
żenia życia kilkunastu osób, które 
zażyły te niebezpieczne środki. Śledczy 
pracujący nad sprawą sukcesywnie do-
cierają do kolejnych osób zamieszanych 
w ten przestępczy proceder. Do tej pory 
śląscy policjanci zatrzymali w sumie 10 
osób, które wprowadziły do obrotu ok. 3 
kg niebezpiecznych substancji na te-
renie Zawiercia.

W ubiegłym roku w powiecie zawierciań-
skim na skutek zażycia niebezpiecznych 
substancji kilka osób straciło życie lub z 
zatruciami trafiło do szpitali. Sprawą po-
dejrzanych zgonów zajęli się policjanci z 
Zawiercia, a następnie śledczy z Wydziału 
do Walki z   Przestępczością Narkotykową 
Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowi-
cach.  Policjanci pracujący nad sprawą od 
kilkunastu miesięcy badali wszystkie wąt-
ki tych zdarzeń, ustalając dilerów, u któ-
rych pokrzywdzeni nabywali dopalacze 
oraz sukcesywnie docierając do kolejnych 
osób zamieszanych w ten przestępczy, 
śmiercionośny proceder. Pierwsi podej-
rzani zostali zatrzymani w lutym. Przeło-
mem  było zatrzymanie w marcu czterech 
podejrzanych o rozprowadzanie nowych 
środków psychoaktywnych oraz naraże-
nie na bezpośrednie niebezpieczeństwo 
utraty życia i zdrowia ludzi. Obecne za-
trzymania trzech mieszkańców powiatu 
zawierciańskiego w wieku 33, 37 i 38 lat 
są kontynuajcą tej sprawy. Decyzją sądu 
mężczyźni zostali tymczasowo aresztowa-
ni. Są podejrzani o to, że od marca 2018 
roku uczestniczyli w obrocie znacznymi 
ilościami nowych substancji psychoak-
tywnych powodując nieumyślnie śmierć  
4 osób oraz zatrucie stanowiące chorobę 
realnie zagrażającą życiu 10 osób.  
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Sprzedał 15-latce amfetaminę. 
Dziewczyna trafiła do szpitala

Po wyściu z windy wyciągnął 
nóż

Kierowca tira okradał swoich 
kolegów

Napadli na hokeistę 
katowickiej drużyny

Zdradziła ich głośna muzyka

Policjanci z Katowic zatrzymali męż-
czyznę, który ugodził nożem 34-latka. 
Pokrzywdzony został przewieziony do 
szpitala, gdzie był operowany. Podej-
rzany decyzją sądu został tymczasowo 
aresztowana. Grozi mu kara dożywot-
niego więzienia.

Wywiadowcy z katowickiego oddziału 
prewencji zatrzymali mężczyznę podejrza-
nego o usiłowanie zabójstwa. Do zdarzenia 
doszło w jednym z lokali w centrum Katowic. 
Mężczyzna ugodził nożem 34-latka, kiedy 

wyszli z windy. Po całym zdarzeniu 36-latek 
zbieg z miejsca zdarzenia, a pokrzywdzony 
został przewieziony do szpitala, gdzie był 
operowany. Podejrzany zatrzymany został 
w jednym z hoteli w katowickiej dzielnicy 
Szopienice. Przy mężczyźnie policjanci ujaw-
nili narkotyki. Badanie wskazało, że zabez-
pieczona substancja to amfetamina. Męż-
czyzna osadzony został w policyjnym aresz-
cie. Na wniosek Prokuratury Rejonowej Ka-
towice – Północ w Katowicach sąd zastoso-
wał wobec podejrzanego areszt na okres 3 
miesięcy. Za usiłowanie zabójstwa podejrza-
nemu grozi kara dożywotniego więzienia. 

Policjanci z gliwic-
kiej „jedynki” 
rozwikłali sprawę do-
tyczącą reflektorów 
znikających z cięża-
rówek zaparkowanych 
na MOP-ach przy au-
tostradach A1 i A4. 
Sprawca zawsze 
działał pod osłoną 
nocy, gdy zmęczeni 
kierowcy spali. Kra-
dzieże zdarzały się 
nieregularnie, ale 
przestępczy proceder 
trwał od kilkunastu 
miesięcy. Pokrzywdzonymi były firmy 
transportowe z Polski oraz krajów euro-
pejskich. Każdorazowo straty wynosiły 
od kilku do kilkunastu tysięcy złotych.

Detektywi z I Komisariatu Policji w Gliwi-
cach rozpoczęli poszukiwania już od pierw-
szego zgłoszenia w naszym rejonie. Sprawca 
próbował jednak zacierać za sobą ślady: 
używał różnych samochodów, korzystał z 
podmienionych tablic rejestracyjnych, dzia-
łał w różnych miejscach, o różnych godzi-
nach. Kradł reflektory z ciężarówek tylko jed-
nej, bardzo znanej, marki samochodów. 
Wszystkie zdarzenia miały miejsce na tere-
nach miejsc obsługi pasażerów przy auto-
stradach A1 i A4 w województwach śląskim 
oraz opolskim.  

W toku śledztwa policjanci wytypowali kil-
ka osób. Po pewnym czasie grono podejrze-
wanych zawęziło się do jednego mężczyzny. 
Jak się okazało, był nim... kierowca tira.

Praca operacyjna doprowadziła śledczych 
do zebrania mocnych dowodów. Gdy na po-

czątku października doszło do kolejnej kra-
dzieży, policjanci mogli przystąpić do zatrzy-
mania. Wiedzieli już, kim jest mężczyzna po-
dejrzewany o serię kradzieży. Był nim 46-let-
ni kierowca tira, zatrudniony w jednej z firm 
transportowych na Opolszczyźnie, mieszka-
niec Centralnej Polski.

Nad ranem kryminalni ruszyli w drogę. 
Najpierw na terenie bazy transportowej 
przeszukali prywatny samochód tego męż-
czyzny i… był to strzał w dziesiątkę. Śledczy 
znaleźli i zabezpieczyli mocne dowody, łącz-
nie ze skradzionymi reflektorami. Następnie 
wyruszono w ślad za tirem, którym  46-latek  
podążał   w stronę Dolnego Śląska. W mo-
mencie zatrzymania mężczyzna nie był w 
stanie ukryć zaskoczenia. W trakcie policyj-
nych czynności przyznał się do 50 kradzieży.  
Straty szacowane są na ok. 300 tys. zł. Teraz 
podejrzanego czeka proces karny i wyrok. 
Grozi mu 5 lat więzienia oraz konieczność 
zadośćuczynienia stratom spowodowanym 
nie tylko kradzieżami, ale i zniszczeniami, 
przestojami czy przeładunkami towaru z 
unieruchomionych pojazdów.

Kryminalni z Jastrzębia-Zdroju za-
trzymali 15-latka, który wspólnie z 
drugim mężczyzną napadł na zawod-
nika katowickiej drużyny hokeja. Łupem 
padła koszulka, na której znajdowało 
się logo klubu. 29-latek, który również 
uczestniczył w tym zdarzeniu wspólnie 
z adwokatem zgłosił się do  Prokuratury 
Rejonowej w Jastrzębiu-Zdroju. Męż-
czyzna także został zatrzymany. 

Dyżurny jastrzębskiej komendy otrzymał 
zgłoszenie  dotyczące pobicia  jednego z za-
wodników  katowickiej  drużyny hokeja,  któ-
ra przyjechała do Jastrzębia, by rozegrać 
mecz. Policjanci ustalili, iż zawodnik  ten  zo-
stał zaatakowany przez dwóch mężczyzn w 
trakcie rozgrzewki.  Jeden z napastników  za-
atakował go od tyłu, uderzając w głowę,  po 
czym  wspólnie z drugim  zabrał  mu koszul-
kę  z  logo klubu. Mieszkańcy miasta, widząc 

zajście,  ruszyli hokeiście z pomocą.  Spraw-
cy po wszystkim  wsiedli do  samochodu  i 
odjechali  z miejsca.

W poszukiwania napastników, oprócz 
mundurowych z Jastrzębia, włączyli się kry-
minalni zwalczający przestępczość pseudo-
kibiców z katowickiej komendy wojewódz-
kiej. W wyniku wspólnych działań, jeszcze te-
go samego dnia w ręce stróżów prawa 
wpadł 15-letni mieszkaniec Jastrzębia-Zdro-
ju. 29-latek, który pomagał 15-latkowi wspól-
nie z adwokatem zgłosił się do  Prokuratury 
Rejonowej w Jastrzębiu-Zdroju. Mężczyzna 
został zatrzymany. Prokurator przedstawił 
mu zarzut rozboju, za co grozi mu kara do 
12 lat więzienia. Na wniosek śledczych, sąd 
zdecydował o jego tymczasowym areszto-
waniu. Drugi z napastników - 15-latek - zo-
stał decyzją sadu umieszczony w ośrodku 
dla nieletnich.

Zbyt głośna muzyka była powodem 
policyjnej interwencji w jednej z piwnic 
w bloku mieszkalnym w dzielnicy Ryb-
nika. Jak się szybko okazało, grający w 
karty trzej mężczyźni mieli przy sobie 
marihuanę. Policjanci z Komisariatu 
Policji w Boguszowicach zatrzymali 
mieszkańców Rybnika. Śledczy zabez-
pieczyli marihuanę, z której można było 
przygotować blisko 260 działek diler-
skich.

W poniedziałek, około godziny 15.00 poli-
cjanci z Komisariatu Policji w Boguszowicach 
pojechali  na interwencję  do jednego z blo-
ków mieszkalnych w dzielnicy Rybnika- 
Chwałowicach. Z  piwnicy dobiegała głośna 
muzyka oraz  krzyki i hałasy. Gdy munduro-
wi zeszli do pomieszczenia, zauważyli grają-
cych w karty   trzech młodych  mężczyzn, a 
obok nich susz roślinny i młynek. 19-latek od 
razu przyznał stróżom prawa, że marihuana 
jest jego   własnością.   W efekcie dwóch 
20-latków i 19-letni  rybniczanin  zostało  za-
trzymanych  i doprowadzonych  do policyj-
nego aresztu. Śledczy zabezpieczyli  marihu-
anę,  z której można by przygotować blisko  
260   działek dilerskich. Nastolatek przyznał 
policjantom, że  sam uprawiał  marihuanę.

Rybniczanin został objęty policyjnym do-
zorem, a o  jego  dalszym losie zadecyduje 
prokurator i sąd.  Mężczyzna  usłyszał zarzut 
nielegalnej uprawy konopi i posiadania 
znacznej ilości narkotyków. To przestępstwo 
zagrożone jest karą do 10 lat więzienia.  Dru-
gi z  zatrzymanych  również usłyszał zarzut 
posiadania środków odurzających.

Kolejne zatrzymania  
w sprawie dopalaczy

Kolumnę opracowała Katarzyna Gwara
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Zadzwoñ!!!
– przyjazd
– pomiar
– wycena
GRATIS!!!

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

n SPRZEDAM ANTYKI – francuski 
komplet z 1896 r.: biblioteczka 
+ komoda z marmurowym 
blatem. Sygnowany, perfekcyjna 
renowacja. Tel. 34 – 367 65 56

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 OBRAZ olejny 
Aniołek - 50 zł 
Koń (szkic) - 30 zł 
tel. 663 626 576

n SPRZEDAM
Drewno kominkowe - opałowe
Worki: 8-15 zł rozpałkowe
brzoza - dąb - sosna
tel. 665 863 191

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

SPRZEDAM

MATRYMONIALNE

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

n 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 

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

n PRZYJMĘ stare bilony - nominał 
obojętny -tel. 663 626 576

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 GRUNTY ROLNE  0,8911 ha 
w Wysoka Lelowska / gmina Żarki 
cena: 30 000 - do negocjacji 
tel. 508 719 237 lub 506 797 760

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

PRACAUSŁUGI
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

KUPON na bezpłatne ogłoszenie
 – MOTORYZACJA               – NIERUCHOMOŚCI                   – SPRZEDAM   

 – KUPIĘ              – MATRYMONIALNE           –  INNE       – PRACA

Treść ogłoszenia: 

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

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

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

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

WYPEŁNIONY KUPON NALEŻY DOSTARCZYĆ DO REDAKCJI:  
AL. NMP 51 (I piętro)
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n  BMW 3 2.0 D, rok prod. 2001, 3 drzwi 5.500 zł
n BMW X6 2.0 D, rok prod. 2009, F. VAT,  

automat, skóra, navi, czujniki 99.000 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 HYUNDAI i30 1.6 D, rok prod. 2012, kraj., I – wł., 
serwis, F. VAT 31.900 zł

n MAZDA CX5  2.2 D, rok prod. 2013, 67.900 zł

n FORD C-MAX 1.6 D, rok prod. 2009 14.800 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 HYUNDAI SONATA 2.4 E+LPG, rok prod. 2006 10.400 zł

n MAZDA CX7 2.3 Turbo E, rok prod. 2007 25.900 zł

n MAZDA 3 1.6 E, rok prod. 2010 25.900 zł

n FORD FOCUS 1.6 E + LPG, rok prod. 2017 42.400 zł

n DODGE CALIBER 2.0 D, rok prod. 2007 16.200 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 OPEL ASTRA 1.6 E, rok prod. 2014, kraj., serwis 35.900 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 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 SEAT TOLEDO 1.2 E, rok prod. 2016,  
kraj., I – wł., serwis, F. VAT 33.900 zł

n RENAUL CLIO 1.0 E, rok prod. 2017,  
kraj., I – wł., serwis, F. VAT 34.900 zł

n MERCEDES SPRINTER 211 2,2 D, 
rok prod. 2007, 19.000 zł netto

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 OPEL ASTRA 1.4 E, rok prod. 2004, kraj. 9.900 zł

n OPEL ASTRA  IV 1.6 E, rok prod. 2018, kraj., I-wł. 45.900 zł

n SKODA OCTAVIA 1.4 E, rok prod. 2010, kraj., I-wł. 22.900 zł
n SKODA FABIA 1.2 E, rok prod. 2006, kraj., I-wł. 5.900 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 RENAULT SCENIC 1.5 E, rok 2014, nawigacja 29.900 zł

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

32.900 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. 

19.900 zł

OPEL ASTRA V 1.4 E, 
rok prod. 2018, kraj.,  
I – wł.,serwis., f-ra VAT

54.900 zł

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

47.900 zł

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

29.900 zł

RENAULT CLIO 1.5 D, 
zakup 2017,  
kraj.,  I - wł. 
F. VAT

29.900 zł

FORD FIESTA 1.25 E, 
rok prod. 2016 

32.900 zł

28.500 złn CITROEN C5 2.0 D, rok prod. 2013

29.900 złn SEAT IBIZA 1.0 E, rok prod. 2016

24.600 złn RENAULT MEGANE 1.6 D, rok prod. 2013

57.900 złn HYUNDAI GENESIS 2.0 E + LPG, rok prod. 2013
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