Dziś w numerze:
Aktualności 
www.zycieczestochowy.pl
Nr 123 (1082)
Nr ISSN 22 99 4440

www.facebook.com/ZycieCzestochowyiPowiatu

PONIEDZIAŁEK-WTOREK 21-22 października 2019

Cena 1,20 zł

str. 1-3

Motoryzacja 

str. 5

Z policyjnego notatnika 

str. 3

Zapraszamy 

str. 5-8

Ogłoszenia drobne 

str. 4

(w tym 8% VAT)

Zatrzymano pięć osób

Trzech częstochowskich
policjantów z zarzutami
Trzech częstochowskich policjantów zostało zatrzymanych.
Funkcjonariusze są podejrzewani
o
współpracę
z
przestępcami - mieli informować ich o działaniach
prowadzonych przez mundurowych. Prokurator przedstawił
im zarzuty i zastosował wobec
nich środki zapobiegawcze. Na
razie w tej sprawie w sumie zostało zatrzymanych pięć osób.

kami (marihuana) oraz nakłaniania
do przekroczenia uprawnień poprzez uzyskanie informacji stanowiących tajemnice i ujawnieniu jej
osobie nieuprawnionej. Czyny te
zagrożone są karą do 8 lat pozbawienia wolności.
Podejrzani przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów i
złożyli wyjaśnienia korespondujące ze zgromadzonym w sprawie
materiałem dowodowym.

Trzech funkcjonariuszy
z Częstochowy
W toku postępowania prokurator Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw
Przestępczości Zorganizowanej i
Korupcji Prokuratury Krajowej w
Lublinie ustalił, że trzech funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie w okresie od
września 2017 roku do dnia 30
kwietnia 2018 roku dopuściło się
przekroczenia swoich uprawnień.
Mężczyźni usłyszeli zarzuty.
- Krzysztofowi D., Andrzejowi L.,
oraz Łukaszowi M. przedstawiono zarzuty przekroczenia uprawnień poprzez przekazywanie danych objętych tajemnicą osobom
nieuprawnionym.
Podejrzani
działali na szkodę interesu publicznego i prywatnego. Czyny te
zagrożone są kara do 3 lat pozbawienia wolności - informuje Pro-

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania prokurator zastosował
wobec Krzysztofa D. i Andrzeja L.
środki zapobiegawcze w postaci
dozoru, zakazu opuszczania kraju
połączonego z zakazem wydania
paszportu oraz zawieszenia
w czynnościach służbowych.
Wobec Łukasza M. prokurator
zastosował dozór, zakaz opuszczania kraju połączony z zakazem wydania paszportu, poręczenie majątkowe, a także zawieszenie
w czynnościach służbowych. Natomiast wobec Michała P. prokurator
zastosował dozór policji, oraz zakaz opuszczania kraju, połączony z
zakazem wydania paszportu.
Prokuratorzy nie wykluczają dalszych zatrzymań w tej sprawie.

Środki zapobiegawcze

kuratura Krajowa.
Ponadto Andrzej L. usłyszał zarzuty przekroczenia uprawnień w
celu osiągnięcia korzyści osobistej
dla innej osoby oraz ujawnienia ta-

jemnicy osobom nieuprawnionym. Czyny te zagrożone są karą
do 10 lat pozbawienia wolności.
W sprawie zatrzymany zostało
też zatrzymanych dwóch innych

Myszków

Dozór nie pomógł...
Na wniosek śledczych i prokuratora myszkowski sąd tymczasowo
aresztował 59-letniego mieszkańca
Ostrowa. Mężczyzna, pomimo że
miał już orzeczony policyjny dozór
za liczne kradzieże w tym kradzieże
z włamaniem, nie zmienił swojego
zachowania i nadal okradał mieszkańców gminy Żarki. Najbliższe
miesiące spędzi w areszcie.
Policjanci z Myszkowa zostali powiadomieni o tym,
że na terenie Żarek ktoś wybił szybę w citroenie jumperze i ukradł radio CB oraz
radio samochodowe. Kryminalni od razu zajęli się tą
sprawą i wkroczyli do akcji.
Ich tropy już następnego

dnia doprowadziły do mieszkańca
59-latka z Ostrowa. Rabuś został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu.
Podczas przeszukania zajmowanych
przez niego pomieszczeń, śledczy natrafili na skradzione radio CB i radio samochodowe. Warte 1500 zł przedmioty trafiły już do właścicielki.
Jak wynika z materiałów sprawy,
59-latek, miał już wcześniej prowadzone
sprawy za liczne kradzieże oraz włamania i groźby. Do spraw tych prokurator
objął go policyjnym dozorem. Jednak
mimo orzeczonego środka złodziej nie
zmienił swojego zachowania. Usłyszał
więc kolejne zarzuty. Na wniosek śledczych i prokuratora sąd tymczasowo
aresztował go na okres dwóch miesięcy.
Za popełnione przestępstwa w więzieniu może spędzić 10 lat.

Katarzyna Gwara

mężczyzn. Michał P. usłyszał zarzuty podrobienia umowy. Grozi mu
do 5 lat pozbawienia wolności. Z
kolei Daniel J. oskarżony jest o
uczestniczenie w obrocie narkoty-

Katarzyna Gwara

Mokra

Nie ustąpił pierwszeństwa
motocykliście
47-letni motocyklista trafił do szpitala po
wypadku, do którego doszło w Mokrej. Ze
wstępnych ustaleń policjantów z drogówki
wynika, że kierowca forda mondeo wyjeżdżając z drogi podporządkowanej, nie udzielił
pierwszeństwa motocykliście, który skręcał w
lewo z drogi głównej.
Do groźnego zdarzenia z udziałem motocyklisty doszło w minioną sobotę kilka minut przed
godziną 14.00 w Mokrej. Ze wstępnych ustaleń
policjantów z kłobuckiej drogówki wynika, że
24-letni kierowca forda mondeo, wyjeżdżając z
drogi podporządkowanej, nie udzielił pierwszeństwa 47-letniemu motocykliście, który skręcał w
lewo z drogi głównej. Kierowcy są mieszkańcami
gminy Miedźno. W chwili zdarzenia byli trzeźwi.
Motocyklista trafił do częstochowskiego szpitala.

- Na miejscu oględziny przeprowadzili mundurowi wraz z technikiem kryminalistyki. Aktualnie
szczegółowe okoliczności zdarzenia badają kłobuccy policjanci. Ostateczna kwalifikacja prawna
zdarzenia będzie podjęta na podstawie opinii lekarskiej dotyczącej obrażeń jakie poniósł kierowca jednośladu - mówi mł. asp. Kamil Raczyński,
oficer prasowy kłobuckich policjantów. - Po raz
kolejny apelujemy do kierowców o ostrożną jazdę oraz zachowanie odpowiedniej koncentracji
na drodze, gdzie nawet krótka chwila rozkojarzenia może skutkować powstaniem wypadku. Nie
zapominajmy również, że do poważnych wypadków często dochodzi przy bardzo dobrej pogodzie. Pamiętajmy, że na drogach jesteśmy odpowiedzialni nie tylko za siebie, ale także za innych
uczestników ruchu drogowego - podsumowuje.

Katarzyna Gwara
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Konferencja

Częstochowska policja

Spełnili marzenie

Częstochowa
- miasto
mediacji
„Częstochowa – Miasto Mediacji”
to tytuł konferencji organizowanej 21
października przez Sąd Okręgowy w
Częstochowie, Stowarzyszenie dla Rodziny oraz kuratorów i mediatorów
sądowych. Jest elementem obchodów
Międzynarodowego Dnia Mediacji.
Konferencja odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy. Patronat objął nad nią prezydent Częstochowy
Krzysztof Matyjaszczyk, Prezes Sądu
Okręgowego w Częstochowie Rafał Olszewski oraz Krajowa Rada Kuratorów.

Policjanci z Wydziału Prewencji KMP w Częstochowie,
na prośbę jednego z pacjentów, odwiedzili Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla wentylowanych mechanicznie w
Szpitalu przy ul. PCK.

PROGRAM KONFERENCJI

11.30-12.00 Rejestracja uczestników
12.00-12.10 Uroczyste otwarcie
Prezes Sądu Okręgowego w Często
chowie - SSO Rafał Olszewski
Prezydent Miasta Częstochowa –
Krzysztof Matyjaszczyk
12.10-14.30 Wystąpienia konferencyjne:
Słowo wstępne
Grzegorz Kozera- Kurator Okręgowy
Lidia Zeller - Prezes Stowarzyszenia DLA
RODZINY
Rozstrzygnięcie konkursu rysunkowegop.t. „„Zgoda buduje – niezgoda rujnuje”
„Mediacja w sprawach rodzinnych i nieletnich”
Sędzia Anna Cencora
„Praktyczne aspekty mediacji w sprawach karnych”
Prokurator Monika Adamus-Rogowska
„Nowe rozwiązania dotyczące mediacji
w sprawach o rozwód i separację”
Kurator Okręgowy Grzegorz Kozera
„Pasjonujące tajemnice mediacji”
Jerzy Śliwa Prezes Stowarzyszenia Zawodowych Mediatorów
Anna Ficek – Prezes Fundacji Unia Regionalnych Centrów Mediacji
Andrzej Andrzejewski – Prezes Stowarzyszenia Profesjonalnych Mediatorów Gospodarczych
„Mediacja sądowa w Sądzie Okręgowym w Częstochowie”
Sędzia SO Lidia Dudek
14.30 Spektakl: „Prawo miłości” - Świetlica Fundacji Adullam
15.00 Zakończenie Konferencji.

Oprac. Katarzyna Gwara

Policjanci z wydziału prewencji spełnili marzenie
Łukasza, który przebywa w
szpitalu PCK w Częstochowie.
Łukasz
jest
sparaliżowany - od kilkunastu lat jest podłączony do
aparatury, która utrzymuje
go przy życiu. Jego marzeniem było spotkać się z
prawdziwymi policjantami
i porozmawiać z nimi o
tym, jak wygląda ich służba.
Kiedy informacja ta trafiła
do mundurowych, postanowili oni pomóc w spełnieniu
tego marzenia.

W trakcie spotkania przewodnik psa służbowego asp.
sztab. Paweł Kowalczyk wraz
ze swoim podopiecznym Kairem, zaprezentowali pokaz
tresury i posłuszeństwa.
Sierż. sztab. Kamil Sowiński
przygotował prezentację na
temat „Polska Policja dziś”, w
trakcie której zarówno Łukasz jak i inni podopieczni
szpitala obejrzeli film o działaniu tej formacji. Na pytania
zadawane przez uczestników
spotkania, odpowiadali naczelnicy wydziału prewencji
nadkom. Artur Włodarski i
podinsp. Rafał Zemła. Dużym
zainteresowaniem cieszyła
się również wizyta ,,Sznupka”, który podopiecznym
szpitala choć na chwilę pozwolił zapomnieć o trudach
codziennego życia.

Katarzyna Gwara

W kilku miejskich szkołach

O Kresach w Częstochowie
W kilku miejskich szkołach
wspominano wybitne Polki i
Polaków, którzy kiedyś żyli i
działali na Kresach. Oprócz
spotkań edukacyjnych na
młodzież czekały też… warsztaty malowania T-shirtów
poświęconych Kresowianom.
W Zespole Szkół Samochodowo-Budowlanych odbyło się spotkanie z Józefem Porzeckim – historykiem, krajoznawcą i działaczem społecznym na Białorusi.
Józef Porzecki to wieloletni wiceprezes Związku Polaków na Białorusi, autor wielu inicjatyw społecznych, a także twórca i prezes
Społecznego Komitetu Ochrony
Miejsc Polskiej Pamięci Narodowej, zajmującego się upamiętnianiem, renowacją i ocalaniem od
zapomnienia miejsc spoczynku
polskich żołnierzy i osób zasłużonych. Gość szkoły mówił o Polakach z Grodzieńszczyzny oraz
omówił działania związane z
obroną tamtych ziem przed agre-

sją Armii Czerwonej we wrześniu
1939 roku.
Z kolei w Szkole
Podstawowej nr 14
im. H. Sienkiewicza
zorganizowano
warsztaty malowania koszulek, poświęcone Polkom i
Polakom z Kresów
– tym znanym i tym
nieznanym.
Salę sesyjną UM
Częstochowy odwiedziła natomiast
Katarzyna Węglicka – autorka, która
opowiadała licznie
zgromadzonej
młodzieży o wyjątkowych miejscach
na Wschodzie oraz
ludziach związanych z Kresami.
Organizatorem wydarzeń były:
Zespół Szkół Technicznych, Zespół Szkół Samochodowo-Budowlanych, Zespół Szkół im. J. Ko-

chanowskiego, Szkoła Podstawowa nr 14 im. H. Sienkiewicza, a
także Towarzystwo Patriotyczne
Kresy, Wspólnota Polska Oddział
w Częstochowie, Towarzystwo

Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich
oraz
Urząd Miasta.
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Częstochowa

Odnowione sale gimnastyczne
w końcu października. Podsumowujemy zakończone trzy zadania.

Zdecydowana
większość
prac związanych z miejskimi
szkolnymi remontami zakończyła się przed rozpoczęciem
roku szkolnego. Wśród nielicznych zadań ukończonych
nieco później był remont
dużej sali gimnastycznej w II
LO im. Traugutta. Trwają

jeszcze prace w sali SP 42 przy
alei Armii Krajowej.
Wcześniej odnowiono sale gimnastyczne w SP nr 15 przy ul. Wirażowej oraz w SP 30 przy ul. Ludowej, które były gotowe już na rozpoczęcie roku szkolnego. Remont w
SP 42 ma zakończyć się natomiast

Remont dużej sali gimnastycznej w II LO im. Romualda
Traugutta
Zadanie polegało na przebudowie dużej sali gimnastycznej (mała
sala gimnastyczna w II LO została
wyremontowana w 2017 r.). Zakres obejmował renowację parkietu (cyklinowanie, malowanie) skucie
tynków, tynkowanie ścian i sufitów,
malowanie ścian i sufitów, wymianę
stolarki drzwiowej, montaż siłowników do otwierania okien, wymianę
grzejników i instalacji c.o. instalacji
elektrycznej, demontaż i montaż instalacji oświetleniowej, wentylacji,
montaż urządzeń sportowych – koszy do koszykówki, słupków i siatki
do piłki siatkowej, zabudowę siedzisk na grzejnikach, remont korytarza przy sali gimnastycznej.
Wykonawcą zadania była firma H.U.B Z. Sitkiewicz z Częstochowy, projekt przygotował
Miastoprojekt
Częstochowa
sp. z o. o. Prace trwały od czerwca

do września. Koszt, wraz z nadzorem inwestorskim, wyniósł ok.
366 tys. zł.

Remont sali gimnastycznej
w Szkole Podstawowej nr 15
Zakres prac obejmował: remont
tynków ścian i sufitów, malowanie,
wymianę stolarki drzwiowej, wykonanie nowej wylewki betonowej na
posadzce, ułożenie podłogi sportowej, montaż siatek na oknach, wymianę kratek wentylacyjnych, grzejników i instalacji c.o., remont instalacji elektrycznej, oświetleniowej,
wentylacji, montaż parapetów, drabinek i urządzeń sportowych – koszy do koszykówki, słupków i siatki,
wykonanie izolacji i ocieplenie ścian
fundamentów.
Wykonawcą zadania od maja
do sierpnia była firma H.U.B
Z. Sitkiewicz, a projekt przygotowała Pracownia Projektowa
ATTYKA - Piotr Kędzierski. Koszt
remontu wraz z nadzorem inwestorskim wyniósł 357 tys. zł.
Remont sali gimnastycznej
w SP 30

W ramach remontu przeprowadzono: renowację parkietu (cyklinowanie, malowanie), skucie tynków, tynkowanie ścian i sufitów,
zamurowanie i ocieplenie ścian
nad wiązarami dachowymi, malowanie ścian i sufitów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, remont wymianę instalacji c.o., elektrycznej,
kratek wentylacyjnych, montaż
urządzeń sportowych – koszy do
koszykówki, słupków i siatki do piłki
siatkowej, remont drabinek gimnastycznych, montaż siatki ochronnej,
remont pomieszczeń przy sali gimnastycznej, w tym szatni, malowanie ścian, sufitów, wymianę drzwi i
instalacji oświetleniowej. Wykonanie zadaszenia przed wejściem.
Realizatorem zadania od maja
do sierpnia była również firma Z.
Sitkiewicz, dokumentację projektową przygotowało BDC Częstochowa. Koszt inwestycji wraz z nadzorem inwestorskim zamknął się w
kwocie 244 tys. zł.

Oprac. Katarzyna Gwara

Z POLICYJNEGO NOTATNIKA

Kradł hulajnogi
elektryczne
Policjanci z Gliwic rozwikłali sprawę
kradzieży elektrycznych hulajnóg, wypożyczanych za pomocą specjalnej
aplikacji. Od września w mieście zaczęły
znikać te nowoczesne środki transportu. Sprawcą okazał się 21-latek, u
którego w wynajmowanym mieszkaniu
mundurowi znaleźli części pochodzące
z trzech skradzionych jednośladów.

wszelkie podejrzenia: w wynajmowanym lokalu znaleziono części z trzech rozkręconych
hulajnóg. Jak się okazuje, młody człowiek
wyspecjalizował się w kradzieżach. Przed załadowaniem jednośladów do pojazdu pozbywał się z nich urządzeń GPS. Swoim działaniem spowodował straty o wartości co najmniej 9 tys. zł (cena jednej tego typu profesjonalnej hulajnogi to 3 tys. zł).

Dzięki informacji od świadków, którzy na
miejscu jednej z kradzieży widzieli samochód audi, policjanci wytypowali i namierzyli 21-letniego sprawcę. Podczas zatrzymania,
które miało miejsce w miejscu jego zatrudnienia, młody człowiek odmówił współpracy
i oświadczył, że mieszka w swoim samochodzie. Mężczyzna liczył na to, że jeśli policjanci nie odnajdą skradzionych jednośladów,
ominie go odpowiedzialność za kradzieże.
Innego zdania byli natomiast policjanci.
Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu, a
kryminalni rozpoczęli żmudną pracę ustalenia miejsce stałego pobytu 21-latka. Dzięki
kilku zabiegom oraz pracy operacyjnej wytypowali mieszkanie na jednym z dużych gliwickich osiedli. Odmawiający zeznań mężczyzna, dowiedziawszy się, że śledczy znają
już jego adres, szybko przyznał się do kradzieży. Zresztą, czynić tego nie musiał, gdyż
przeszukanie mieszkania potwierdziło

Policjanci z grupy antynarkotykowej
uzyskali informację o 31-latku, który może
posiadać znaczne ilości narkotyków. Stróże
prawa udali się do miejsca zamieszkania
oraz do warsztatu samochodowego należącego do mężczyzny na jednej z posesji
w Będzinie. To właśnie w warsztacie samochodowym, po dokładnym przeszukaniu
policjanci znaleźli sporą ilość narkotyków.
W ręce śledczych wpadła najpierw mini
plantacja konopi. W zorganizowanej w
warsztacie uprawie, w jednym z pomieszczeń rosły trzy krzewy konopi indyjskich.
Dalsze przeszukanie doprowadziło do
ujawnienia znacznych ilości amfetaminy
oraz marihuany. Z zabezpieczonych narkotyków można było przygotować ponad
5000 działek dilerskich. O dalszym losie zatrzymanego 31-latka zdecyduje prokurator
i sąd. Grozi mu 5 lat więzienia.

Eskortowali samochód
z poparzonym dzieckiem

W niedzielę późnym popołudniem, dzielnicowi z mikołowskiej komendy - asp. sztab.
Maciej Dobrowolski oraz asp. Tomasz Jałowy - pełnili służbę w podległych sobie rejonach. Na ulicy Grudniowej zauważyli jadący
za nimi samochód osobowy, którego kierujący, używając świateł, usiłował ich zatrzymać. Kiedy dzielnicowi zatrzymali radiowóz,

Sąd Rejonowy w Zawierciu zdecydował o tymczasowym aresztowaniu
48-letniego mężczyzny, który zaatakował policjanta. W trakcie interwencji
złapał za duży kuchenny nóż i usiłował
zadać cios w brzuch jednemu z funkcjonariuszy. Na szczęście policjant
skutecznie odparł atak i obezwładnił
agresora. Napastnik trafił do policyjnego aresztu. Grozi mu do lat 10
więzienia.

syn zgłaszających po raz kolejny skradł pieniądze i przeznaczył je na alkohol. Po wejściu
do mieszkania, na widok mundurowych
mężczyzna chwycił w dłoń 30 cm nóż i gwałtownie ruszył z nim w kierunku policjanta,
próbując mu zadać cios w brzuch. Zaatakowany funkcjonariusz skutecznie odparł atak
i obezwładnił napastnika. Na szczęście nie
doznał żadnych obrażeń. Zatrzymany 48-latek trafił do policyjnego aresztu. Następnego dnia usłyszał zarzut czynnej napaści na
funkcjonariusza publicznego. Za takie przestępstwo grozi od 1 roku do 10 lat więzienia.
Na wniosek śledczych Sąd Rejonowy w Zawierciu zastosował wobec niego 3 miesięczny areszt.

88-latek potrącił dwie
kobiety i uciekł

zabezpieczyli 3 krzaki konopi indyjskich. Dalszym losem 31-latka zajmie
się prokurator i sąd. Grozi mu 5 lata
więzienia.

Roczny chłopiec uległ poparzeniu.
Jego matka właśnie jechała do pobliskiego szpitala, gdy ujrzała radiowóz.
Postanowiła poprosić policjantów o
pomoc. Mundurowi na sygnałach zapewnili pilotaż do placówki zdrowia.
Dzięki temu chłopiec szybko trafił pod
opiekę lekarzy.

3.

Z nożem na policjanta

Do zdarzenia doszło w jednej z małych
miejscowości na terenie gminy Ogrodzieniec. Policjanci zostali tam wezwani na interwencję domową. Z informacji wynikało, że

Narkotyki w warsztacie
samochodowym

W ręce będzińskich stróżów prawa
zajmujących się przestępczością narkotykową wpadł 31-letni mieszkaniec
miasta. Policjanci w trakcie przeszukania warsztatu samochodowego
należącego do mężczyzny znaleźli amfetaminę, z której można przygotować
ponad 5 tys. działek dilerskich tego narkotyku.
Ponadto
stróże
prawa
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z auta wybiegła zapłakana kobieta, prosząc
ich o pomoc. Jej roczny synek poparzył się,
przykładając dłoń do kominka.
Mundurowi natychmiast podjęli decyzję o
pilotażu samochodu do jednego ze szpitali.
Policjanci wytłumaczyli kierowcy, jak ma się
zachowywać podczas jazdy za nimi, po czym
włączyli sygnały i sprawnie przeprowadzili
przez mikołowskie ulice auto z poparzonym
chłopcem. Dzięki temu płaczące maleństwo
bardzo szybko trafiło pod opiekę lekarzy,
otrzymując fachową pomoc.
Do Komendanta Powiatowego Policji w
Mikołowie nadkom. Dariusza Klimczaka
wpłynęło właśnie podziękowanie od rodziców małego Tymoteusza.

Śledczy z rybnickiej komendy wyjaśniają okoliczności i przyczyny wypadku
drogowego, do którego doszło w Czerwionce-Leszczynach. 88-letni mężczyzna
zjechał na chodnik i potrącił idące nim
dwie kobiety, a następnie zderzył się z
osobówką i uciekł z miejsca zdarzenia.
Mieszkaniec powiatu rybnickiego został
ujęty przez świadków. Poważnie ranne
kobiety trafiły do szpitala.

kim zostały przewiezione do szpitala w Rybniku.
Kierujący fordem był trzeźwy. Mężczyźnie
pobrano krew do badań. O jego dalszym losie zadecyduje sąd. Śledczy z rybnickiej komendy wyjaśniają szczegółowe okoliczności
tego zdarzenia.

Dyżurny rybnickiej komendy otrzymał
zgłoszenie o potrąceniu dwóch kobiet na ulicy 3 Maja w Czerwionce-Leszczynach. Jak
ustalili policjanci z rybnickiej drogówki,
88-letni kierowca forda z niewyjaśnionych
przyczyn zjechał na chodnik i potrącił dwie
kobiety, z których jedna prowadziła rower.
Następnie kierowca spowodował kolizję z
osobówką i oddalił się z miejsca zdarzenia.
Zareagowali świadkowie, którzy pojechali za
mężczyzną i zatrzymali go na ulicy Rymera. Kobiety w wieku 77 i 93 lat w stanie cięż-

Do porodu na sygnałach
W policyjnej służbie zdarzają się
takie chwile, gdy trzeba sprawnie i profesjonalnie pomóc kierowcy nawet w
niecodziennej sytuacji. Doświadczenie
mundurowych w wyścigu z czasem i
umiejętności prowadzenia samochodu
bywają na wagę zdrowia, a nawet życia.
Nowego życia. Przekonali się o tym policjanci z Bielska-Białej. Stróże prawa
eskortowali samochód z rodzącą kobietą, dzięki czemu rodzice i zbliżające
się na świat maleństwo, mogli bezpiecznie dotrzeć do szpitala.
Mundurowi z bielskiej drogówki - st. sierż.
Kamil Foszcz i sierż. Krzysztof Jarzyna, pełnili służbę na trasie łączącej Bielsko-Białą z powiatem żywieckim. Kiedy patrolowali ul.

Grunwaldzką w Milówce, przy ich radiowozie zatrzymała się skoda. Kierowca poinformował mundurowych, że wiezie ciężarną
pasażerkę, która prawdopodobnie zaczęła
rodzić. 38-latek obawiał się, że z powodu dużego natężenia ruchu drogowego nie dojedzie na czas do szpitala w Bielsku-Białej. Policjanci postanowili pomóc przyszłym rodzicom. W celu zapewnienia sprawnego i
przede wszystkim, bezpiecznego przejazdu,
po konsultacji z dyżurnym bielskiej jednostki, na sygnałach pilotowali ich aż do szpitala.
Policjanci przez blisko 40 km prowadzili
eskortę, ułatwiając przejazd kierowcy skody.
Dzięki temu rodzice i spieszące na świat maleństwo bezpiecznie trafili do szpitala. Zarówno im, jak i maluszkowi życzymy dużo
zdrowia oraz wielu wspaniałych, a przede
wszystkim bezpiecznych podróży.

Zatrzymał pijanego traktorzystę
Policjant z Łaz w czasie wolnym od
służby zatrzymał nietrzeźwego traktorzystę. 18-latek kierował ciągnikiem
rolniczym mając w organizmie blisko 3
promile alkoholu. Nastolatek nie posiadał także prawa jazdy, a jego pojazd
nie był zarejestrowany i ubezpieczony.
Grozi mu dwuletni pobyt w więzieniu
oraz wysoka grzywna.
Policjant z Komisariatu Policji w Łazach w
czasie wolnym od służby zatrzymał nietrzeź-

wego kierowcę. W miejscowości Wola Libertowska zauważył młodego traktorzystę, który jechał całą szerokością jezdni. Po zatrzymaniu wyczuł od niego silną woń alkoholu.
O zdarzeniu powiadomił dyżurnego zawierciańskiej komendy. Przybyli na miejsce mundurowi zbadali stan trzeźwości kierującego.
Miał on blisko 3 promile alkoholu w organizmie. Nastolatek nie posiadał także prawa
jazdy. Traktor, którym jechał po drodze publicznej nie był zarejestrowany i nie posiadał
obowiązkowego ubezpieczenia. O dalszym
losie pijanego kierowcy zadecyduje sąd.
Kolumnę opracowała Katarzyna Gwara

4.

OGŁOSZENIA
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OGŁOSZENIA ABONAMENTOWE
LOMBARD
DELTA
n

A
LUCJ
REWO OWA
CEN

SKUP n SPRZEDAŻ
n

ZAMIANA

złota, gsm, rtv, komputerów.
Cz-wa, al. NMP 3,
tel. 34 365 53 14

l

Okna 5-kom.
1435 mm

1465 mm

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

l

PRACA

n POLEROWANIE reflektorów, blachar-

Pracowników bez doświadczenia
do pomocy na budowie
w Blachowni.

stwo, lakiernictwo, tłumiki. Automat

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

tel. 34 368 19 45

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

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

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

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

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

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

– MOTORYZACJA 	

Tel. 695 654 373, 667 860 288

– KUPIĘ

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
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

KUPIĘ

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

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 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 , samochód
z lat 50-tych, 60-tych, 70-tych
zapomniany, zastały w garażu
Tel: 608 097 274

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

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

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

n PRZYJMĘ srebro, może być

złom. Tel. 667 499 164

n PRZYJMĘ stare bilony - nominał

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

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

obojętny -tel. 663 626 576

KUPON

m2 z użytkową piwnicą. Kościuszki.

MATRYMONIALNE

Cz-wa, ul. Jagiellońska 3/9
tel. 506 107 375

l

PRZYJMĘ

n KUPIĘ mieszkanie M-2 pokój z kuchnią

Cz-wa, pl. Daszyńskiego 4,

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

– NIERUCHOMOŚCI

– MATRYMONIALNE

– INNE   

– SPRZEDAM
– PRACA

Treść ogłoszenia:

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

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

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

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

REKLAMA

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

OPEL CORSA
1.4 E + LPG
rok prod. 2017, kraj.,
I – wł., serwis
32.900 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

RENAULT CLIO 1.5 D,
zakup 2017,
kraj., I - wł.
F. VAT
29.900 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

FORD FIESTA 1.25 E,
rok prod. 2016

32.900 zł
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5.

Wybrane samochody na dzień 18 października 2019 r.
n AUDI Q5 3.0 D, rok prod. 2008, kraj
n BMW 3 2.0 D, rok prod. 2001, 3 drzwi
n BMW X6 2.0 D, rok prod. 2009, F. VAT,
automat, skóra, navi, czujniki
n DODGE CALIBER 2.0 D, rok prod. 2007
n FIAT SEDICI 1.6 E, rok prod. 2008
n FORD C-MAX 1.6 D, rok prod. 2009
n FORD FOCUS 1.6 E + LPG, rok prod. 2017
n FORD FOCUS 1.6 D, rok prod. 2014, kraj.,
serwis, F-ra VAT
n FORD FOCUS 1.6 D, rok prod. 2008
n FORD FOCUS 1.6 E, rok prod. 2002
n FORD MONDEO 1.6 E, rok prod. 2014, kraj.,
I – wł.
n FORD MONDEO V 2,0 TDCI, rok prod. 2015,
kraj., I – wł., serwis.,F. VAT
n HYUNDAI GENESIS 2.0 E + LPG, rok prod. 2013
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 3 1.6 E, rok prod. 2010
n MAZDA CX5 2.2 D, rok prod. 2013,

49.900 zł
5.500 zł
99.000 zł
16.200 zł
18.600 zł
14.800 zł
42.400 zł
29.900 zł
16.800 zł
5.900 zł
37.900 zł
45.900 zł
57.900 zł
31.900 zł
10.400 zł
25.900 zł
67.900 zł

25.900 zł
n MAZDA CX7 2.3 Turbo E, rok prod. 2007
n MERCEDES ML 320 3.0 D, rok prod. 2007
42.900 zł
n MERCEDES SPRINTER 211 2,2 D,
19.000 zł netto
rok prod. 2007,
n NISSAN PRIMERA 2.2 D, rok prod. 2002
8.800 zł
n NISSAN QASHQAI 2.0 TDI, rok prod. 2011,
32.900
zł
kraj., F. VAT

n OPEL ASTRA 1.4 E, rok prod. 2007, kraj.

7.900 zł
n OPEL ASTRA 1.4 TE, 2011,
19.900 zł
kraj., I – wł., serwis
n OPEL ASTRA 1.6 E, rok prod. 2014, kraj., serwis 35.900 zł
n OPEL ASTRA 1.9 D, rok prod. 2006
n OPEL ASTRA IV 1.6 E, rok prod. 2018, kraj., I-wł.
n OPEL CORSA 1.4E, rok prod. 2016, kraj., I-wł.

12.800 zł
45.900 zł

n OPEL VECTRA 2.2 D, rok prod. 2003

8.800 zł

ROVER 45 1.6 E, rok prod. 2003
RENAULT MEGANE 1.6 D, rok prod. 2013
RENAULT SCENIC 1.5 E, rok 2014, nawigacja
SKODA FABIA 1.2 E, rok prod. 2006, kraj., I-wł.
SKODA OCTAVIA 1.4 E, 2010, przebieg 62 tys.
kraj., I – wł., serwis
n SEAT ALHAMBRA 2.0 D, rok prod. 2010

5.600 zł
24.600 zł
29.900 zł

n
n
n
n
n

n SEAT IBIZA 1.0 E, rok prod. 2016
n SEAT TOLEDO 1.2 E, rok prod. 2016,
kraj., I – wł., serwis, F. VAT
n SKODA FABIA 1.6 TDI, rok prod. 2010-2014, kraj.,
n
n
n
n
n
n
n

SUZUKI SX4 1.9 D, rok prod. 2006
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

32.900 zł

5.900 zł
22.900 zł
19.900 zł
29.900 zł
33.900 zł
12.90015.900 zł
16.900 zł
17.900 zł
16.800 zł
17.800 zł
7.800 zł
49.900 zł
9.900 zł
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