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Częstochowa

Co dalej z ryneczkiem na Wałach Dwernickiego? 

Częstochowa

Wybił szyby  
w urzędzie

29-letni częstochowianin wybił cztery szyby w bu-
dynku Urzędu Miasta przy ulicy  Waszyngtona 5. 
Mężczyzna został błyskawicznie zatrzymany przez 
policjantów.

Do zdarzenia doszło w piątek (25.10.) przed 
godziną 11.00. Jak się okazało, 29-latek jest 
dobrze znany policji. Trwa jego przesłucha-
nie. Jak na razie nie wiadomo, co było przy-
czyną zajścia. Policja dementuje informację 
jakoby sprawca miał jakiekolwiek powiązania 
ze sprzedawcami z ryneczku - w tym samym 
czasie, gdy doszło do zdarzenia byli oni na 
spotkaniu z prezydentem w Urzędzie Miasta 
przy ulicy Śląskiej.

MZDiT

Ceny biletów w górę
Od pierwszego listopada pasażerowie komunikacji 

miejskiej zapłacą więcej za bilety. Jednorazowy nor-
malny będzie kosztował 3,60 zł, a ulgowy 1,80 zł. - Korekta 
wysokości opłat nie zmienianych od wiosny 2012 roku 
była konieczna ze względu na duży wzrost cen mediów 
(szczególnie energii elektrycznej) i eksploatacji czy bie-
żącego utrzymania komunikacji miejskiej w ostatnich 
latach – wyjaśnia Maciej Hasik, rzecznik prasowy 
MZDiT w Częstochowie.

Do tej pory bilet jednorazowy normalny kosztował 3 zł, a 
ulgowy 1,50 zł. Po ponad siedmiu latach ich cena wzrośnie. 
Zmianie ulegną także ceny biletów podmiejskich, gdzie opła-
ta za normalny wyniesie 5 zł, a ulgowy 2,50 zł. Proporcjonal-

nie zmienią się także stawki biletów czasowych i okresowych 
oraz elektronicznej portmonetki oraz wysokość opłaty dodat-
kowej za brak ważnego biletu, która jest równowartością 80–
krotności ceny biletu normalnego. - Dodatkowo obciążeniom 
ze względu na czynniki zewnętrzne został poddany tegorocz-
ny budżet miejski, którego wskaźniki jak i prognozy finanso-
we na lata kolejne dotyczące kwestii transportowych - należa-
ło zweryfikować. Ponadto mimo znacznych nakładów inwe-
stycyjnych poniesionych na przestrzeni ostatnich lat w rozwój 
komunikacji miejskiej i wprowadzeniu szeregu udogodnień w 
tej dziedzinie, w mieście ceny biletów były niezmienne. Zmia-
ny wprowadzane są na poziomie w jak najmniejszym stopniu 
obciążającym pasażerów – wyjaśnia Maciej Hasik.

Czytaj dalej na stronie 2

Z końcem roku wygaśnie 
umowa dzierżawy terenu na 
Wałach Dwernickiego, na 
którym znajduje się ryneczek. 
Kupcy byli przekonani, że zo-
stanie ona przedłużona. Kilka 
dni temu pojawiła się jednak 
informacja o tym, że magistrat 
chce ogłosić przetarg, który 
miałby wyłonić zarządcę te-
renu. Sprawa budzi ogromne 
kontrowersje. W piątkowe 
przedpołudnie kupcy spotkali 
się z prezydentem Krzysztofem 
Matyjaszczykiem.

Na Wałach Dwernickiego znaj-
duje się 105 pawilonów. Obecnie 
około 80 z nich jest czynnych. Kup-
cy z niepokojem przyjęli informa-
cje o ewentualnym przetargu. Są 
bowiem przekonani, że nie spro-
stają wymaganiom finansowym i 
teren przejmie ktoś inny. W czwar-
tek (24.10.) swoje oburzenie wyra-
zili podczas sesji rady miasta. W 
piątek (25.10.) spotkali się nato-
miast z prezydentem Krzysztofem 
Matyjaszczykiem.

- Dzieje nam się wielka krzyw-
da – alarmował Wiesław Ziaja, 
prezes Stowarzyszenia Kupców 
Targowiska "Wały Dwernickie-
go". - Mieliśmy zapewnienia, że 
miasto przedłuży z nami umowę 
dzierżawy. Oczywiście pod wa-
runkiem, że wyrazi na to zgodę 
rada miasta - dodał.

Kilka lat temu ryneczek prze-
szedł metamorfozę. - Zainwesto-
waliśmy w to miejsce 12 milionów 
złotych! Dzięki temu jest czysto, 
schudnie i bezpiecznie. Zaciągnęli-
śmy kredyty i wielu z nas będzie je 
spłacać jeszcze przez wiele lat. Je-
steśmy przekonani, że nie wygra-

my ewentualnego przetargu. No-
wy najemca przyjdzie więc na go-
towe, a my stracimy nasze pienią-
dze. Już teraz dostajemy telefony 
od biznesmenów, którzy twierdzą, 
że „zrobią z nami porządek” – do-
dał. - Rozmowy z miastem prowa-
dziliśmy od przeszło roku – włącza 
się Wojciech Śniady, zastępca pre-
zesa Stowarzyszenia Kupców z 
"Wałów Dwernickiego". - Oczywi-

ście mieliśmy informacje o ewen-
tualnym przetargu i wycenie grun-
tu. Ale równocześnie mieliśmy za-
pewnienia, że nie będzie żadnych 
problemów z przedłużeniem dzier-
żawy i umowa zostanie przedłużo-
na na kolejne 15 lat. Ba! Mówiono 
nam nawet, że czynsz nie powinien 
drastycznie wzrosnąć. Nagle do-
wiedzieliśmy się, że ma zostać 
ogłoszony przetarg, a czynsz wyj-

ściowy do przetargu może wzro-
snąć nawet o kilkaset procent. Czu-
jemy się oszukani – mówił.

Miasto tłumaczy jednak, że 
umowa dzierżawy została podpi-
sana przed 15 laty (jeszcze za cza-
sów prezydenta Tadeusza Wrony). 
Jest w niej zapis mówiąc o tym, że 
po okresie dzierżawy teren, na któ-
rym znajduje się targowisko, wraca 
do miasta wraz ze wszystkimi ele-

mentami, które powstały na prze-
strzeni tych lat.

W takiej sytuacji, zgodnie z usta-
wowymi zapisami, miasto ma do 
wyboru dwa rozwiązania. Przedłu-
żenie umowy dzierżawy oraz wła-
śnie ogłoszenie przetargu, w któ-
rym oczywiście może wystartować 
Stowarzyszenie Kupców Targowi-
ska "Wały Dwernickiego". Dlacze-
go magistrat zastanawia się nad 
drugą opcją, a nie przedłuży od 
razu umowy dzierżawy? - Dzięki 
ewentualnemu przetargowi za-
rządzanie terenem, na którym 
znajduje się targowisko byłoby 
bardziej transparentne. W tym 
momencie nie mamy pewności, 
czy Stowarzyszenie Kupców Tar-
gowiska "Wały Dwernickiego" rze-
czywiście reprezentuje interesy 
wszystkich kupców, czy tylko wy-
branych. Do Stowarzyszenia bo-
wiem należy zaledwie 25 osób. 
Stąd też dzisiejsze spotkanie. 
Chcemy rozmawiać z kupcami tak, 
aby wypracować najkorzystniej-
sze rozwiązanie – wyjaśniał Piotr 
Gerasch, naczelnik Wydziału Mie-
nia i Nadzoru Właścicielskiego.

Ostateczna decyzja o ogłoszeniu 
przetargu na dzierżawę targowiska 
jeszcze nie zapadła. Prezydent za-
pewnia jednak, że w miejscu ry-
neczku nie powstanie nic innego. - 
Informacje o tym, że targowisko 
zostanie zlikwidowane są wyssane 
z palca. Częstochowianie są przy-
zwyczajeni do tego miejsca, lubią 
tam robić zakupy i nie zamierzamy 
tego zmieniać – zaznaczał Krzysz-
tof Matyjaszczyk.

Kolejne spotkanie kupców z 
władzami miasta zaplanowano 
na listopad.

Katarzyna Gwara
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Dokończenie ze str. 1
Warto jednak zaznaczyć, że od 1 

listopada wprowadzone zostanę 
udogodnienia, dla grupy społecznej 
dotąd pominiętej preferencyjnymi 
cenami biletów. - Prawo do korzy-
stania z analogicznego do obowią-
zującego aktualnie (pozostającego 
bez zmian), rocznego biletu dla se-
niora w cenie 100 zł, będzie przysłu-
giwało także osobom zamieszkałym 
na terenie miasta Częstochowy, któ-
re osiągnęły wiek 60 lat w przypad-
ku kobiet i 65 lat w przypadku męż-
czyzn, będącym rodzicami bądź 
opiekunami osób niepełnospraw-
nych w związku ze znacznie ograni-
czoną możliwością samodzielnej eg-
zystencji oraz koniecznością stałego 
współudziału na co dzień w procesie 
leczenia, rehabilitacji i edukacji, na 
podstawie decyzji o przyznaniu 
świadczenia pielęgnacyjnego przez 
prezydenta Częstochowy – tłumaczy 
Maciej Hasik. - Są to osoby, które 
okoliczności zmusiły do zrezygno-
wania z pracy i tym samym unie-

możliwiły uzyskanie świadczeń eme-
rytalnych na rzecz opieki nad dzieć-
mi, które samodzielnie nie potrafią 
funkcjonować – dodaje.

 Przy tej okazji przypominamy, że 
zgodnie z zapisami, 31 grudnia za-
kończy się pilotażowy program w ra-
mach, którego z darmowej komuni-
kacji miejskiej mogła korzystać czę-
stochowska młodzież ucząca się w 
szkołach podstawowych i ponad-
podstawowych. Od 1 stycznia ta 
grupa będzie mogła skorzystać z za-
kupu biletów okresowych po prefe-
rencyjnych cenach: półrocznego w 
cenie 100 zł, kwartalnego w cenie 60 
zł i 30-dniowego w cenie 25 zł. Nie 
jest jednak wykluczone, że program 
darmowej komunikacji nie zostanie 
wznowiony w kolejnych latach. - Do-
datkowymi preferencjami od nowe-
go roku zostanie objęta natomiast 
grupa młodych osób dotąd nieobję-
ta ulgami. Mowa o podniesieniu z 21 
do 25 lat wieku obowiązywania 
100% ulgi dla dzieci i młodzieży do-
tkniętej inwalidztwem lub niepełno-

sprawnością zgodnie z treścią art. 
39 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe, 
aby zachęcić dzieci z niepełnospraw-
nościami oraz ich opiekunów do ko-
rzystania z przejazdów komunikacją 
miejską zamiast korzystania z indy-
widualnych przewozów wykonywa-
nych przez rodziców lub przewozów 
organizowanych przez gminę w ra-
mach w/w ustawy – podsumowuje 
Maciej Hasik.

Lista pozostałych grup pasażerów 
kwalifikujących się do bezpłatnych 
lub ulgowych przejazdów komuni-
kacją miejską w Częstochowie nie 
ulega zmianie (m.in. bezpłatne prze-
jazdy dla dzieci od urodzenia do roz-
poczęcia obowiązku szkolnego, bez-
płatne przejazdy dla częstochowia-
nek i częstochowian po 70. roku ży-
cia czy zwolnienia z części lub całości 
opłat dla szeregu sytuacji i grup pa-
sażerów wyszczególnionych w ze-
stawieniu ulg  https://www.mpk.
czest.pl/dla-pasazera/ulgi).

Katarzyna Gwara

CENNIK ELEKTRONICZNEJ PORTMONETKI
STAN AKTUALNY - CENY BILETÓW WAŻNE OD 1 MAJA 2012 R.

Bilety normalne (jednorazowy 3,00 zł)
Wysokość wpłaty Koszt przejazdu
 Strefa I (1-3 przystanki) Strefa II (powyżej 3 przystanków)
20 zł 1,70 zł 2,90 zł
50 zł 1,60 zł 2,80 zł
80 zł 1,50 zł 2,70 zł
100 zł 1,40 zł 2,60 zł
Bilety ulgowe (jednorazowy 1,50 zł)
Wysokość wpłaty Koszt przejazdu
 Strefa I (1-3 przystanki) Strefa II (powyżej 3 przystanków)
10 zł 0,85 zł 1,45 zł
25 zł 0,80 zł 1,40 zł
40 zł 0,75 zł 1,35 zł
50 zł 0,70 zł 1,30 zł

CENY OBOWIĄZUJĄCE OD 1 LISTOPADA 2019 R.
Bilety normalne (jednorazowy 3,60 zł)

Wysokość wpłaty Koszt przejazdu
 Strefa I (1-3 przystanki) Strefa II (powyżej 3 przystanków)
30 zł 2,30 zł 3,50 zł
60 zł 2,20 zł 3,40 zł
100 zł 2,10 zł 3,30 zł
150 zł 2,00 zł 3,20 zł

Bilety ulgowe (jednorazowy 1,80 zł)
Wysokość wpłaty Koszt przejazdu
 Strefa I (1-3 przystanki) Strefa II (powyżej 3 przystanków)
15 zł 1,15 zł 1,75 zł
30 zł 1,10 zł 1,70 zł
50 zł 1,05 zł 1,65 zł
75 zł 1,00 zł 1,60 zł
     
 Więcej informacji nt. cen znajdziecie pod adresem: https://zycieczestochowy.pl/ceny-biletow-w-gore/

Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Często-
chowie informuje, że od 1 listopada zostaną 
wprowadzone stałe zmiany w funkcjonowaniu 
linii autobusowych nr 10, 11, 17, 19, 20, 29 i 91.

Na linii nr 17 część kursów zostanie skierowana przez 
ulice Piastowską i Przestrzenną w obu kierunkach (jed-
nocześnie nie będą one kursowały ulicami Matejki i Ar-
tyleryjską oraz częścią ulicy Konwaliowej). Dla pasaże-
rów zostaną udostępnione nowe przystanki: SZTORMO-
WA, ŁUBINOWA oraz CMENTARZ ZACISZE, a także:
▸ KONWALIOWA II na ul. Przestrzennej w kierunku 
     centrum,
▸ MATEJKI na ul. Piastowskiej w kierunku Kawodrzy

Uwaga! Ze względu na wprowadzenie ruchu jedno-
kierunkowego w dniach 1-3 listopada, w kierunku cen-
trum autobusy linii nr 17 będą kursować nową trasą od 
poniedziałku 4 listopada.

Ponadto ulegną zmianie następujące rozkłady jazdy:
▸ Linii nr 10 – tylko w soboty, niedziele i święta (robo-

cze bez zmian)
▸ Linii nr 11 – tylko w soboty, niedziele i święta (robo-
cze bez zmian*)
* W dni robocze 1 dodatkowy kurs w godzinach wieczor-
nych zostanie wydłużony do pętli LEGIONÓW COOPER 
STANDARD.
▸ Linii nr 17 – we wszystkie dni tygodnia
▸ Linii nr 19 – tylko w niedziele i święta (pozostałe dni 
bez zmian)
▸ Linii nr 20 – tylko w soboty (pozostałe dni bez zmian)
▸ Linii nr 29 – tylko w soboty (pozostałe dni bez zmian)
▸ Linii nr 91 – we wszystkie dni tygodnia

Na linii nr 91 zostanie wprowadzona zwiększona czę-
stotliwość kursowania, pozwalająca łatwiej przesiadać 
się pomiędzy tramwajami a autobusami komunikacji za-
stępczej. Ponadto jadąc w kierunku Śródmieścia, przy-
jazdy linii nr 91 zostaną skoordynowane z liniami tram-
wajowymi.

 Katarzyna Gwara

MZDiT

Ceny biletów w górę
Rodzinny biznes...

Ojciec i jego 17-letni syn 
hodowali marihuanę

Częstochowa

Andrzej Szewiński 
pożegnał się z urzędowymi 

obowiązkami

Zmiany

Częstochowska rada 
miasta w nowym 

składzie

Uwaga pasażerowie

Autobusy pojadą inaczej

Zmiany w częstochowskiej radzie miasta. Miejsce Zdzi-
sława Wolskiego, który w kadencji 2019-2023 będzie zasiadał 
w ławach sejmowych, zajmie Iwona Zbrojkiewicz.

Przypomnijmy, Zdzisław Wolski z częstochowską radą miasta był 
związany od 1994 roku. Od 2011 pełnił funkcję przewodniczącego. 
W ostatnich wyborach parlamentarnych uzyskał mandat posła na 
Sejm z okręgu częstochowskiego z listy SLD zdobywając 18 527 gło-
sów. Musiał więc odejść z częstochowskiej rady miasta. Jego miejsce 
powinien zająć Marek Czerwiński, który pełni obowiązki dyrektora 
generalnego urzędu miasta. Zrezygnował on jednak z mandatu na 
rzecz dalszej pracy w magistracie. Kolejna na liście SLD była Iwona 
Zbrojkiewicz i to właśnie ona zasiądzie w częstochowskiej radzie 
miasta. Katarzyna Gwara

Dotychczasowy zastępca prezydenta miasta, Andrzej Sze-
wiński, pożegnał się z pracą w magistracie. Piątek był 
ostatnim dniem jego urzędowania. Szewiński musiał zrezy-
gnować ze stanowiska, ponieważ został wybrany na posła 
Sejmu IX kadencji w ostatnich wyborach parlamentarnych.

W 1994 r. ukończył studia magisterskie na Wyższej Szkole Peda-
gogicznej (obecnie Uniwersytet im. Jana Długosza). W latach 1989-
2005 był zawodowym siatkarzem, wielokrotnym Mistrzem i repre-
zentantem Polski, przez wiele lat kluczowym graczem AZS Często-
chowa, a także siatkarzem klubów włoskich, tureckich i izraelskich. 
Był też właścicielem firmy specjalizującej się w wyposażaniu obiek-
tów sportowych, a w latach 2005-2007 dyrektorem do spraw sportu 
i marketingu, a następnie prezesem Zarządu Sportowej Spółki Akcyj-
nej AZS Częstochowa. W latach 2007-2015 był senatorem RP okręgu 
częstochowskiego VII i VIII kadencji oraz radnym Sejmiku Wojewódz-
twa Śląskiego III kadencji.

Od końca 2015 roku pełnił funkcję zastępcy prezydenta. W ostat-
nim okresie nadzorował pracę Wydziału Administracji Architekto-
niczno-Budowlanej, Wydziału Geodezji i Kartografii oraz Miejskiej 
Pracowni Urbanistyczno-Planistycznej.

Teraz będzie reprezentował w Sejmie RP wyborców z okręgu nr 
28 obejmującego Częstochowę oraz powiaty: częstochowski 
ziemski, kłobucki, lubliniecki i myszkowski. W wyborach zdobył 
ponad 10 tys. głosów.

Katarzyna Gwara

Częstochowscy policjanci zlikwidowali plantację konopi in-
dyjskich. Kryminalni odkryli uprawę na jednej z posesji w 
gminie Janów i Olsztyn. Łącznie zabezpieczyli 12 krzewów oraz 
blisko 3000 gramów już ściętego suszu. W tej sprawie śledczy za-
trzymali trzech mieszkańców powiatu częstochowskiego. Za 
uprawę, posiadanie i przetwarzanie znacznych ilości narko-
tyków, zatrzymanym może grozić do 8 lat więzienia.

Kryminalni z częstochowskiego referatu zwalczającego przestęp-
czość narkotykową ustalili niedawno, że na terenie jednej z posesji 
w gminie Janów może znajdować się nielegalna plantacja konopi in-
dyjskich, których uprawa jest zakazana przez prawo. Ich informacje 
potwierdziły się. Za budynkami gospodarczymi śledczy zabezpieczy-
li 11 krzaków konopi innych niż włókniste, natomiast w domu zna-
leźli ponad 2800 gramów już ściętego suszu, ukrytego w plastiko-
wych pojemnikach. Wykonane przez policjantów testy wykazały, że 
to marihuana. 54-latek został zatrzymany. Dodatkowo czynności re-
alizowane przez kryminalnych doprowadziły do jednego z domów 
jednorodzinnych w gminie Olsztyn. Tam okazało się, że w specjalnie 
przygotowanym namiocie, odpowiednio ogrzewanym, śledczy zna-
leźli krzak konopi. Podczas przeszukania w garażu natrafili na goto-
wy susz marihuany w ilości ponad 5 gramów. Policjanci zatrzymali 
17-latka i jego 44 - letniego ojca, podejrzewanych o uprawę i posia-
danie marihuany.

Zatrzymani usłyszeli już zarzuty nielegalnej uprawy,  posiada-
nia, a jeden z nich dodatkowo przetwarzania narkotyków. O dal-
szym losie zatrzymanych zadecyduje prokurator i sąd.

Katarzyna Gwara

https://zycieczestochowy.pl/ceny-biletow-w-gore/


Kryminalni z Komendy Wojewódzkiej 
Policji w Katowicach wspólnie z funk-
cjonariuszami CBŚP Zarząd w 
Katowicach oraz mundurowi z Jaworzna 
zatrzymali 3 osoby, które usiłowały do-
konać wymuszenia rozbójniczego na 
terenie Katowic. Sprawcy najpierw 
uprowadzili 34-letniego mieszkańca Ja-
worzna, a następnie próbowali zmusić 
go do zawarcia niekorzystnej umowy. 
Mężczyźni usłyszeli już zarzuty, a po-
nadto mają zakaz zbliżania się do 
pokrzywdzonego i zostali objęci do-
zorem policyjnym.

Dyżurny będzińskiej komendy otrzymał 
informację o uprowadzeniu 34-letniego 

mężczyzny. W działania poszukiwawcze za-
angażowali się policjanci z Centralnego Biu-
ra Śledczego Policji Zarząd w Katowicach, 
kryminalni z Komendy Wojewódzkiej Policji 
w Katowicach oraz stróże prawa z Komendy 
Miejskiej Policji w Będzinie i Jaworznie. Sytu-
acja była bardzo dynamiczna i wymagała po-
dejmowania szybkich decyzji, gdyż chodziło 
o zdrowie i życie człowieka. Policjanci szuka-
li terenowego samochodu, którym miał być 
przewożony 34-letni mieszkaniec Jaworzna. 
Poszukiwania objęły kilka miast. Zaczęły się 
w Jaworznie, a zakończyły w Katowicach na 
terenie jednej z kancelarii notarialnych. W 
ustaleniu miejsca, w którym mężczyzna się 
znajduje pomogła mundurowym aplikacja 
lokalizująca telefon zainstalowana w jego 
smartfonie. Policjanci wkroczyli do pomiesz-
czeń kancelarii dosłownie w ostatniej chwili. 
Poszkodowany miał właśnie zostać zmuszo-
ny przez sprawców do podpisania nieko-
rzystnej dla siebie umowy, w wyniku czego 
mógł stracić około 2 milionów złotych. Stró-
że prawa zatrzymali trzech mężczyzn i uwol-
nili 34-latka. Sprawcy to mieszkańcy Mysło-
wic i Jaworzna w wieku od 32 do 66 lat. Byli 
oni kompletnie zaskoczeni wizytą policjan-
tów i nie stawiali oporu. Noc spędzili w poli-
cyjnym areszcie, a następnego dnia proku-
rator przedstawił im zarzuty dotyczące usiło-
wania wymuszenia rozbójniczego, za co gro-
zi kara do 10 lat więzienia. Ponadto prokura-
tor zastosował wobec mężczyzn zakaz zbli-
żania się do pokrzywdzonego oraz objął ich 
dozorem policyjnym. Śledztwo w tej sprawie 
trwa, prowadzi je Prokuratura Rejonowa w 
Jaworznie.

Policjanci z Jastrzę-
bia-Zdroju zatrzymali 
30-latka podejrzanego o 
czynną napaść. Męż-
czyzna rzucił siekierą w 
interweniujących poli-
cjantów. Zatrzymany 
odpowie także za posia-
danie narkotyków. Grozi 
mu 10 lat więzienia.

W sobotę, po godzinie 
1.00, wywiadowcy zauwa-
żyli idącego ulicą Łowicką 
mężczyznę, który w dłoni 
trzymał siekierę. Na widok mundurowych, 
30-latek zaczął uciekać. Policjanci ruszyli za 
nim, jednak ten ignorował okrzyki nakazują-
ce zatrzymanie. W pewnej chwili, widząc, że 
nie zdoła uciec stróżom prawa, mężczyzna 
zatrzymał się i rzucił w ich kierunku siekierą. 
Na szczęście nie zdołał ranić żadnego z nich. 

Policjanci obezwładnili i zatrzymali 30-latka. 
Podczas kontroli osobistej, znaleźli w kiesze-
ni spodni woreczek z marihuaną. Mężczyzna 
trafił do pomieszczenia dla osób zatrzyma-
nych. O jego dalszym losie wkrótce zdecydu-
je sąd. Za czynną napaść na policjantów gro-
zi nawet 10 lat więzienia.

Bulwersująca zbrodnia w Sosnowcu. 
W jednym z mieszkań znalezione zo-
stały zwłoki 63-letniej kobiety. Jak się 
okazało, zabił ją 21-letni wnuczek. Nie-
długo po zabójstwie, dzięki skradzionej 
karcie bankomatowej dokonał szeregu 
wypłat.

Policję zawiadomił syn 63-latki, który po 
przyjściu do mieszkania  w dzielnicy Cen-
trum,  znalazł  ciało swojej matki. Kobieta 
miała widoczne obrażenia, w związku z czym 
istniało podejrzenie, że mogło dojść do za-
bójstwa. Przybyli na miejsce policjanci pod-

jęli czynności, w wyniku których szybko usta-
lili ,kto odpowiada za dokonanie tej zbrodni. 
Sprawcą okazał się 21-letni wnuczek zamor-
dowanej kobiety. Został zatrzymany w Kra-
kowie jeszcze tego samego dnia. Wyszło na 
jaw, że niedługo po zabójstwie, przy pomocy 
skradzionej z mieszkania ofiary karty banko-
wej, dokonał szeregu wypłat. Po dwóch 
dniach pracy śledczych, na podstawie zgro-
madzonych w sprawie materiałów, prokura-
tor zdecydował o przedstawieniu mu zarzu-
tu zabójstwa. Mężczyźnie grozi kara    doży-
wotniego więzienia. 21-latek nie był dotych-
czas karany. Sąd zdecydował o jego tymcza-
sowym aresztowaniu na trzy miesiące.

O ogromnym szczęściu może mówić 
31-latka, które podczas jazdy zapalił się 
samochód. Bielscy policjanci ewaku-
owali przerażoną kobietę z pojazdu i 
zgasili pożar. Dzięki ich błyskawicznej 
reakcji wyszła z opresji cała i zdrowa. 
Udało się też uratować samochód przez 
całkowitym spaleniem.

Do zdarzenia doszło na bielskiej ulicy Wy-
zwolenia. Sierż. szt. Piotr Danielczyk i sierż. 
szt. Bartosz Matuszny   - mundurowi z biel-
skiego wydziału prewencji patrolowali mia-
sto. W pewnym momencie zauważyli jadą-
cego z naprzeciwka vana, spod którego ma-

ski wydobywały się płomienie ognia i dym. 
Policjanci natychmiast podjechali do niego. 
Za kierownicą siedziała przerażona kobieta. 
Stróże prawa pomogli jej bezpiecznie zatrzy-
mać samochód i ewakuowali ją z płonącego 
pojazdu. Po zapewnieniu jej bezpieczeń-
stwa, przystąpili do gaszenia ognia. Jedno-
cześnie na miejsce została wezwana straż 
pożarna. Po chwili na miejsce pożaru dotar-
li strażacy z OSP w Hałcnowie, którzy dogasi-
li pojazd. Dzięki sprawnej reakcji munduro-
wych 31-letnia bielszczanka wyszła z opresji 
cała i zdrowa. Udało się też uratować jej sa-
mochód przed całkowitym spaleniem.

Resztę życia w więzieniu może spę-
dzić 35-latek z Bielska-Białej podejrzany 
o zabójstwo ze szczególnym okrucień-
stwem swojej żony. Mężczyzna zgłosił 
jej zaginięcie. Mundurowi nie dali 
jednak wiary jego zeznaniom. Okazało 
się, że słusznie. Zebrano bowiem obcią-
żający go materiał dowodowy.

Do Komisariatu III Policji w Bielsku-Białej 
zgłosił się 35-latek. Mężczyzna przyszedł 
zgłosić zaginięcie ciężarnej żony. ciąży. Poli-
cjanci rozpoczęli poszukiwania zaginionej. 

Zaangażowała się w nie rodzina i przyjaciele. 
Stróże prawa od początku nie dawali wiary 
podawanym przez 35-latka okolicznościom 
zaginięcia. Śledczy z wydziału kryminalnego 
bielskiej komendy oraz trzeciego komisaria-
tu, pod nadzorem bielskiej prokuratury, pro-
wadzili czynności dochodzeniowo-śledcze 
oraz operacyjne. Relacja, jaką przedstawiał 
35-latek, różniła się od ustaleń, które poczy-
nili śledczy. Policjanci sprawdzali więc 
wszystkie możliwe wersje zaginięcia, weryfi-
kowali informacje podawane przez męża 
oraz okoliczności sprawy. Podejrzenia, że 
mąż miał swój udział w sprawie, były coraz 
bardziej realnie. Mężczyzna został przez nich 
zatrzymany. Nazajutrz na terenie wojewódz-
twa śląskiego przypadkowa osoba natknęła 
się na ciało kobiety. Śledczy szybko zidenty-
fikowali ją jako zaginioną 33-latkę. Zrealizo-
wane pod nadzorem bielskiej prokuratury 
czynności śledcze i operacyjne pozwoliły na 
zebranie obszernego materiału dowodowe-
go. 35-latek został doprowadzony do proku-
ratury, gdzie usłyszał zarzuty znęcania się 
oraz zabójstwa ze szczególnym okrucień-
stwem.Na wniosek śledczych bielski sąd 
aresztował go na 3 miesiące. Za zbrodnię, 
której się dopuścił, grozi mu kara dożywot-
niego pozbawienia wolności.

Policjanci zatrzymali kie-
rowcę, który nie zatrzymał się 
do kontroli i potrącił interwe-
niującą policjantkę. 
Zatrzymany to 28-letni miesz-
kaniec Czerwionki-Leszczyn, 
oprócz 1 promila w organizmie, 
miał również czynny zakaz pro-
wadzenia pojazdów 
mechanicznych. Interweniu-
jącym policjantom udzielono 
pomocy medycznej i psycholo-
gicznej.

Do tego niebezpiecznego pościgu doszło 
w Czerwionce-Leszczynach. Patrol rybnickiej 
drogówki w nieoznakowanym radiowozie 
zauważył volkswagena golfa, którego kieru-
jący popełnił wykroczenie. Pojazd nie zatrzy-
mał się do kontroli i ruszył do ucieczki. Kie-
rowca poruszał się z dużą prędkością i po-
pełniał szereg wykroczeń. Ze wstępnych 
ustaleń wynika, że w pewnym momencie za-
trzymał się po uderzeniu w znak drogowy. 
Wtedy też doszło do potrącenia policjantki, 
która wysiadła z radiowozu i próbowała za-
trzymać kierowcę. Mundurowi oddali strzały 
w kierunku pojazdu. Pomimo tego kierowca 
ruszył do dalszej ucieczki. Pościg przeniósł 

się na teren Żor, gdzie do działań włączyli się 
miejscowi policjanci. Finalnie przy współpra-
cy mundurowych z Rybnika i Żor zatrzyma-
no 28-letniego kierowcę golfa oraz 36-letnie-
go pasażera. Obaj byli pijani. Mężczyźni zo-
stali zatrzymani w policyjnym areszcie. O 
dalszym losie kierowcy zadecyduje sąd. 
28-letni mieszkaniec Czerwionki-Leszczyn 
oprócz 1 promila w organizmie, miał wów-
nież czynny zakaz prowadzenia pojazdów 
mechanicznych. Był to kolejny raz, kiedy nie 
zatrzymał się do policyjnej kontroli. Szczegó-
łowy przebieg i okoliczności zdarzenia będą 
wyjaśniane przez rybnickich śledczych. Na 
szczęście mundurowi, którzy interweniowali 
odnieśli niegroźne dla życia obrażenia.
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Uprowadzili 34-latka i chcieli go 
zmusić do zawarcia niekorzystnej 

umowy

Z siekierą na policjantów

Z zimną krwią zamordował 
swoją babcię

Uratowali kobietę z płonącego 
samochodu

Zgłosił zaginięcie żony. 
Okazało się, że... sam ją zabił

Potrącił policjantkę i próbował 
uciekać

Kolumnę opracowała Katarzyna Gwara
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Przyjmę do pracy fryzjerkę
 z doświadczeniem 

na 1/2 etatu 
tel. 601 697 724

OGŁOSZENIA ABONAMENTOWE

REWOLUCJA

CENOWA

Okna 5-kom.
1465 mm

1
4
3
5
 m

m

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 toaletę kompakt. –  
używaną w b. dobrym stanie 
 Tel. 501 109 822

n SPRZEDAM drzwi wejściowe  
Tel. 501 109 822

n SPRZEDAM drzwi pokojowe  
 prawe i lewe - białe z szybami 
miodowymi.  Tel. 501 109 822

n SPRZEDAM lustro łazienkowe –  
o wym. 70 x 90 cm. Tel. 501 109 822

n SPRZEDAM NISSAN JUKE ACENTA  
2013 r. , 1.6 - 117 KM, I właściciel, 
salon, udokum. przebieg 35.600 
km, światła dzienne, koła zimowe, 
garażowany, stan techniczny b.dobry, 
ważny przegląd i OC.  
Tel. 608 260 449

n SPRZEDAM futrówka skóra 
(świnia) – tel. 790 819 855 

n SPRZEDAM programator do 
pralki typ 770  nowy  
– tel. 790 819 855 

n SPRZEDAM szlifierka stołowa 
– mało używana! tel. 790 819 855 

n SPRZEDAM pilarka poprzeczno 
-wzdłużna DMPA-40 
– mało używana! tel. 790 819 855 

n SPRZEDAM umywalkę z KOŁA –  
z baterią o wym. 65 x 47 cm.  
Tel. 501 109 822

n SPRZEDAM wannę metalową –  
używaną w b. dobrym stanie,  
o wym. 170 x 75 cm. Tel. 501 109 822

n SPRZEDAM drzwi harmonijkowe 
– używaną w b. dobrym stanie,  
o wym. 170 x 75 cm. Tel. 501 109 822

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

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,	mo-
skwicz	,	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	097274 

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 WOLNY, lat 55, wzrost 1,79 m, 
własne mieszkanie, niezależny, 
pozna kobietę. Tel. 579 152 835

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

PRZYJMĘ

KUPIĘ

KURSY na kwalifikowanego 
 pracownika ochrony.

Kursy doskonalące dla kwalifikowa-
nych pracowników ochrony wa-

runkujące 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. Ro-
cha. 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 DOM w szeregowej 
zabudowie : Cz-wa / Lisiniec. 
40% do wykończenia. 
Tel. kontaktowy 34 317 27 48

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

nSPRZEDAM pole o pow. 8134 m2, dł. 
250 m, szer. 40 – 45 m w Czę-
stochowie, ul. Juranda 40/44. 
Tel. 887 627 682

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

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

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

NIERUCHOMOŚCI

KURSY

Pracowników bez doświadczenia  
do pomocy na budowie  

w Blachowni.
Praca w terenie poniedziałek-piątek  

2.200 zł netto!  
Tel. 32-238-86-23

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

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

PRACA

USŁUGI
n POLEROWANIE reflektorów, blachar-

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

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

ODKUPIĘ 
nowy  

lub sprawny 
przyrząd  

do badania 
witamin 

Vitastiq2 

tel. 508 157 381

centrumwag@gmail.com
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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 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 MAZDA 6 2.0	E,	kraj.,	I	–	wł.	 49.900 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 OPEL ASTRA		1.4	TE,	2011,	kraj.,	I	–	wł.,	serwis 19.900 zł

n SKODA OCTAVIA		1.4	E,	2010,	przebieg	62	tys. 
kraj.,	I	–	wł.,	serwis 22.900 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 PASSAT	2.0	D,	rok	prod.	2009 19.900 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 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  IV 1.6	E,	rok prod. 2018,	kraj.,	I-wł. 45.900 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	protd.	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

5.600 złn ROVER 45 1.6	E,	rok	prod.	2003

49.900 złn AUDI Q5 3.0	D,	rok	prod.	2008,	kraj

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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