
Telefoniczna informacja od 
świadka i szybka interwencja 
myszkowskich dzielnicowych 
zapobiegły tragedii. Mundu-
rowi uratowali 76-latka, który 
usiłował targnąć się na swoje 
życie. Mężczyzna próbował 
się zaczadzić. Pomoc przyszła 
w ostatniej chwili. Desperat 
trafił pod opiekę lekarzy.

Dyżurny mysz-
kowskiej komendy   
został powiadomio-
ny o tym, że 76-latek 
chce targnąć się na 
życie. Informację 
przekazał jego znajo-
my. Asp. Paweł Bie-
droń i mł. asp. Łu-

kasz Dudek pod wskazanym ad-
resem w garażu odkryli pojazd, 
który miał uruchomiony silnik. 
Wnętrze samochodu było strasz-
nie zadymione. W środku siedział 
pół przytomny mężczyzna. Mun-
durowi od razu unieruchomili sil-
nik, wyciągnęli 76-latka na ze-
wnątrz, a pojazd wypchnęli z ga-
rażu. Jak się okazało, mężczyzna 
za pomocą plastikowej rury do 
szczelnie zamkniętego auta do-
prowadził spaliny. W ten sposób 
- jak później oświadczył - „chciał 
skończyć ze sobą”. 76-latek był 
pijany. Badanie wykazało ponad 
2 promile alkoholu. Mundurowi 
niedoszłego samobójcę   przeka-
zali w ręce lekarzy.

Katarzyna Gwara

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

Zbrodnia w Częstochowie 

Zakatowali 50-latkę. Całe zdarzenie 
nagrywali telefonem komórkowym

Makabryczne odkrycie przy 
ulicy Konwaliowej w Często-
chowie. W okolicy przystanku 
autobusowego znalezione zo-
stały zwłoki kobiety. Jak się 
okazało, padła ona ofiarą 
śmiertelnego pobicia. Podej-
rzani o tę zbrodnię są 18-latek 
i 15-latek. Nastolatkowie całe 
zdarzenie nagrywali telefonem 
komórkowym. Wszystkiemu 
przyglądał się natomiast ojciec 
młodszego z nich.

Do makabrycznego zdarzenia 
doszło w nocy z środy na czwar-
tek. Zwłoki 50-latki zostały znale-
zione w czwartek około godziny 
piątej rano. Ze wstępnych usta-
leń policjantów wynika, że 18-la-
tek, 15-latek, jego 41-letni ojciec 
oraz ich ofiara spotkali się w ce-
gielni przy ul. Busolowej w Czę-
stochowie.    50-letnia kobieta 
przyszła do pracy swojego 41-let-
niego znajomego. Oboje pili alko-
hol. Później dołączyli do nich na-
stolatkowie, którzy w pewnym 
momencie rzucili się na kobietę. 
Zaczęli ja bić. Wszystko nagrywa-
li telefonem komórkowym. Całe-

mu zajściu przyglądał się 41-la-
tek. Gdy kobieta straciła przy-
tomność, wrzucili ją do bagażni-
ka -  rzekomo szukając dla niej w 
ten sposób pomocy - i zawieźli 
do krewnego. Ten jednak odmó-
wił. O całym zajściu nie poinfor-

mował jednak policji - w efekcie 
odpowie  za nieudzielenie pomo-
cy i niepowiadomienie organów 
ścigania o przestępstwie.

Cała trójka porzuciła 50-latkę 
w pobliżu przystanku przy ulicy 
Konwaliowej. Nie wiadomo, czy 

kobieta jeszcze żyła.
Odpowiedzialni za tę maka-

bryczną zbrodnię szybko zostali 
zatrzymani. 18-latek usłyszał za-
rzuty pobicia ze skutkiem śmier-
telnym i pozbawienia wolności 
ofiary. Młody mężczyzna został 

już aresztowany na trzy miesią-
ce.  41-latkowi postawiono zarzu-
ty współudziału w uwięzieniu ko-
biety i nieudzielenie jej pomocy. 
15-latek natomiast odpowie 
przed sądem dla nieletnich.

Katarzyna Gwara

Nasze miasto otrzymało Grand Prix w ogólno-
polskim konkursie „Kryształy PR”. Częstochowa 
została nagrodzona za „Najlepszą kreatywną 
kampanię promocyjną” oraz wyróżnieni w kate-
gorii „Najlepsza gazeta miejska”.

Jury doceniło kampanię „Częstochowa - odkryj ją”, 
którą Wydział Kultury, Promocji Sportu UM oparł na 
wprowadzeniu nowego logo i identyfikacji wizualnej 
miasta opartej na grze znaczeń. Pomysł na kampanię 

wziął się z rozdzielenia nazwy miasta (Często - cho-
wa), co zostało wykorzystane w tworzeniu ideogra-
mów i całej grafiki użytej przy produkcji gadżetów 
promocyjnych.

Celem konkursu Kryształy PR jest promowanie i 
nagradzanie najbardziej wartościowych inicjatyw 
jednostek samorządu terytorialnego i organów ad-
ministracji państwowej jako inspiratorów kreatyw-
nych działań i rozwiązań.

Do tegorocznej edycji konkursu zostało zgłoszo-
nych 200 projektów z całej Polski w 6 kategoriach. 
Organizatorem wydarzenia są twórcy corocznej 
Ogólnopolskiej Konferencji PR w Samorządzie i Ad-
ministracji Państwowej.

Grand Prix oraz wyróżnienie przyznano naszemu 
miastu podczas XV Ogólnopolskiej Konferencji PR w Sa-
morządzie i Administracji Państwowej w Katowicach.

– Konkurs to niepowtarzalna okazja, by wyróżnić 
te inicjatywy, na których inni mogą się wzorować  – 
mówi Sebastian Chachołek, prezes Grupy PRC Hol-
ding, organizującej konkurs.

  Gazeta wydawana przez Urząd Miasta Częstocho-
wy, obecnie jako „CGK”, już wcześniej otrzymywała 
laury w konkursu Kryształy PR (w latach 2012, 2014 i 
2016 - Grand Prix, a    w 2017 - wyróżnienie).

Katarzyna Gwara
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Wyróżnienie dla miasta

Częstochowa z kryształami PR
Myszków

76-latek 
próbował się 

zaczadzić



Koncert Haliny Kunickiej 
oraz wypełniony piosenkami z 
lat 50. spektakl ,,Zaczarowany 
koń” to główne atrakcje tego-
rocznych ,,Senioraliów”, które 
odbędą się, jak poprzednio, w 
Hali Sportowej Częstochowa. 
Nie    zabraknie propozycji re-
kreacyjnych czy oferty 
organizacji działających na 
rzecz seniorek i seniorów.

,,Senioralia” będą jak zwykle 
okazją, aby wspólnie bawić się, 
tańczyć, ćwiczyć i aktywnie spędzić 
czas w gronie znajomych. Corocz-
na impreza – łącząca propozycje 
kulturalne z rekreacyjnymi – jest 
istotnym elementem miejskiego 
programu ,,Częstochowa wspiera 

seniorów.”   
10 października, w holu głów-

nym Hali Sportowej Częstochowa 
już o godz. 10.00 otwarte zostaną 
stoiska organizacji działających na 
rzecz seniorek i seniorów.    Na 
arenie głównej będzie można na-
tomiast wziąć udział w zajęciach 
Zumby, gimnastyce ogólnorozwo-
jowej czy ćwiczeniach służących 
dobrej kondycji kręgosłupa. 
Wstęp na imprezy pierwszego 
dnia jest bezpłatny. W czwartek 
,,Senioralia” skupią się na propo-
zycjach rekreacyjnych.

Drugi dzień – 11 października – 
będzie dniem koncertowym. Głów-
ną gwiazdą będzie ciesząca się od 
dekad niezmienną sympatią pu-
bliczności Halina Kunicka. Wejdzie 
na scenę o godz. 20.00. Piosenkar-
ka doceniana za charyzmę i wokal-

ne umiejętności ma na koncie  
17 albumów, sprzedanych w łącz-
nym nakładzie ponad miliona eg-
zemplarzy. Koncertuje w Polsce i 
za granicą, zawsze przy wypełnio-
nej do ostatniego miejsca widow-
ni. Reprezentowała Polskę w ekipie 
artystycznej na Olimpiadzie w Mo-
nachium w 1972. Była też pierwszą 
Polką, która otrzymała Nagrodę 
Publiczności na Festiwalu w Sopo-
cie i pierwszą, która wygrała Mię-
dzynarodowy Festiwal Przebojów 
w Dreźnie. Dwukrotnie wygrała 
plebiscyt na Najpopularniejszą Pol-
ską Piosenkarkę w Chicago. Jej re-
pertuar obejmuje zarówno efek-
towne przeboje, jak i piosenki ka-
baretowe i aktorskie. Na ,,Seniora-
liach” pewnie będzie można więc 
usłyszeć „To były piękne dni”, 
„Niech no tylko zakwitną jabłonie, 
„Orkiestry dęte”, „Upływa szybko 
życie”, „Czumbalalajkę” czy „Od no-
cy do nocy”.   

Przed koncertem Haliny Kunic-
kiej, o godz. 18.00, Teatr im. A. Mic-
kiewicza wystąpi z widowiskiem 
muzycznym ,,Zaczarowany koń.”

  – To spore wyzwanie zadowo-
lić tak liczną i wymagającą pu-
bliczność, zabrać ich w piękną po-
dróż w czasie  – komentuje zastęp-
ca prezydenta Częstochowy Jaro-
sław Marszałek.    –   Zastanawiali-
śmy się, co mogłoby być równie 
atrakcyjne jak zeszłoroczny wy-
stęp Maryli Rodowicz. Obok kon-
certu Haliny Kunickiej, postawili-
śmy więc na ,,Zaczarowanego ko-
nia” w wykonaniu znakomitego 

zespołu naszego Teatru. Dla czę-
stochowskich artystów będzie to 
duże wyzwanie - czym innym jest 
przecież grać dla kilkuset osób na 
teatralnej scenie, a czym innym – 
dla pięciu czy sześciu tysięcy.

Na widowisko złożą się teksty 
satyryczne, fragmenty starych kro-
nik filmowych i piosenek, które 
śpiewane są do dzisiaj przez rzesze 
estradowych i teatralnych wyko-
nawców. Zabrzmią zarówno utwo-
ry liryczne –    „Kasztany”, „Pamię-
tasz, była jesień” czy „Kaziu, zako-
chaj się” – jak i te żywiołowe i dyna-
miczne, w rodzaju „Serduszko pu-
ka w rytmie cza-cza”, „Kuba wyspa, 
jak wulkan gorąca” czy „Cicha wo-
da”. O muzyczną oprawę zadba 
częstochowski zespół Makabunda.

Po widowisku ,,Zaczarowany 
koń” zostaną wręczone nagrody w 
konkursie „Częstochowski Aktyw-
ny Senior”, a po koncercie Haliny 
Kunickiej będzie można jeszcze ba-
wić się przy muzyce DJ-a.

  Wśród osobowości, których za-
proszenie na tegoroczne święto 
seniorów brano pod uwagę, była 
także Irena Santor. Ostatecznie 
wybór padł jednak na Halinę Ku-
nicką – również dlatego, że Irenę 
Santor, wielką damę polskiej pio-
senki, będzie można usłyszeć w Fil-
harmonii Częstochowskiej już 20 
października. 

Organizatorami dwudniowego 
święta seniorów są Urząd Miasta 
Częstochowy, Miejski Dom Kultu-
ry, Hala Sportowa Częstochowa 
oraz Stowarzyszenie Sportowa 
Częstochowa.

Bilety na koncerty 11 październi-
ka osoby powyżej 60. roku życia 
będą mogły kupić w cenie 10 zł. 
Wszyscy inni –   w cenie 100 zł.

Bilety są dostępne od 1 paź-
dziernika w Miejskim Domu Kultu-
ry (ul. Łukasińskiego 50/68), Ośrod-

ku Promocji Kultury „Gaude Ma-
ter” (ul. Dąbrowskiego 1), Miejskiej 
Galerii Sztuki   (al. Najświętszej Ma-
ryi Panny    64), Częstochowskiej 
Organizacji Turystycznej (al. NMP 
65), „Hali Polonia” (ul. Dekabrystów 
43) oraz Hali Sportowej Częstocho-
wa (ul. Żużlowa 4). Będą też dystry-
buowane w uniwersytetach trze-
ciego wieku, na spotkaniach inau-
gurujących nowy rok akademicki.

Oprac. Katarzyna Gwara
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Częstochowa

Młody obywatel znad Warty  
i Dniepru

UM Częstochowa

Pozytywnie oceniamy 
pracę urzędników

10, 11 października

Święto seniorów

Częstochowa miała wyjątko-
wych gości. Przed kilka dni w 
naszym mieście przebywała 
młodzież z Perejasławia na 
Ukrainie. Wraz z koleżankami i 
kolegami ze Szkoły Podsta-
wowej nr 8 rozwijała swoje 
umiejętności współuczestni-
czenia w społeczeństwie 
obywatelskim.

Ukraińska młodzież – wraz z 
opiekunami –    przebywała w na-

szym mieście między 22 a 26 wrze-
śnia. Uczniowie ze Szkoły Średniej 
nr 7 w Perejasławiu Chmielnickim 
razem z koleżankami i kolegami z 
częstochowskiej Szkoły Podstawo-
wej nr 8 im. H. Poświatowskiej po-
głębiali swoją wiedzę o społeczeń-
stwie obywatelskim oraz kształto-
wali umiejętności, dzięki którym 
można w nim aktywnie i skutecznie 
działać. Zamysłem projektu było 
uświadomienie jego uczestnicz-
kom i uczestnikom, że to od ich po-
staw będzie zależała przyszłość ich 
państw i że działając   razem mogą 

osiągnąć wiele dla wspólnego do-
bra.

Już po pierwszym dniu wspól-
nej pracy zanikła bariera języko-
wa, a uczestnictwo w projekcie 
okazało się przede wszystkim 
świetną zabawą. Każdy dzień po-
święcony był osobnemu temato-
wi. I tak młodzi ludzie przyglądali 
się konstytucji polskiej i ukraiń-
skiej z perspektywy praw i obo-
wiązków obywatelek i obywateli, 
tworzyli katalog postaw obywatel-
skich, uczestniczyli też w warszta-
tach o tolerancji oraz spotkaniu z 
Pełnomocniczką Prezydenta Czę-
stochowy ds. Równych Szans. 
Przeprowadzili też sondę uliczną 
pod hasłem „Czy jesteśmy społe-
czeństwem tolerancyjnym?” Bar-
dzo chętnie angażowali się w wo-
lontariat, odwiedzając dom po-
mocy społecznej. Zachęcali do 
zdrowego odżywiania, rozdając 
jabłka. Spotkali się z przedstawi-
cielem Młodzieżowej Rady Mia-
sta; uczestniczyli także w sesji Ra-
dy Miasta Częstochowy. Wszyst-
kie te doświadczenia miały im po-
móc w opracowaniu kampanii do 
samorządu uczniowskiego. Na 
koniec tworzyli ulotki promujące 
aktywne postawy obywatelskie.

   Przedsięwzięcie było realizo-
wane w ramach Polsko-Ukraiń-
skiej Rady Wymiany Młodzieży ze 
środków Ministerstwa Edukacji 
Narodowej. 

Katarzyna Gwara

Są wyniki najnowszego ba-
dania satysfakcji z usług 
Urzędu Miasta Częstochowy. 
Raczej wysoko i bardzo wy-
soko oceniło je 91,5 proc. 
osób, które wypełniły kwe-
stionariusz ankiety.

Badanie zadowolenia ze stan-
dardu usług w Urzędzie Miasta 
przeprowadzono w lipcu i sierp-
niu. Ankietę – zawierającą pytania 
otwarte i zamknięte – wypełniło 
łącznie 657 interesantek i intere-
santów. Jak zawsze, na bazie ich 
odpowiedzi powstał raport pod-
sumowujący wyniki badania.   

   Ogólny poziom usług bardzo 
wysoko i raczej wysoko oceniło 
91,5% respondentów. Średnie 
oceny wystawiło Urzędowi 4,5% 
pytanych, a raczej niskie i bardzo 
niskie – 3,6%.

Poszczególnym aspektom ob-
sługi można było przyznać od 1 
do 5 punktów. Udzielanie infor-
macji zostało ocenione ogólnie 

bardzo wysoko bądź raczej wyso-
ko łącznie przez 90% ankietowa-
nych. Wiedzę kadry urzędniczej 
wysoko lub raczej wysoko oceniło 
dokładnie 86,7% badanych. Do-
trzymywanie terminów zapewni-
ło Urzędowi 85,5% bardzo wyso-
kich i raczej wysokich ocen – tyle 
samo, co poświęcanie uwagi inte-
resantkom i interesantom. Zda-
niem ankietowanych, gotowość 
do udzielania pomocy odwiedza-
jącym Urząd stoi na bardzo satys-
fakcjonującym poziomie – za ten 
element przyznano łącznie z górą 
85% bardzo wysokich i raczej wy-
sokich ocen, podobnie jak za 
przestrzeganie zasady równego 
traktowania. W ocenie wszystkich 
wyszczególnionych elementów 
obsługi przeważały opinie pozy-
tywne i bardzo pozytywne – było 
ich łącznie ponad 80%.

   Ankietowani mogli też zgła-
szać swoje własne propozycje 
usprawnień usług świadczonych 
przez Urząd. 46,5% z tych, którzy 
odpowiedzieli na pytanie o suge-
stie zmian, nie zmieniłoby nic – 
ich zdaniem wszystko funkcjonu-
je jak należy, a obsługa jest miła i 
kompetentna. 18% ankietowa-
nych zwróciło uwagę na długi 
czas oczekiwania i niewystarcza-
jącą liczbę stanowisk obsługi.

Z pełnym tekstem opracowa-
nia wyników badania można za-
poznać się na stronie magistratu.

Katarzyna Gwara

W trakcie ,,Senioraliów” zosta-
ną   uruchomione specjalne linie 
autobusowe dojeżdżające z przy-
stanku na pl. Biegańskiego do 
Hali Sportowej Częstochowa.

10 i 11 października dojazd na 
imprezę zapewni linia autobuso-
wa nr 90 na trasie plac Biegańskie-
go – Hala Sportowa Częstochowa.

   
Autobusy w obu kierunkach 

będą zatrzymywać się na nastę-
pujących przystankach:

l II aleja Najświętszej Maryi Pan-
ny

l I aleja Najświętszej Maryi Pan-
ny (kierunek HSC)

l Stary Rynek (powrót: plac Da-
szyńskiego)

l Hala Sportowa Częstochowa
W czwartek, 11 października, 

autobusy wykonają 3 kursy z pla-
cu Biegańskiego po godzinie 9.00 
oraz 3 kursy powrotne z HSC po 
godzinie 13.00.

W piątek, 12 października, linia 
będzie kursować co 20 minut od 
godz. 16.00 do 21.30, a od godz. 
21.30 do 23.30 co 10 minut.

Rozkłady jazdy będą dostępne 
na przystankach i na stronie in-
ternetowej MZDiT:

   https://mzd.czest.pl/

https://mzd.czest.pl/
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Kolumnę opracowała Katarzyna Gwara

Zabrzańscy policjanci zajmujący się 
zwalczaniem przestępczości gospo-
darczej zatrzymali dwóch mężczyzn 
podejrzanych o oszustwa internetowe 
przy sprzedaży pieluch dla dzieci, 
ubrań oraz chemii gospodarczej. W 
sprawie tej zarzuty usłyszała także ko-
bieta, która sama zgłosiła się do 
komendy. Dwaj mężczyźni trafili już 
za kratki. Wobec jednego sąd zasto-
sował areszt, a drugi poszukiwany był 
do odbycia kary za rozbój.

Zabrzańscy policjanci zajmujący się 
zwalczaniem przestępczości gospodar-
czej zatrzymali dwóch mężczyzn w wie-
ku 18 i 20 lat. Śledczy już od kilku mie-
sięcy prowadzili sprawę oszustw na 
portalach społecznościowych i aukcjach 
internetowych. Oszuści oferowali do 
sprzedaży pieluchy dla dzieci znanych 
marek w okazyjnych cenach, a także 
ubrania i chemię gospodarczą. Klienci, 
którzy płacili za transakcję, nigdy nie 
otrzymywali zamówionego towaru. Za-
brzańscy mundurowi ustalili, że w oszu-

stwach brali udział 18 i 20-latek z Za-
brza. W przestępczą działalność zamie-
szana była również 20-letnia kobieta, 
pozostająca w nieformalnym związku z 
zatrzymanym 18-latkiem. Kobieta sama 
zgłosiła się do komendy. Podczas za-
trzymania w mieszkaniu 18-latka prze-
bywała jego poszukiwana 15-letnia 
siostra. Wszyscy podejrzani są miesz-
kańcami Zabrza. 20-latek usłyszał 
łącznie 32 zarzuty dotyczące oszustw. 
18-latkowi przedstawiono 12 takich 
zarzutów, natomiast 20-letnia kobie-
ta, która zdecydowała sama zgłosić 
się do policjantów, usłyszała 6 zarzu-
tów za oszustwa internetowe. Podej-
rzanym grozi za to do 8 lat więzienia. 
Jednak przy tej ilości popełnionych 
przestępstw kara może być surowsza 
- nawet do 12 lat więzienia.

Czynności w sprawie trwają, a poli-
cjanci apelują do wszystkich osób ko-
rzystających z internetowych zakupów 
o rozwagę w podejmowaniu decyzji o 
zakupie produktu. To, co wydaje się na 
początku niezwykłą okazją, często póź-
niej ukazuje nieuczciwość sprzedawcy.

Policjanci z wydziału kryminalnego 
katowickiej komendy wojewódzkiej za-
trzymali kolejne osoby biorące udział w 
zorganizowanej grupie przestępczej. 
Trzej mieszkańcy województwa śląskiego 
pracowali jako kierowcy w klubie nocnym, 
czerpiąc korzyści z nierządu - jeden z nich 
był taksówkarzem. Sprawa nadal trakto-
wana jest jako rozwojowa.

Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komen-
dy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, w tym 
śledczy z zespołu zajmującego się zwalcza-

niem handlu ludźmi, pracowali nad sprawą od 
ponad roku. Kompletowali i weryfikowali ko-
lejne informacje oraz dowody na przestępcze 
działanie grupy, której członkowie czerpali ko-
rzyści majątkowe z prostytucji. Pierwsi podej-
rzani zostali zatrzymani w kwietniu – była 
wśród nich między innymi para prowadząca 
klub nocny, w którym pracowały kobiety zaj-
mujące się prostytucją. Czwórka zatrzyma-
nych wówczas osób nadal przebywa w aresz-
cie tymczasowym.

W wyniku dalszych ustaleń i analizy zebra-
nego materiału dowodowego śledczy zatrzy-
mali teraz kolejnych członków tej grupy - 
38-letniego taksówkarza oraz dwóch kierow-
ców w wieku 37 i 52 lat zatrudnionych w klu-
bie. Najmłodszy z nich przebywa aktualnie w 
zakładzie karnym, gdzie odsiaduje wyrok za 
inne przestępstwo. Oprócz udziału w zorgani-
zowanej grupie przestępczej, przestawiono im 
również zarzut czerpania korzyści majątkowej 
z cudzego nierządu, za co grozi kara do 5 lat 
więzienia. Wobec 38 i 52-latka prokurator za-
stosował środki zapobiegawcze w postaci do-
zoru policyjnego i poręczenia majątkowego.

W całej sprawie na poczet przyszłych kar i 
grzywien śledczy zabezpieczyli drogie zegarki, 
gotówkę oraz nieruchomości za ponad 1 mln 
zł, które mogły pochodzić z przestępczego 
procederu.

Śledztwo prowadzone przez Prokuraturę 
Okręgową w Katowicach nadal uważane jest 
jako rozwojowe.

Słowa piosenki idealnie odzwiercie-
dlają sytuację, w której interweniowali 
wodzisławscy policjanci. W pociągu re-
lacji Praga - Warszawa Wschodnia 
podróżował samotnie 4-letni chłopiec. O 
fakcie powiadomił mundurowych zanie-
pokojony konduktor. Stróże prawa 
odebrali chłopca na stacji w Wodzisławiu 
Śląskim i przekazali pod opiekę matki.

W sobotę przed godziną 11.00 do centrum 
powiadamiania ratunkowego dodzwonił się 
konduktor, który przekazał że w pociągu rela-
cji Praga - Warszawa Wchodnia podróżuje sa-
motnie 4-letni chłopiec. Mężczyzna widział jak 
na stacji Chałupki, na peronie bawi się dwóch 
chłopców. W pewnym momencie jeden z nich 
wszedł do pociągu, a chwilę później transport 
kolejowy ruszył. Konduktor odnalazł chłopca, 
nawiązał z nim rozmowę a następnie o zaist-

niałej sytuacji powiadomił służby.
Następną stacją, na której pociąg się miał 

zatrzymać był Wodzisław Ślaski. Tam na chłop-
ca i konduktora czekali już policjanci. 4-latek 
został zabrany na komendę. Ustalono jego 
dane personalne i i nawiązano kontakt z mat-
ką. Okazało się, że kobieta zdążyła już zgłosić 
zaginięcie syna na komendzie w Raciborzu. 
Do czasu przybycia matki, chłopcem zajęła się 
policjantka. Wkrótce na komendzie pojawiła 
się mama 4-latka wraz z jego babcią, która w 
chwili zdarzenia miała się nim opiekować. Ko-
bieta została przesłuchana przez policjantów z 
wykroczeń. Wyjaśniła, że wnuczek bawił się na 
podwórku z kuzynami a ona tylko na chwilę 
weszła do domu. Gdy wróciła, chłopców już 
nie było. O losie babci zdecyduje wkrótce sąd. 
Dzięki szybkiej i sprawnej reakcji konduktora 
oraz pomocy policjantów chłopiec mógł szyb-
ko wrócić do domu. Całego i zdrowego malca 
oddano pod opiekę matki.

W ręce wywiadowców z katowic-
kiego oddziału prewencji wpadł 
46-letni zabrzanin, który miał w 
swoim audi narkotyki. Dla niepoznaki 
trzymał je w... świątecznej bombce za-
wieszonej na lusterku. Badania 
pobranej od mężczyzny krwi wykażą, 
czy prowadził on swój samochód pod 
wpływem środków odurzających. Na 
razie za posiadanie narkotyków grozi 
mu kara do 3 lat więzienia.

Policjanci z katowickiego oddziału 
prewencji patrolowali w miniony 
czwartek ulice Świętochłowic. W dziel-
nicy Lipiny zauważyli kierowcę audi, 
który nerwowo oglądał się za mundu-
rowymi, którzy postanowili zatrzymać 
pojazd do kontroli. Mieszkaniec Za-
brza był nerwowy i pobudzony, a jego 

zachowanie wskazywało, że może być 
pod wpływem narkotyków. Stróże pra-
wa znaleźli w jego aucie dwa zwitki fo-
liowe z amfetaminą. 46-latek dla nie-
poznaki trzymał je w świątecznej 
bombce zawieszonej przy lusterku 
wstecznym. Badanie alkomatem nie 
wykazało, że zabrzanin prowadził sa-
mochód pod wpływem alkoholu. Nato-
miast w związku z podejrzeniem, że 
mógł kierować autem po narkotykach, 
pobrano mu krew do dalszych badań. 
46-latek nie miał także wymaganych 
uprawnień do kierowania pojazdem. 
Mężczyzna trafił do policyjnego aresz-
tu. Usłyszał już zarzut za posiadanie 
narkotyków, a za jazdę bez uprawnień 
przyjął mandat karny. Teraz o jego dal-
szym losie zdecyduje sąd. Za posiada-
nie narkotyków grozi mu kara do 3 lat 
więzienia. Jeżeli okaże się, że dopuścił 
się jazdy pod wpływem środków odu-
rzających, usłyszy kolejny zarzut.

Policjanci z Siemianowic zostali powia-
domieni przez ojca o tym, że jego 11-letni 
syn nie wrócił do domu i nie ma z nim 
żadnego kontaktu. Natychmiast przyjęto 
zawiadomienie o zaginięciu małolet-
niego i rozpoczęto jego poszukiwania. 
Podczas wykonywanych czynności z 
ojcem 11-latka okazało się, że mężczyzna 
miał do odbycia karę więzienia i był po-
szukiwany celem ustalenia miejsca jego 
pobytu. Nad ranem na zaginionego 
chłopca natrafiły znajome jego matki, 
które odprowadziły go do domu. Jego oj-
ciec trafił natomiast do policyjnego 
aresztu...

Policjanci otrzymali zgłoszenie o tym, że 
11-latek nie wrócił do domu. Od godzin popo-

łudniowych ojciec nie miał z nim żadnego kon-
taktu. Mundurowi natychmiast rozpoczęli po-
szukiwania małoletniego. Jego rysopis został 
przekazany dyspozytorom komunikacji pu-
blicznej oraz taksówkarzom. W trakcie wyko-
nywanych czynności z ojcem zaginionego po-
licjant sprawdził jego tożsamość w systemach 
informatycznych. Wtedy okazało się, że męż-
czyzna jest poszukiwany w celu ustalenia miej-
sca pobytu oraz ma do odbycia karę 1,5 roku 
więzieniu. Mężczyzna z komendy trafił do po-
licyjnego aresztu, skąd zostanie  przekonwojo-
wany  do więzienia. Natomiast zaginiony  chło-
piec po godzinie 6.15 został zauważony w Sie-
mianowicach przez znajome jego matki, które 
odprowadziły go do domu. O całym zdarzeniu 
zostanie powiadomiony sąd rodzinny, który 
podejmie decyzje   opiekuńczo-wychowcze   
wobec małoletniego i jego rodziców.

Aresztowani za internetowe 
oszustwa

Czerpali korzyści  
z prostytucji

Wsiąść do pociągu byle 
jakiego...

Amfetamina w świątecznej 
bombce

Przyszedł zgłosić zaginięcie 
syna. Trafił za kratki
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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)



PONIEDZIAŁEK-WTOREK 7-8 października 2019 5.REKLAMA

Wybrane samochody na dzień 4 października 2019 r.

 

 

 

 

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 FORD TRANSIT CUSTOM 2.0 D,  
rok prod. 2017, 9-osobowy

69.900 zł
netto

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

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

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

n FORD C-MAX 1.6 D, rok prod. 2009 14.800 zł

n FORD 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 323 1.4 E, rok prod. 1999 1.500 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 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 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 LAGUNA 1.8 E, rok prod. 2002 2.900 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

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

43.900 zł

TOYOTA COROLLA  
1,6 E, rok prod. 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

n NISSAN PULSAR 1.2 E, rok prod. 2015 44.900 zł
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