
Częstochowscy policjanci po-
szukują 65-letniego mieszkańca 
Koziegłów. Henryk Brzozowski za-
ginął 7 października. Mężczyzna 
choruje na cukrzycę. Z uwagi na 
przebytą chorobę ma zaniki pa-
mięci, nie potrafi też obsługiwać 
telefonu. Każdy, kto zna miejsce 

jego aktualnego pobytu 
lub w ostatnim czasie 
widział zaginionego, 
proszony jest o kontakt 
z policją.

Henryk Brzozowski za-
ginął 7 października.

Rysopis zaginionego: wzrost 170 
cm, włosy koloru ciemny blond z wi-
doczną łysiną.

Ubiór zaginionego: szara podko-
szulka, szara koszula w kratę, beżowa 
kurtka, czapka z daszkiem, czarne 
spodnie, obuwie letnie z siateczką.

Każdy, kto ma jakiekolwiek infor-
macje na temat miejsca pobytu zagi-
nionego, proszony jest o kontakt z Ko-
mendą Miejską Policji w Częstochowie 
- telefon (34) 369 12 55 lub z najbliższą 
jednostką policji pod numerem telefo-
nu alarmowego 112. 

 Katarzyna Gwara

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

Budżet obywatelski

Zdecydowaliśmy na co wydać ponad 
dziewięć milionów

Zakup umundurowania dla 
strażaków, domki dla wolno ży-
jących kotów, aktywne światła 
w nocy, darmowa sterylizacja i 
kastracja dla psów i kotów, di-
nopark, warsztaty plastyczno 
– kinezjologiczne - między in-
nymi takie zadania zostaną 
zrealizowane w ramach ko-
lejnej edycji budżetu 
obywatelskiego. Powstaną też 
nowe place zabaw, chodniki, 
zieleńce, odbywać się będą za-
jęcia kulturalne, sportowe, 
rekreacyjne. W sumie wybra-
liśmy 127 pomysłów na łączną 
kwotę blisko 9,5 miliona zło-
tych. Swój głos oddało ponad 
17,5 tysiąca częstochowian.

Budżet obywatelski cieszy się nie-
słabnącym zainteresowaniem 
wśród częstochowian i częstocho-
wianek. Świadczą o tym liczby: od 
2014 roku, w 5 edycjach budżetu 
obywatelskiego, zgłoszono ponad 
3,5 tysiąca projektów. Z kolei do re-
alizacji wybrano 541 zadań za łączną 
kwotę ponad 37 milionów złotych.

W tym roku częstochowianie 
wybierali spośród 423 propozycji 
zadań. Swój głos oddało ponad 
17,5 tysiąca mieszkańców powyżej 
13. roku życia. Ostatecznie do re-
alizacji wybraliśmy 127 pomysłów 
– 9 ogólnomiejskich i 118 dzielnico-
wych. Dzielona pula środków na 
zadania w piątej edycji budżetu 
wynosiła blisko 9,5 miliona złotych 
(9 468 489 zł), w tym: na zadania o 

charakterze ogólnomiejskim prze-
szło 2 miliony (2 367 122 zł) oraz na 
zadania o charakterze dzielnico-
wym – nieco ponad 7 milionów  
(7 101 367 zł).

Wśród zadań ogólnomiejskich 
najwięcej punktów zdobył projekt 
związany z rewitalizacją i zmianą 
nawierzchni na boiskach hybrydo-
wych MOSIR Raków oraz doposa-
żeniem specjalistycznej infrastruk-
tury. Koszt realizacja zadania to 1 
milion 150 tysięcy złotych. Propo-
zycją, która cieszyła się równie du-
żym zainteresowaniem głosują-
cych był projekt AS – Aktywne Spo-
łeczeństwo – w ramach którego 
doposażone zostaną place rodzin-

nej rekreacji w sześciu dzielnicach 
naszego miasta (Błeszno, Brzeziny, 
Raków, Stare Miasto, Stradom oraz 
Wyczerpy-Aniołów). Projekt po-
chłonie 1 milion 116 tysięcy zło-
tych. Trzecie miejsce zajął pomysł 
obejmujący zakup umundurowa-
nia i środków ochrony indywidual-
nej dla strażaków OSP w Często-
chowie - Kuźnica Marianowa (25 
000 zł). Ponadto, w przyszłym roku 
w naszym mieście zakupiony zo-
stanie sprzęt sportowy dla dzieci i 
młodzieży uczęszczających na zaję-
cia sportowe na stadionie przy uli-
cy Kopalnianej w dzielnicy Dźbów    
(32 000 zł), pojawią się domki dla 
wolno żyjących kotów (4 000 zł), 

powstaną światła aktywne w nocy  
na skrzyżowaniu ul. Jagiellońskiej i 
al. Bohaterów Monte Cassino (3 
000 zł), kilkanaście bibliotek osie-
dlowych zostanie wyposażonych w 
drukarki i kserokopiarki (5 000 zł). 
Mieszkańcy będą mogli również 
skorzystać z darmowej sterylizacji/
kastracji psów i kotów (31 000 zł),  
a miasto będzie  oczyszczone z za-
kazów wyprowadzania psów w 
parkach miejskich  (500 zł).

W zadaniach dzielnicowych 
wnioski dotyczyły tradycyjnie róż-
nych   obszarów życia miasta. Po-
wstaną więc place zabaw, siłownie 
w plenerze, chodniki, zieleńce, pro-
gi zwalniające, stacje rowerów 

miejskich. Odbywać się będą pikni-
ki, zajęcia kulturalne, sportowe, re-
kreacyjne -   wśród nich między in-
nymi kurs języka hiszpańskiego, 
zajęcia kalisteniki z trenerem, zaję-
cia jogi, a w kilku dzielnicach plene-
rowe pokazy filmów. Doposażone 
zostaną niektóre filie biblioteki 
oraz jednostki OSP.   Poza tym 
uznanie w głosowaniu zdobyły ta-
kie zadania jak np.  Zdrowy strażak 
to czysty strażak – zakup urządzeń 
do higieny umundurowania   (Dź-
bów),   zakaz wyprzedzania na 
skrzyżowaniu ul. Sejmowej z  
ul. Kuronia   (Kiedrzyn),   klomby 
Marcin, Jan, Robert i Paweł  (Ostat-
ni Grosz),   Dinopark na Promena-
dzie  (Północ),  ogród sensoryczny 
dla dzieci   (Raków),   konkurs na 
najpiękniejsze bożonarodzeniowe 
świąteczne podwórko  (Stradom).

Najaktywniejszą dzielnicą w gło-
sowaniu był ponownie Kiedrzyn. 
Dzielnica ta w nagrodę otrzyma 
wszystkie niewykorzystane środki 
z puli ogólnomiejskiej i pul dzielni-
cowych. W sumie będzie to blisko 
80 tysięcy złotych. Pozwolą one na 
sfinansowanie dodatkowo trzech 
zadań. Najniższą frekwencję odno-
towano natomiast na Grabówce.

Wybrane do realizacji w 2020 r. 
wszystkie zadania ogólnomiejskie i 
dzielnicowe w ramach budżetu 
obywatelskiego można sprawdzić 
na stronie:
www.konsultacje.czestochowa.pl

Katarzyna Gwara

Jakież było zdziwienie 47-latka z Choronia, który w 
swojej spiżarni zastał... nieznajomego mężczyznę. Nie-
proszony gość nie potrafił logicznie wytłumaczyć, co robi 
w jego mieszkaniu.   Konieczna okazała się więc inter-
wencja policjantów.

Policjanci z komisariatu w Koziegłowach szybko ustalił 
cel wizyty 60-latka. Kompletnie pijany rabuś miał przy 
sobie wypełnioną po brzegi torbę z zakupami oraz wkrę-
tarkę należącą do gospodarza. Wszystkie te rzeczy za-
mierzał ukraść. W jego kieszeni mundurowi odnaleźli   
także gotówkę, którą również ukradł w mieszkaniu  zgła-
szającego. Policjanci zatrzymali rabusia i zwrócili właści-
cielowi skradzione przedmioty.

Katarzyna Gwara
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Wybory 

Głosujemy na posłów i senatorów

Częstochowa

Nagrodzeni za działalność społeczną
W Filharmonii Częstochowskiej po 

raz kolejny przyznano Nagrody Prezy-
denta Miasta Częstochowy za 
działalność w organizacjach pozarządo-
wych oraz    Nagrodę Równości im. 
Mieczysławy Biegańskiej.

Nagrody Prezydenta Miasta Częstocho-
wy za działalność w organizacjach poza-
rządowych są przyznawane osobom fi-
zycznym, organizacjom pozarządowym 
oraz podmiotom wymienionym w ustawie 
o działalności pożytku publicznego i o wo-
lontariacie. W tym roku otrzymali je  Adam 
Dłużniak  - działacz Polskiego Czerwonego 
Krzyża;  Włodzimierz Gidziela  - działacz w 
Towarzystwie Przyjaciół Częstochowy, 
Partnerstwie na Rzecz Aktywności Lokalnej 
Stare Miasto-Nowe Życie;   Aneta Makow-
ska  - działaczka oświatowa i naukowa, te-
rapeutka;   Marzanna Mioduszewska-Ko-
niarska  - działaczka społeczna realizująca 
zadania na rzecz seniorów, partnerstw lo-
kalnych;  Tomasz Pokorski  - działacz spor-
towy oraz  „Canis e Catus” Ogólnopolskie 
Niezależne Stowarzyszenie Miłośników i 
Hodowców Psów i Kotów Rasowych.   
Szczegółowe biogramy poniżej.

-  W Częstochowie zarejestrowanych jest 
prawie 1100 organizacji pozarządowych. 
Przybywa ich, a ich aktywność i ilość wyróż-
nia nasze miasto   – powiedział prezydent 
Krzysztof Matyjaszczyk. -   Taka współpraca 
to podstawa dojrzałego, obywatelskiego 
społeczeństwa; to sposób na rozwiązywa-
nie złożonych społecznych problemów.

Po raz drugi w historii Gali, przyznano 
Nagrodę Równości im. Mieczysławy Bie-
gańskiej. Otrzymała ją   Anna Herman, 
założycielka i prezeska Częstochowskie-
go Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Nie-
pełnosprawnych PERASADA, działaczka 
na rzecz społeczności lokalnej dzielnicy 
Wyczerpy-Aniołów.

Podczas gali wręczono również nagrody 
w konkursie na   „Najatrakcyjniejsze sto-
isko” podczas Pikniku Podmiotów Eko-
nomii Społecznej.  Zwyciężyło Częstochow-
skie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepeł-
nosprawnych PERASADA, przed Sztabem 
Ratownictwa i Łączności w Częstochowie RE-
SCUE TEAM. III miejsce zajęło stoisko zorga-
nizowane wspólnie przez Częstochow-

ską Akademię Sztuk Walk, Sportu i Re-
kreacji „SPARTAN”; Uechi-Ryu Karate-D 
oraz Fundację Fizjoniko - Fizjoterapia  
i Trening Medyczny.

Galę zakończył występ Zespołu Pieśni i 
Tańca „Częstochowa”.

NAGRODY PREZYDENTA MIASTA CZĘ-
STOCHOWY ZA DZIAŁALNOŚĆ   W OR-
GANIZACJACH POZARZĄDOWYCH ZA 

ROK 2019

W KATEGORII OSOBA FIZYCZNA:

ADAM DŁUŻNIAK, działacz Polskiego Czer-
wonego Krzyża, społecznik, wolontariusz, 
propagator krwiodawstwa, pierwszej po-
mocy, zdrowia. Organizator wolontariatu 
dla potrzebujących wśród uczniów często-
chowskich szkół. Propagator zdrowego 
stylu życia i udzielania pierwszej pomocy. 
Inicjator w Częstochowie wielu progra-
mów pomocowych, szczególnie dla dzieci 
z rodzin potrzebujących wsparcia, jak: 
„Wielkanoc z PCK”, „Wyprawka dla żaka”, 
„Godne dzieciństwo”. Dba o bezpieczeń-
stwo dzieci, prowadząc programy „Nie 
bądź obojętny – naucz się pierwszej po-
mocy” oraz zajęcia teoretyczno-praktycz-
ne z ratownictwa medycznego, obozy 
szkoleniowe. Nominowany m.in. za cało-
kształt działań edukacyjno-propagator-

skich zdrowego stylu życia i udzielania 
pierwszej pomocy.

WŁODZIMIERZ GIDZIELA, aktywny działacz 
Towarzystwa Przyjaciół Częstochowy, 
Partnerstwa na Rzecz Aktywności Lokalnej 
Stare Miasto-Nowe Życie, oddziału często-
chowskiego Polskiego Stowarzyszenia Ja-
zzu Tradycyjnego oraz Rady Dzielnicy Pół-
noc. Nominowany m.in. za współorgani-
zację i sponsorowanie akcji „Mikołaj z Kra-
kowskiej”, „Pierwszy plecak na nowy rok 
szkolny”.

ANETA MAKOWSKA, kynolog, działaczka 
oświatowa i naukowa, terapeutka. Propa-
gatorka kynoterapii jako metody rehabili-
tacji. Pomaga osobom z niepełnospraw-
nością, zagrożonym marginalizacją spo-
łeczną, poprzez prowadzenie zajęć tera-
peutycznych i rehabilitacyjnych. Nomino-
wana m.in. za prowadzenie zajęć terapeu-
tycznych z udziałem zwierząt – dogotera-
pię w Klubie Dziecka i Rodzica „Słoneczko”, 
za działalność edukacyjną w zakresie eko-
logii i integracji ze światem zwierząt oraz 
za aktywną współpracę ze środowiskiem 
lokalnym.

MARZANNA MIODUSZEWSKA-KONIAR-
SKA, działaczka społeczna, realizująca za-
dania na rzecz seniorów, partnerstw lokal-
nych. Założycielka Klubu Seniora w dzielni-
cy Ostatni Grosz, przewodnicząca Rady 
Dzielnicy Błeszno, liderka budżetu obywa-

telskiego. Nominowana za promowanie i 
wzmacnianie dzielnic, propagowanie bu-
dżetu obywatelskiego, aktywizację spo-
łeczności lokalnej

TOMASZ POKORSKI, działacz sportowy, 
trener mistrzów Polski w speedrowerze. 
Upowszechnia kulturę fizyczną prowa-
dząc społecznie zajęcia z dziećmi i mło-
dzieżą. Nominowany   za   przygotowywa-
nie zawodników drużyny Częstochow-
skich Lwów (speedrower) do mistrzostw: 
Drużynowy Puchar Polski, Mistrzostwa Eu-
ropy, Świata 2019.

W KATEGORII OSOBA PRAWNA:
„CANIS E CATUS” OGÓLNOPOLSKIE NIE-

ZALEŻNE STOWARZYSZENIE MIŁOŚNI-
KÓW I HODOWCÓW PSÓW I KOTÓW 
RASOWYCH. Stowarzyszenie cyklicznie 
edukuje społeczność lokalną nt. humani-
tarnego traktowania zwierząt, obowiązku 
sprzątania po swoich pupilach, pielęgnacji 
psów i kotów, wspiera schronisko dla bez-
domnych psów. Nominowane m.in. za 
wspieranie organizacji pozarządowych w 
szeregu imprez, jak „Radosny Dzień Dziec-
ka”, „Listy do św. Mikołaja”.

Nagrodę Równości im. Mieczysławy Bie-
gańskiej  otrzymała  Anna Herman  - zało-
życielka i prezeska Częstochowskiego Sto-
warzyszenia Na Rzecz Osób Niepełno-
sprawnych PERASADA, która aktywnie 
działa na rzecz społeczności lokalnej dziel-
nicy Wyczerpy-Aniołów jako liderka budże-
tu obywatelskiego oraz koordynatorka 
Dzielnicowego Ośrodka Społeczności Lo-
kalnej. Kierowniczka Działu Opiekuńczo-
-Terapeutycznego w Domu Pomocy Spo-
łecznej przy ul. Kontkiewicza. Od paździer-
nika ubiegłego roku kieruje także placówką 
założoną przez Stowarzyszenie PERASADA 
- NZOZ Centrum Rehabilitacji i Promocji 
Zdrowia KONDYCJA. Absolwentka Akade-
mii Lidera, obecnie uczestniczka rocznego 
Programu Menedżerowie NGO PROMEN-
GO, realizowanego przez Fundację Akade-
mię Organizacji Obywatelskich w Warsza-
wie. Aktywnie działa na rzecz integracji 
osób z niepełnosprawnościami oraz podej-
muje działania, których celem jest wzmac-
nianie partycypacji społecznej wszystkich 
mieszkańców i mieszkanek Częstochowy.

   Oprac. Katarzyna Gwara

Częstochowa

Ukradł telefon. 
Zauważył 

to operator 
miejskiego 

monitoringu

Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 
zostaną przeprowadzone już w naj-
bliższą niedzielę 13 października w 
godzinach od 7 do 21. W Często-
chowie będziemy głosować w 135 
obwodowych komisjach wyborczych. 

JAK GŁOSOWAĆ?

Po złożeniu podpisu na spisie wybor-
ców  każdy otrzyma dwie karty do gło-
sowania  - jedną w wyborach do Sejmu i 
drugą w wyborach do Senatu.

W wyborach   do Sejmu głosować 
można tylko na jedną listę kandydatów, 
stawiając na karcie do głosowania znak 
„x”  (co najmniej dwie przecinające się li-
nie w obrębie kratki)   w kratce z lewej 
strony obok nazwiska jednego z kandy-
datów z tej listy.

Przyczyną nieważności głosu jest:

 oddanie głosu na więcej niż jedną li-
stę, czyli postawienie znaku „x” w 
kratkach obok nazwisk kandyda-
tów umieszczonych na więcej niż 

jednej liście,
 nieoddanie głosu na którąkolwiek z 

list, czyli niepostawienie znaku „x” w 
żadnej kratce,

 postawienie znaku innego niż co naj-
mniej dwie przecinające się linie w ob-
rębie kratki.
Nieważne są karty do głosowania inne 

niż urzędowo ustalone lub nieopatrzone 
pieczęcią obwodowej komisji wyborczej.

Pamiętajmy, że znak „x” to co naj-
mniej dwie linie, które przecinają się 
w obrębie kratki.

W Częstochowie powołanych zostało 
135 obwodowych komisji wyborczych    
(w tym 9 w tzw. obwodach zamkniętych, 
utworzonych w częstochowskich szpita-
lach, areszcie śledczym i domu pomocy 
społecznej).

Przy tej okazji warto wspomnieć, że 
do 11 października (piątek) mamy czas 
na załatwienie zaświadczenia o prawie 
do głosowania w innym miejscu. Lepiej 
jednak nie czekać na ostatnią chwilę.

Zaświadczenie o prawie do głosowa-
nia  muszą załatwić osoby, które miesz-

kają w Częstochowie i tu są w reje-
strze wyborców, ale w dniu wyborów 
będą w innym miejscu i tam chcą za-
głosować (z kolei osoby, które znajdą 
się tego dnia w Częstochowie, muszą 
mieć stosowne zaświadczenie ze swo-
jego miejsca zameldowania). Po oka-
zaniu takiego zaświadczenia obwodo-
wej komisji wyborczej dana osoba zo-
stanie dopisana do listy wyborców w 
lokalu, do którego uda się w niedzielę. 
Ci, którzy wyjadą z miasta muszą 
oczywiście liczyć się z tym, że będą 
głosować nie na listę częstochowskich 
kandydatów do Sejmu i Senatu, a na 
listę dostępną w miejscu, w którym 
się znajdą.   

Sprawy związane z wyborami 
można załatwiać w pok. 200 na II pię-
trze budynku Urzędu Miasta Często-
chowy przy ul. Waszyngtona 5  
(Wydział Spraw Obywatelskich) w 
godzinach    pracy Urzędu (między 
7.30 a 15.30, a we wtorek w godz. 
7.30-17.00).

oprac. Katarzyna Gwara

Pewien złodziejaszek postanowił skorzystać z 
okazji - podszedł do śpiącego mężczyzny i wycią-
gnął mu z kieszeni telefon komórkowy. Kradzież 
nie ujdzie mu jednak płazem. Całe zajście widział 
operator miejskiego monitoringu.

Mężczyzna spał na ławce na placu Biegańskiego. W 
pewnym momencie podszedł do niego nieznajomy i   
przeszukał mu kieszenie. Zabrał, co miał zabrać i wspól-
nie z kolegą uciekł. Całe zajście widział operator miej-
skiego monitoringu. Natychmiast   zadysponował dwa 
patrole straży miejskiej - pierwszy ustalił, że śpiącemu 
mężczyźnie skradziono telefon komórkowy, a drugi za-
trzymał sprawcę kradzieży. Mężczyzna miał przy sobie 
dwa telefony, ale nie był w stanie powiedzieć, w jaki spo-
sób wszedł w posiadanie tego drugiego. Strażnicy miej-
scy przewieźli sprawcę na I KP.

Katarzyna Gwara
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Kolumnę opracowała Katarzyna Gwara

Policjanci z ja-
s t r z ę b s k i e j 
komendy zatrzy-
mali 40-letniego 
jastrzębianina, po-
dejrzewanego o 
zabójstwo 24-
latki. Na wniosek 
śledczych, proku-
rator wystąpił do 
sądu o areszto-
wanie mężczyzny. 
Grozi mu kara do-
ż y w o t n i e g o 
pozbawienia wol-
ności.

Do zdarzenia doszło w minioną niedzie-

lę. Oficer dyżurny odebrał zgłoszenie, że 
mężczyzna chce popełnić samobójstwo, 
ponieważ kogoś zabił. Natychmiast we 
wskazane miejsce zostały wysłane patrole, 
celem odnalezienia podejrzanego. Poli-
cjanci w trakcie przeszukania terenu, w za-
roślach znaleźli jastrzębianina, który przy-
znał się do zabicia kobiety i wskazał mun-
durowym miejsce, gdzie doszło do zdarze-
nia. Policjanci do czasu przybycia pogoto-
wia ratunkowego udzielali kobiecie pierw-
szej pomocy, niestety przybyłe na miejsce 
służby medyczne stwierdziły zgon. Stróże 
prawa zatrzymali podejrzewanego 40-lat-
ka. Na miejscu, pod nadzorem prokurato-
ra przez wiele godzin pracowali policyjni 
technicy i śledczy. Za popełnioną zbrodnię 
grozi mu kara dożywotniego więzienia.

Kryminalni z wodzisławskiej komendy 
zatrzymali mężczyznę podejrzanego o 
kradzież elektronarzędzi i materiałów 
budowlanych. Jak się okazało, 50-latek, 
będąc pracownikiem marketu, systema-
tycznie od dwóch lat okradał sklep, w 
którym pracował. Wyniósł z niego kil-
kaset sztuk różnego rodzaju sprzętu i 
materiałów, na łączną sumę strat ponad 
60 tysięcy złotych. Grozi mu za to do 5 lat 
więzienia.

Kryminalni ustalili, że mieszkaniec Ra-
dlina od dłuższego czasu kradł różnego 
rodzaju sprzęt z asortymentu sklepu, w 

którym pracował. Jak ustalili śledczy, męż-
czyzna wykorzystywał moment, kiedy w 
sklepie było mało klientów i pracowników. 
Wyłączał wtedy zasilanie kamer monito-
ringu, a następnie wynosił sprzęt do swo-
jego samochodu. 50-latek został zatrzy-
many w niedzielę wieczorem w swoim do-
mu. Mundurowi, na polecenie prokurato-
ra, przeszukali mieszkanie piwnicę i garaż  
podejrzanego. W toku tych czynności za-
bezpieczono kilkaset pozycji materiałów 
budowlanych, elektronarzędzi i akceso-
riów różnych marek. Ustalono także, że 
pracownik sklepu od dwóch lat systema-
tycznie wynosił ze sklepu po kilka lub kil-
kanaście sztuk z jego asortymentu, w tym 
kleje taśmy farby i inne materiały. Zatrzy-
many mężczyzna usłyszał zarzuty. Przy-
znał się do kradzieży, lecz nie był w stanie 
racjonalnie wyjaśnić, dlaczego to robił. 
Odzyskany sprzęt w większości został już 
przekazany do sklepu. 50-latek nie był 
wcześniej karany, był na emeryturze, a w 
sklepie sobie dorabiał. Decyzją prokurato-
ra został oddany pod dozór policji.

Śledczy ze Świętochłowic zatrzy-
mali dwóch mężczyzn, którzy wraz ze 
swoim 60-letnim kompanem włamali 
się do stacji transformatorowej. Męż-
czyźni wspólnie usiłowali dokonać 
kradzieży metalowych elementów. Dla 
60-latka skończyło się to tragicznie. 
Zginął na miejscu, porażony prądem. 
Zatrzymani usłyszeli już zarzuty. 
Grozi im do 10 lat więzienia.

Do zdarzenia doszło w minioną środę, 
w dzielnicy Lipiny. W okolicy ulicy Sądowej 
nastąpiła czasowa awaria prądu. Szybko 
wyjaśniło się, co było jej przyczyną. Jak wy-
nika ze wstępnych ustaleń świętochłowic-
kich śledczych, trzej mężczyźni uszkodzili 
drzwi do stacji transformatorowej w celu 
kradzieży metalowych elementów. Jeden z 
nich wszedł do pomieszczenia, a dwóch 
czekało na zewnątrz. Sprawcy nie wzięli 
pod uwagę grożącego im niebezpieczeń-
stwa. 60-letni mężczyzna zginął na miej-
scu, porażony prądem.    
W wyniku pracy śledczych, już następnego 
dnia zatrzymano dwóch wspólników 
60-latka, którzy oddalili się z miejsca zda-
rzenia słysząc syreny  nadjeżdżającego  ra-
diowozu policji i wozów straży pożarnej. 
Obaj zatrzymani byli pod wpływem alko-
holu. 37-latek miał w organizmie ponad 
2,5 promila alkoholu, a 38-latek prawie 
promil. Mężczyźni trafili do policyjnego 
aresztu. Po wytrzeźwieniu usłyszeli zarzu-
ty usiłowania dokonania kradzieży z wła-
maniem. Grozi im do 10 lat więzienia.

Policyjni wywiadowcy z katowic-
kiego oddziału prewencji zatrzymali 
podejrzanego o chęć nawiązania kon-
taktu seksualnego z osobą małoletnią. 
Mężczyzna w centrum Katowic umówił 
się z 14-latką. Nie wiedział jednak, że 
tak naprawdę kontaktował się z osobą 
dorosłą. Gdy przyjechał na spotkanie, 
został zatrzymany przez policjantów. 
Na czas trwającego postępowania 
wobec zatrzymanego zastosowano 
dozór policyjny i poręczenie mająt-
kowe.

33-letniego mężczyznę, podejrzane-
go o chęć nawiązania kontaktu seksu-
alnego z osobą poniżej 15 roku życia, 
zatrzymali wywiadowcy z katowickiego 
oddziału prewencji. Do zatrzymania 
doszło w centrum Katowic, gdzie męż-
czyzna umówił się na spotkanie z 
14-letnią dziewczynką. Nie wiedział 
jednak, że tak naprawdę kontaktował 
się z osobą dorosłą. Mężczyzna na jed-
nej ze stron internetowych zamieścił 
anons, gdzie oferował gotówkę w za-
mian za poddanie się innym czynno-
ściom seksualnym. Dzięki czujności 
mieszkańca Wrocławia, który poinfor-
mował o anonsie katowickich policjan-
tów, wywiadowcy mogli zatrzymać 
mężczyznę w chwili przyjazdu na umó-
wione spotkanie. Mężczyzna został za-
trzymany i osadzony w policyjnym 
areszcie. Na czas trwającego postępo-
wania katowicka prokuratura zastoso-
wała wobec niego dozór policyjny i po-
ręczenie majątkowe. Czynności w tej 
sprawie trwają. 

Kryminalni odnaleźli zaginioną 86-
latkę z Bielska-Białej. Pensjonariuszka 
jednego z domów opieki wyszła z pla-
cówki bez wiedzy personelu. Po 
kilkugodzinnych poszukiwaniach, 
bielscy policjanci odnaleźli cierpiącą 
na demencję seniorkę na dworcu kole-
jowym. Cała i zdrowa została 
przekazana opiekunom.

Do Komisariatu I Policji w Bielsku-Białej 
wpłynęło zgłoszenie o zaginionej pensjo-
nariuszce jednego z domów opieki spo-
łecznej. Kobieta wyszła z ośrodka, zabiera-
jąc ze sobą walizkę ze spakowanymi rze-
czami osobistymi. Ponieważ seniorka cier-
piała na starczą demencję, policjanci na-
tychmiast rozpoczęli poszukiwania. W ak-
cję zostali zaangażowani policjanci z biel-
skiej komendy, komisariatów oraz strażni-
cy miejscy. Stróże prawa sprawdzali dwor-
ce, pustostany, okolice parków oraz kon-
trolowali miejsca, gdzie mogła pójść star-
sza bielszczanka. Po kilku godzinach po-
szukiwań, zaginioną kryminalni z Komisa-
riatu I Policji w Bielsku-Białej odnaleźli na 

dworcu kolejowym, skąd najprawdopo-
dobniej planowała odjechać w nieznanym 
kierunku. Cała i zdrowa seniorka została 
przekazana opiekunom.

Zniszczył 14 samochodów
Sosnowieccy policjanci zatrzymali na 

gorącym uczynku mężczyznę, który szedł 
jedną z ulic dzielnicy Pogoń i niszczył sa-
mochody. Uszkodzone zostały karoserie, 
lusterka i szyby - łącznie 14 pojazdów. Za 
zniszczenie mienia może trafić do więzie-
nia na 5 lat.

Sosnowieccy policjanci z ogniwa patro-
lowo-interwencyjnego II komisariatu póź-
nym wieczorem 29 września zostali we-
zwani na interwencję do dzielnicy Pogoń. 
Tam, jak wynikało ze zgłoszenia, nietrzeź-
wy mężczyzna miał niszczyć zaparkowane 
wzdłuż ulicy samochody. Policjanci po 
przyjeździe na miejsce zatrzymali 23-let-
niego mieszkańca Sosnowca, który, jak się 
okazało, uszkodził aż 14 pojazdów. Bada-
nie alkomatem zatrzymanego wykazało 
prawie 2 promile alkoholu. Mężczyzna 
usłyszał zarzuty zniszczenia mienia. Za to 
przestępstwo może trafić do więzienia na 
5 lat. 23-latek dotychczas nie był karany.

Policjanci z Rudy Śląskiej zatrzymali 
33-latkę podejrzaną o wywołanie fałszy-
wego alarmu w rudzkim szpitalu. Kobieta, 
wysyłając sms-a, powiadomiła o rze-
komym ładunku wybuchowym, 
podłożonym na terenie placówki me-
dycznej. Dzięki szybkiej akcji rudzkich 
policjantów, ewakuacja pacjentów nie 
była potrzebna. Zatrzymanej mieszkance 
Rudy Śląskiej grozi kara do 8 lat wię-
zienia.

W miniony piątek dyspozytor Centrum Za-
rządzania Kryzysowego rudzkiego magistratu 
powiadomił o otrzymaniu sms-a, informujące-
go o podłożeniu bomby na terenie szpitala w 
dzielnicy Godula. Na miejsce natychmiast 
skierowano patrole policyjne wraz z pirotech-

nikami. Policjanci zabezpieczyli teren i prze-
szukali szpitalne budynki oraz przyległy do 
nich teren. W tym samym czasie kryminalni 
zajęli namierzaniem sprawcy alarmu. Ustalili, 
że związek z tym zdarzeniem może mieć 
48-letni rudzianin. Już po niecałych dwóch go-
dzinach od informacji o bombie, policjanci z 
rudzkiej komendy zatrzymali zaskoczoną parę 
sprawców fałszywego alarmu. Dopiero po po-
twierdzeniu, że był to głupi żart, policyjni piro-
technicy zakończyli przeszukiwanie szpitala. 
Oboje zatrzymani trafili do policyjnego aresz-
tu, a po przesłuchaniu mężczyzny i jego 33-let-
niej partnerki wyszło na jaw, że to ona była 
prowodyrem i autorem całego żartu. W nie-
dzielę została ona doprowadzona do prokura-
tury, gdzie usłyszała zarzuty. Grozi jej do 8 lat 
więzienia oraz konieczność pokrycia kosztów 
przeprowadzonej akcji.

Chciał umówić się  
z 14-latką

Szczęśliwy finał poszukiwań

Twierdziła, że w szpitalu jest bomba

Zniszczył 14 samochodów
Sosnowieccy policjanci zatrzymali na go-

rącym uczynku mężczyznę, który szedł jedną 
z ulic dzielnicy Pogoń i niszczył samochody. 
Uszkodzone zostały karoserie, lusterka i 
szyby - łącznie 14 pojazdów. Za zniszczenie 
mienia może trafić do więzienia na 5 lat.

Sosnowieccy policjanci z ogniwa patrolowo-
-interwencyjnego II komisariatu późnym wie-
czorem 29 września zostali wezwani na inter-

wencję do dzielnicy Pogoń. Tam, jak wynikało 
ze zgłoszenia, nietrzeźwy mężczyzna miał 
niszczyć zaparkowane wzdłuż ulicy samocho-
dy. Policjanci po przyjeździe na miejsce zatrzy-
mali 23-letniego mieszkańca Sosnowca, który, 
jak się okazało, uszkodził aż 14 pojazdów. Ba-
danie alkomatem zatrzymanego wykazało 
prawie 2 promile alkoholu. Mężczyzna usły-
szał zarzuty zniszczenia mienia. Za to prze-
stępstwo może trafić do więzienia na 5 lat. 
23-latek dotychczas nie był karany.

Zabił 24-latkę

Okradał sklep, w którym 
pracował

Tragiczny finał włamania  
do stacji  transformatorowej
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LOMBARD 
DELTA

n SKUP n SPRZEDAŻ 
n ZAMIANA

złota, gsm, rtv, komputerów.
l Cz-wa, al. NMP 3, 
tel. 34 365 53 14
l Cz-wa, pl. Daszyńskiego 4,  

tel. 34 368 19 45
l Cz-wa, ul. Jagiellońska 3/9
tel. 506 107 375

LOMBARD KAPS 
20 lat doświadczenia

RABAT – 50% u nas to działa!

SZYBKA GOTÓWKA za:
złoto, srebro, GSM, 

RTV i inne 

TANIE WYROBY 
JUBILERSKIE

Al. NMP 1, tel. 34 361-39-50
Al. NMP 16, tel. 34 324-68-31

Al. Wolności 6, tel. 34 324 23 24
www.kapssc.pl

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

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

n SPRZEDAM SAMOCHÓD Ford 
Focus GHIA 2006 r., 1.6 TDCI / 
przebieg 109 tys. km, FULL OPCJA - 
10500 zł / do negocjacji.  Tel.: 608 
825 187

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

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

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

SPRZEDAM

MATRYMONIALNE

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

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

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

KUPIĘ motocykl , samochód z PRL  
- zadbany z dokumentami  

np. Fiat 125p, 126p , syrena , mikrus, 
moskwicz , wołga WSK , WFM , 

JUNAK , OSA i inne ciekawe   
tel. 608 097 274 

KUPIĘ motocykl , motorower  
z PRL-u 
kompletny, np. WSK, WFM, 
JUNAK, SHL, IŻ, OSA, motorynka, 
Jawa, Wierchowina, inne.  
Tel:  608 097 274 

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

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

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

PRZYJMĘ

KUPIĘKUPIĘ

WOLNY– lat 51, bezdzietny, wysoki, 
normalny, niezależny finansowo – 
pozna panią. Stan cywilny pani nie-
istotny. Pani może posiadać dzieci. 
Cel – stały związek. 
Tel. 660 006 217

SAMOTNY bezdzietny 178/42 lata, 
skromny, uczciwy, bez nałogów 
pozna do stałego związku uczciwą 
kobietę o dobrym sercu, która kocha 
spokój, bez dzieci. Tel. 795 760 424 
Częstochowa

SAMOTNY mężczyzna, 52 lata, 
pozna kobietę, chętnie puszystą, 
starszą. Tel. 511 224 410

KURSY na kwalifikowanego 
 pracownika ochrony

Kursy doskonalące dla 
kwalifikowanych pracowników 

ochrony warunkujące 
przedłużenie uprawnień. 

S.P. „Oświata” ul. Kawia 4/16 
biuro@kursy-czestochowa.pl 
www.kursy-czestochowa.pl  

Tel. 34 3616 425

n SPRZEDAM dom w Cz-wie, ul. św. 
Rocha. Dojazd z dwóch stron. Idealny 
na działalność. Tel. 606 875 401

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

n SPRZEDAM działkę budowlaną na 
ul. Limanowskiego 5. Tel. 34 363 91 34

n SPRZEDAM pensjonat w Cz-wie pod 
działalność. Ul. Gronowa 37.Długi 
29 m, szer. 9 m – 2 kondygnacje, z 
przybudówką. Tel. 502 636 143

n SPRZEDAM pole o pow. 8134 
m2, dł. 250 m, szer. 40 – 45 m w 
Częstochowie, ul. Juranda 40/44. 
Tel. 887 627 682

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

n WYNAJMĘ pawilon piętrowy 85 

m2 z użytkową piwnicą. Kościuszki. 

Tel. 695 654 373, 667 860 288

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

NIERUCHOMOŚCI KURSY

Pracowników bez doświadczenia  
do pomocy na budowie  

w Blachowni.
Praca w terenie poniedziałek-piątek  

2.200 zł netto!  
Tel. 32-238-86-23

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

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

PRACAUSŁUGI
n POLEROWANIE reflektorów, blachar-

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

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

KUPON na bezpłatne ogłoszenie
 – MOTORYZACJA               – NIERUCHOMOŚCI                   – SPRZEDAM   

 – KUPIĘ              – MATRYMONIALNE           –  INNE       – PRACA

Treść ogłoszenia: 

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

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

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

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

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

automat, skóra, navi, czujniki 99.000 zł

n FORD FOCUS 1.6 D, rok prod. 2014, kraj.,  
serwis, F-ra VAT 29.900 zł

n FORD MONDEO 1.6 E, rok prod. 2014, kraj., 
I – wł. 37.900 zł

n FORD MONDEO V 2,0 TDCI, rok prod. 2015, 
     kraj., I – wł., serwis.,F. VAT 45.900 zł

n 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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