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Częstochowa

Zbigniew Boniek napisał list do Krzysztofa 
Matyjaszczyka. Miasto odpowiada 

Częstochowa

Jest nowy zastępca prezydenta
Bartłomiej Sabat został nowym zastępcą pre-

zydenta Częstochowy. Na stanowisku zastąpił 
Andrzeja Szewińskiego, który w ostatnich wybo-
rach parlamentarnych zdobył mandat poselski.

Bartłomiej Sabat będzie nadzoro-
wał pracę wydziałów Administracji Ar-
chitektoniczno-Budowlanej, Geodezji i 
Kartografii Urzędu Miasta Częstocho-
wy, a także Miejskiej Pracowni Urbani-
styczno-Planistycznej.

Bartłomiej Sabat ma wieloletnie do-
świadczenie w działalności samorzą-

dowej. Był radnym dwóch kadencji.   Pełnił w tym 
czasie m.in. funkcję wiceprzewodniczącego Rady 
Miasta. Ma także duże doświadczenie w zarządza-
niu jednostkami budżetowymi. Przez 7 lat był za-
stępcą dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a przez 
ostatnie 5 lat – pracował na stanowisku wicepreze-
sa Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunal-
nego sp. z o.o.

Jest absolwentem Politechniki Częstochowskiej 
oraz menedżerskich studiów podyplomowych 
MBA. Ma 40 lat. Żonaty, jest ojcem dwóch córek.

Katarzyna Gwara

Myszków

Wpadła podczas kontroli
Myszkowscy policjanci zatrzy-

mali do kontroli drogowej 
21-latkę. Jak się okazało, kobieta 
poszukiwana była listem goń-
czym. Zgodnie z wyrokiem sądu 
miała odbyć karę pozbawienia 
wolności za oszustwo, którego się 
dopuściła.

Myszkowscy policjanci z Wydziału 
Ruchu Drogowego ulicy Myszkow-
skiej w Żarkach zatrzymali do kontro-

li drogowej kierującą oplem vectra. 
Podczas rutynowej kontroli okazało 
się, że za 21- latką z powiatu radomsz-
czańskiego Sąd Rejonowy Północ w 
Częstochowie wydał list gończy, który 
nakazywał zatrzymanie poszukiwa-
nej   i osadzenie jej w zakładzie kar-
nym za przestępstwo, którego się do-
puściła. Oszustka trafiła do policyjne-
go aresztu. Została doprowadzona do 
zakładu karnego, gdzie „odsiedzi” za-
legły wyrok.

Katarzyna Gwara

- Brak postępów w budowie nowego 
obiektu Rakowa będzie skutkować bra-
kiem przyznania licencji na Ekstraklasowe 
rozgrywki w sezonie 2020/21 - pisze w li-
ście do prezydenta Krzysztofa 
Matyjaszczyka prezes PZPN Zbigniew Bo-
niek. - Władze miasta - bez względu na 
obecne i przyszłe problemy miejskiego 
budżetu – chciałyby doprowadzić obiekt 
przy ul. Limanowskiego do stanu, który 
da możliwość rozgrywania meczów ligo-
wych w Częstochowie - podkreśla 
magistrat.

- Stadion przy ulicy Limanowskiego i pod-
stawowe otoczenie stadionowe odbiega od 
przyjętych w tej kwestii ogólnych norm, a 
przede wszystkim nie mieści się w podsta-
wowych przepisach licencyjnych, jakie od lat 
PZPN stawia klubom Ekstraklasy. Kierując 
się jednak uznaniem dla sportowej strony 
awansu Rakowa, PZPN zdecydował się wa-
runkowo przyznać Rakowowi licencję na se-
zon 2019/20, mając na uwadze deklaracje 
samego Pana Prezydenta, jak i władz miej-
skich obiecujących budowę, bądź gruntow-
ną modernizację obiektu Rakowa. Byliśmy 
przekonani jako Związek, że w ciągu roku 
przynajmniej częściowo Raków Częstocho-
wa zacznie spełniać wymogi licencyjne, po-
zwalające prowadzić rozgrywki Ekstraklaso-
we na własnym stadionie - przypomina w li-
ście opublikowanym m.in. przez Sportowe 
Fakty Zbigniew Boniek. Prezes dodał także, 
że niestety w ciągu tych kilku miesięcy nie 
zauważono jakiegokolwiek postępu w nad-
rabianiu zaległości licencyjnych. - Z całą mo-
cą i powagą oświadczam, że brak postępów 
w budowie nowego obiektu Rakowa będzie 
skutkować brakiem przyznania licencji na 
Ekstraklasowe rozgrywki w sezonie 2020/21. 
Nawet sportowe, boiskowe osiągnięcia Ra-
kowa (czego serdecznie mu życzymy) nie 
pomogą klubowi w otrzymaniu licencji na 
występy w najwyższej klasie rozgrywkowej. 
Co więcej, wobec planowego rozwoju prze-
pisów licencyjnych dla klubów I ligi Raków 
może znaleźć się o dwie klasy niżej niż jest 
obecnie -pisze do prezydenta prezes PZPN, 
przekonując, że rozumie skomplikowaną 

sytuację miasta, jego problemy budżetowe, 
a także priorytety społeczne - Apeluję do Pa-
na Prezydenta o jak najszybsze postanowie-
nia w wiadomej sprawie. Tym bardziej, że 
wszyscy dobrze pamiętamy deklaracje Pana 
Prezydenta w temacie budowy nowego 
obiektu Rakowa.

Rzecznik Urzędu Miasta Częstochowy 
Włodzimierz Tutaj na naszą prośbę o ko-
mentarz w tej sprawie, przekazał aktualną 
informację nie chcąc się odnosić bezpośred-
nio do słów Zbigniewa Bońka.  - Jeżeli cho-
dzi  obecny etap związany z projektem  prze-
budowy stadionu Rakowa - trwa jeszcze 
procedura przetargowa. Konsorcjum, które 
złożyło tańszą ofertę w przetargu, było kil-
kukrotnie wzywane do uzupełnienia doku-
mentacji. Ostatnie brakujące dokumenty 
przedstawiciele oferenta, po kolejnym we-
zwaniu, mają złożyć do 18 listopada - wyja-
śnia rzecznik. -W przypadku tak dużego 
przetargu, trudno precyzyjnie określić ter-
min jego rozstrzygnięcia, gdyż zamawiający 
ma obowiązek domagania się kompletnej 

dokumentacji od oferenta. Zdarza się, że 
uzupełniana jest kilkukrotnie, co przesuwa 
termin rozstrzygnięcia przetargowego. Są 
postępowania, których rozstrzyganie trwa 
wiele miesięcy, na co zamawiający nie ma 
wpływu, bo musi trzymać się procedury za-
mówienia publicznego - dodaje.

Miasto w związku z rozstrzyganym prze-
targiem ponowiło swoją prośbę o pomoc w 
sfinansowaniu zadania   do Ministerstwa 
Sportu i Turystyki, przedstawiając informa-
cję o wysokości ofert na przebudowę sta-
dionu złożonych w przetargu. Przypomnij-
my, że złożono dwie oferty, które znacząco 
przewyższają kwoty zapisane obecnie w bu-
dżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Miasta na realizację „Centrum Piłki Nożnej 
w Częstochowie”.

- W obecnej sytuacji finansowej miasta, 
przy ograniczaniu dochodów i lawino rosną-
cych wydatkach, przy drastycznych oszczęd-
nościach, które musieliśmy zaplanować w 
projekcie przyszłorocznego budżetu w wie-
lu sferach, musimy liczyć na ministerialne 

wsparcie w wymiarze proporcjonalnym do 
złożonych w przetargu ofert. Wbrew pier-
wotnym szacunkom projektanta działające-
go na zlecenie klubu, nie da się tego projek-
tu zrealizować za niespełna 40 mln zł (z 
ofert złożonych w przetargu niższa opiewa 
na 78,7 mln zł, wyższa na 91,6 mln). Jeżeli 
nie otrzymamy stosownego ministerialnego 
dofinansowania częstochowski samorząd 
stanie przed niezwykle trudnym zadaniem, 
pracując nad projektem budżetu na 2020 r. 
Trzeba pamiętać, że aby podpisać umowę z 
wykonawcą stadionu, musimy mieć w bu-
dżecie zapewnione pełne pokrycie finanso-
we na realizację inwestycji. Niestety możli-
wości finansowe miasta (a więc także możli-
wości kredytowe), zwłaszcza po ostatnich 
decyzjach Rządu dotyczących m.in. podatku 
PIT, bardzo istotnie maleją a nie rosną. Trze-
ba liczyć się z tymi możliwościami, bo w 
przypadku nieodpowiedzialnych decyzji 
groziłoby to utratą płynności finansowej i 
wypłacalności miasta. Trzeba też pamiętać, 
że budżet miasta musi mieścić się w okre-
ślonych wskaźnikach finansowych, wyma-
ganych prawem - czytamy dalej w oświad-
czeniu.

Rzecznik zapewnił, że miasto zdaje sobie 
oczywiście sprawę, jak ważna jest sprawa 
przebudowy stadionu Rakowa dla przyszło-
ści drużyny, walczącej od tego sezonu w 
Ekstraklasie. - Władze miasta - bez względu 
na obecne i przyszłe problemy miejskiego 
budżetu – chciałyby doprowadzić obiekt 
przy ul. Limanowskiego do stanu, który da 
możliwość rozgrywania meczów ligowych w 
Częstochowie - dodaje Włodzimierz Tutaj.

Raków Częstochowa wyszedł z propozy-
cją alternatywnego rozwiązania w odpowie-
dzi na ogłoszone wysokie oferty przetargo-
we, jednak jak wyjaśnia magistrat, program 
funkcjonalno-użytkowy zaproponowany 
przez RKS Raków jako ewentualna alterna-
tywa obecnego zakresu inwestycji, jest w 
wersji wymagającej jeszcze - w porozumie-
niu z klubem -   dopracowania, gdyby miał 
być podstawą kolejnego postępowania 
przetargowego na zmniejszony zakres prac.

Paula Nogaj
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Prezydent Częstochowy po-
wołał członków Powiatowej 
Społecznej Rady ds. Osób Nie-
pełnosprawnych kolejnej 
kadencji. Będą pracować przez 
4 lata.

Przewodniczącym Rady został 
Tomasz Tyl (przedstawiciel Rady 
Miasta), jego zastępcą Elżbieta 
Markowska (przedstawicielka 
organizacji pozarządowej), a 
sekretarzem Anna Drewniak 
(przedstawicielka Prezydenta 

Miasta). Członkami Rady są 
również: Beata Mstowska i Da-
riusz Jadczyk (przedstawiciele 
organizacji pozarządowych). 7 
listopada prezydent Krzysztof 
Matyjaszczyk wręczył nomina-
cje wszystkim członkom.

Do zakresu działania rady 
należy:

• inspirowanie przedsięwzięć 
zmierzających do integracji za-
wodowej i społecznej osób nie-
pełnosprawnych,

• opiniowanie projektów  
uchwał i programów przyjmo-

wanych przez Radę Miasta 
Częstochowy pod kątem ich 
skutków dla osób z niepełno-
sprawnością,

• opiniowanie i ocena realizacji 
projektów powiatowych pro-
gramów działań na rzecz osób 
niepełnosprawnych.
Powiatowe Rady składają się z 

5 osób, powoływanych spo-
śród przedstawicieli działają-
cych na terenie danego powia-
tu organizacji pozarządowych, 
fundacji oraz przedstawicieli 
jednostek samorządu teryto-

rialnego (powiatów i gmin).
Członek rady może zostać 

odwołany na swój wniosek; na 
wniosek organizacji lub orga-
nu, które zgłosiły jego kandyda-
turę oraz na wniosek prezyden-
ta, po zasięgnięciu opinii orga-
nizacji lub organu, które zgłosi-
ły jego kandydaturę.

Posiedzenia rady odbywają się 
co najmniej raz na kwartał. Zwo-
łuje je przewodniczący Rady z 
własnej inicjatywy, na wniosek co 
najmniej połowy członków prezy-
dium rady lub na wniosek co naj-
mniej 1/3 liczby członków rady. 
Członkowie Powiatowej Społecz-
nej Rady ds. Osób Niepełno-
sprawnych pełnią swe funkcje 
społecznie. Rada jest organem 
opiniodawczo-doradczym.

Oprac. Katarzyna Gwara
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Policja częstochowska

Mundurowi 
podsumowali 
długi weekend

Biała
Wiedzą, jak  

być bezpiecznym

Za nami długi listopadowy weekend. 
Na częstochowskich drogach pojawiło się 
więcej funkcjonariuszy. Policjanci dbali 
przede wszystkim o bezpieczeństwo po-
dróżujących oraz reagowali na wszelkie 
naruszenia przepisów prawa o ruchu dro-
gowym.

Akcja „Listopadowy długi weekend” rozpo-
częła się w piątek, a zakończyła w poniedziałek 
późnym wieczorem. Podczas wolnych dni nad 
bezpieczeństwem osób podróżujących czuwali 
policjanci z drogówki. Na trasach wylotowych z 
miasta można było spotkać więcej patroli. Stró-
że prawa sprawdzali, czy kierujący poruszają 
się zgodnie z przepisami i dozwoloną prędko-
ścią. Kontrolowali także stan trzeźwości kierow-
ców, stan techniczny pojazdów oraz sprawdza-
li, czy wszyscy podróżujący mają zapięte pasy, a 
dzieci przewożone są w fotelikach.

- W sumie nad bezpieczeństwem na często-
chowskich drogach czuwało ponad 160 poli-
cjantów ruchu drogowego - mówi asp. szt. Mar-
ta Kaczyńska, oficer prasowy częstochowskich 
policjantów. - W tym czasie stróże prawa odno-
towali 59 niegroźnych kolizji i 3 wypadki drogo-
we. Podczas działań przeprowadzili też 349 
kontroli pojazdów. Ujawnili 147 kierujących, 
którzy przekroczyli dopuszczalną prędkości - w 
tym 3 kierujących jechało o ponad 50 km/h wię-
cej w obszarze zabudowanym, wszyscy stracili 
już prawo jazdy. Mundurowi zatrzymali także 3 
kierujących, którzy prowadzili swoje pojazdy 
pod wpływem alkoholu - wyjaśnia.

Dodatkowo, podczas długiego weekendu 
policjanci ruchu drogowego zabezpieczali III 
Jurajski Sprint o Puchar Prezydenta Miasta 
Częstochowy, Bieg o Puchar Wójta Gminy My-
kanów oraz uroczystości związane z obchoda-
mi święta Niepodległości. - W tym czasie nie 
odnotowaliśmy zdarzeń mających wpływ na 
bezpieczeństwo mieszkańców. Nie otrzymali-
śmy żadnych zgłoszeń dotyczących zakłócania 
spokoju, jak również policjanci nie podejmo-
wali interwencji związanych z naruszeniem 
porządku publicznego zabezpieczanych im-
prez i uroczystości - podsumowuje asp. szt. 
Marta Kaczyńska.

Katarzyna Gwara

Profilaktyk społeczny st.sierż. Marlena Wiśniewska 
wraz z asp. sztab. Grzegorzem Rokosą z kłobuckiej 
drogówki odwiedzili dzieci ze szkoły w Białej. 
Uczniowie z uwagą słuchali pogadanki policjantów, 
którzy tłumaczyli podstawowe zasady prawidłowego 
korzystania z drogi. Dodatkową atrakcją była możli-
wość praktycznego sprawdzenia znajomości 
przepisów ruchu drogowego w „autochodzikach” na 
mobilnym miasteczku ruchu drogowego.

Profilaktyk społeczny st.sierż. Marlena Wiśniew-
ska wraz z asp. sztab. Grzegorzem Rokosą z kłobuc-
kiej drogówki odwiedzili dzieci ze szkoły w Białej. Wi-
zyta mundurowych związana była z organizowanym 
w szkole „Dniem Bezpieczeństwa”.

- Podczas krótkiej prelekcji policjanci przypo-
mnieli podstawowe zasady ruchu drogowego, 
wskazywali jak prawidłowo przechodzić przez jezd-
nię, którą stroną drogi należy się poruszać, gdy nie 
ma chodnika oraz mówili w co powinien być wypo-
sażony rower - mówi mł. asp. Kamil Raczyński, ofi-
cer prasowy kłobuckich policjantów.

Dodatkową atrakcją dla najmłodszych, była możli-
wość praktycznego sprawdzenia znajomości przepisów 
ruchu drogowego w „autochodzikach” na mobilnym 
miasteczku ruchu drogowego.

„Autochodziki” wraz z mobilnym miasteczkiem ru-
chu drogowego, są wykorzystywane w prelekcjach pro-
wadzonych przez kłobuckich policjantów, dzięki Woje-
wódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego w Często-
chowie, który w tym roku przekazał do tutejszej jed-
nostki ten profilaktyczny zestaw.

Katarzyna Gwara

Galeria Jurajska

Ruszył jarmark  
z tradycyjnymi wyrobami

Kolejna kadencja

Członkowie społecznej rady  
ds. niepełnosprawnych powołani

Uroczystości

Narodowe święto Niepodległości w Częstochowie

Główne miejskie uroczy-
stości Narodowego Święta 
Niepodległości odbyły się 11 li-
stopada. W tym dniu 
zorganizowany został także 
m.in. Częstochowski Bieg Nie-
podległości, którego start 
zaplanowano o godz. 11.11.

Uroczystości patriotyczne roz-
poczęły się o godz. 16.30 w alei 
Sienkiewicza, gdzie przed Grobem 
Nieznanego Żołnierza oraz pod 
pomnikiem księdza Jerzego Popie-
łuszki złożono kwiaty. Potem 
uczestnicy przeszli na plac Biegań-
skiego, gdzie m.in. odczytano Apel 

Pamięci i złożono kwiaty przed po-
mnikiem Marszałka Józefa Piłsud-
skiego.

- Dziś nie musimy walczyć z bro-
nią w ręku o nasze granice, ani o 
możliwość posługiwania się ojczy-
stym językiem  – mówił na placu 
Biegańskiego prezydent Krzysztof 
Matyjaszczyk. -  Dzisiejszy patrio-
tyzm jest tożsamy z uczciwością; z 
troską o kraj, o ludzi, którzy w nim 
żyją; z pracą, z udziałem w wybo-
rach. Także z płaceniem podatków 
- które służą przecież nam wszyst-
kim. (…) Patriota to ktoś, kto do-
strzega wspólne wartości, prze-
strzega prawa i kto - czując solidar-
ność z własnym narodem, szanuje 
jednocześnie wszystkich ludzi…

Obchody Święta Niepodległości 
na placu Biegańskiego odbyły się z 
udziałem asysty wojskowej (w tym 
kompanii Jednostki Wojskowej Ko-
mandosów z Lublińca) oraz innych 
służb mundurowych, a także m.in. 
kombatantów, harcerzy, rekon-
struktorów i delegacji szkół. Obec-
ni byli również częstochowscy par-

lamentarzyści, samorządowcy, a 
także reprezentanci miejskich jed-
nostek i spółek, ugrupowań poli-
tycznych i organizacji społecznych.

Uroczystości w centrum miasta 
poprzedziła msza św. za Ojczyznę 
w Archikatedrze Świętej Rodziny, 
celebrowana w południe przez 
metropolitę częstochowskiego 
Wacława Depo.

Wczesnym popołudniem w Ki-
nie Studyjnym OKF „Iluzja” można 
było też obejrzeć film „Śladami 
Marszałka Józefa Piłsudskiego w 
Częstochowie”, którego premiero-
wy pokaz odbył się rok temu z oka-
zji 100. rocznicy odzyskania przez 
Polskę niepodległości.

Po raz kolejny, 11 listopada Klub 
Ludzi Aktywnych zorganizował na 
Promenadzie Czesława Niemena 
trening ,,Od świtu do zmierzchu”. 
Można było biegać, chodzić z kijka-
mi, jeździć na rowerze i spacero-
wać. Od wschodu słońca - od godz. 
6.49 do zachodu - do godz. 16.04, 
co pół godziny spod Centrum Han-
dlowego Promenada startowały 

biało-czerwone sztafety w stronę 
Lasku Aniołowskiego i wracały do 
bazy.

Z kolei o symbolicznej godz. 
11.11 wystartował drugi Często-
chowski Bieg Niepodległości. Ok. 
330 zawodniczek i zawodników 
(taki limit wyznaczyli organizato-
rzy), tym razem miało do pokona-
nia dwie 2,5 kilometrowe pętle 
szutrowych ścieżek w Parku Lisi-
niec. Bieg odbył się pod patrona-
tem Prezydenta Miasta Częstocho-
wy Krzysztofa Matyjaszczyka. Jego 
organizatorem była Fundacja „Jest 
Lepiej” przy współpracy Miasta, a 
współorganizatorem - Nordic Te-
am Częstochowa.

Organizatorami miejskich ob-
chodów Narodowego Święta Nie-
podległości był Urząd Miasta Czę-
stochowy, przy współpracy m.in. 
Filharmonii Częstochowskiej im. 
Bronisława Hubermana, Kurii Me-
tropolitalnej w Częstochowie i Ze-
społu Szkół im. Bolesława Prusa w 
Częstochowie.

Oprac. Katarzyna Gwara

W Galerii Jurajskiej można spró-
bować przysmaków z całej Polski. 
Wszystko za sprawą organizowa-
nego tam Jarmarku Regionalnego, 
na którym pojawią się setki róż-
nych produktów.

W Galerii Jurajskiej można spróbo-
wać przysmaków z całej Polski. 
Wszystko za sprawą organizowanego 
tam Jarmarku Regionalnego, na któ-
rym pojawią się setki różnych produk-
tów.

Polacy coraz częściej sięgają po tra-
dycyjne specjały znane z kuchni babć. 
Na popularności zyskują także jarmar-
ki oraz targi, na których tego typu pro-
dukty można kupić. Teraz jeden z nich 
odbywa się w Galerii Jurajskiej. Od 13 
do 16 listopada można tam kupić set-
ki regionalnych wyrobów.

- Jarmark to prawdziwa gratka dla 
osób, które cenią sobie tradycyjne sma-
ki. Wśród wystawców będzie można 
znaleźć niewielkie manufaktury, które w 
produkcji sięgają po przepisy znane od 
pokoleń, jak również gospodarstwa 
specjalizujące np. w produkcji regional-
nych serów - mówi Violetta Dziubin-
-Łuszczyk, dyrektor marketingu Galerii 
Jurajskiej.

I faktycznie, na 12 stoiskach, które 

staną w centrum handlowym znajdzie-
my m.in. wyroby cukiernicze i pieczy-
wo, sery, w tym sery góralskie, konfitu-
ry oraz soki. Nie zabraknie także wę-
dlin, kiełbas i przetworów mięsnych. 
Całość dopełnią także miody, wina, na-
lewki, piwa oraz przyprawy.

Oferta jarmarku obejmie także rę-
kodzieło, z którego znane są różne re-
giony kraju.   Na stoiskach wystawców 
znajdziemy wyszywane poduszki i ko-
szulki, a także wyroby rękodzieła arty-
stycznego, w tym między innymi biżu-
terię. Ciekawostką są natomiast wyro-
by z filcu, idealne na jesienno-zimową 
pogodę.

- Wydarzenie to jest okazją nie tylko 
do tego, aby kupić unikalne wyroby, 
ale także poznać je bliżej. Na jarmarku 
możemy dowiedzieć się m.in. jak po-
wstaje tradycyjnie ważone piwo, jak 
wyrabia się ser góralski czy skąd po-
chodzą przyprawy stosowane od setek 
lat w polskiej kuchni. jest to więc nie 
tylko wyprawa kulinarna, ale także 
edukacyjna   - zachęca przedstawiciel-
ka galerii.

Jarmark czynny jest w godzinach 
otwarcia Galerii Jurajskiej. Stoiska znaj-
dziemy pomiędzy sklepami Empik i Za-
ra. Wstęp wolny.

Katarzyna Gwara



Decyzją będzińskiego sądu najbliższe 
trzy miesiące spędzi w areszcie 46-latek, 
który zgwałcił 32-letnią konkubinę. 
Oprawca dopuścił się przestępstwa sek-
sualnego wobec partnerki życiowej 
kilkukrotnie. Mężczyzna odpowie także 
za znęcanie się psychiczne i fizyczne nad 
kobietą oraz kradzież należącego do niej 
sprzętu elektronicznego. Aresztowa-
nemu mężczyźnie grozi 12 lat więzienia.

Do wykorzystania seksualnego doszło po 
raz pierwszy w maju 2018 roku. Od tamtego 

czasu 46-letni będzinianin kilkukrotnie 
zgwałcić swoją 32-letnią partnerkę życiową. 
Mężczyzna w tym czasie miał także znęcać 
się fizycznie i psychicznie nad kobietą, a 
ostatnio także ukraść należący do niej sprzęt 
elektroniczny wart prawie 4 tysiące złotych. 
Zastraszona kobieta nikomu nie mówiła o 
swoim koszmarze, śledczy dowiedzieli się o 
jej tragedii dopiero niedawno. W trakcie za-
trzymania 46-latek znieważył oraz naruszył 
nietykalność cielesną policjantów.  Decyzją 
będzińskiego sądu został on tymczasowo 
aresztowany. Mieszkańcowi Będzina grozi 
12 lat więzienia.

Raciborscy policjanci zatrzymali 
32-letniego mężczyznę, który bez odpo-
wiedniej zgody, poszukiwał zabytkowych 
„skarbów”. Do tego celu używał wykry-
wacza metali. Zatrzymanemu grożą 
zarzuty karne/

Dyżurny raciborskiej policji otrzymał w 
niedzielny poranek niecodzienne zgłosenie. 
Świadek telefonicznie przekazał informację, 
że po polu przy ulicy Opawskiej spaceruje 
mężczyzna z wykrywaczem metali i szuka 
„skarbów”. Dyżurny na miejsce skierował 
patrol prewencji. Jak ustalili mundurowi 
32-latek nie posiadał zgody od wojewódzkie-
go konserwatora zabytków na prowadzenie 
poszukiwań zabytkowych przedmiotów. 
Mężczyzna został zatrzymany i trafił do poli-
cyjnego aresztu. O jego dalszym losie zade-
cyduje sąd, bowiem czyn, jakiego się dopu-
ścił jest przestępstwem, za które grozi kara 
do 2 lat więzienia. Jeżeli okaże się, że na te-
renie, na którym prowadził poszukiwania 
doszło do uszkodzenia stanowisk archeolo-
gicznych 32-latek może trafić do więzienia 
na 8 lat. 

23-letni siemianowiczanin wszedł do 
komendy, żeby sprawdzić swój stan 
trzeźwości na ogólnodostępnym alko-
macie. Mimo że na ekranie wyświetlił 
się komunikat, że jest pod wpływem al-
koholu, nie przeszkodziło mu to w tym, 
żeby wsiąść do samochodu i odjechać. 
Na widok policyjnego patrolu wysiadł z 
auta i razem z pasażerem zaczęli 
uciekać. Ostatecznie obaj trafili w ręce 
mundurowych.

Alkomat, który znajduje się na korytarzu 
siemianowickiej komendy, jest po to, aby 
każdy mógł zweryfikować swój stan trzeźwo-

ści, zanim wsiądzie za kierownicę. Tak też 
uczynił pewien mężczyzna. Po badaniu, na 
ekranie pojawił się komunikat informujący o 
tym, że nie jest trzeźwy. Mężczyzna wyszedł 
z komendy i… wsiadł do samochodu, po 
czym odjechał. Wszystko widzieli policjanci z 
drogówki. Kiedy próbowali zatrzymać kie-
rowcę, ten zjechał na pobliską stację i razem 
z pasażerem wybiegł z samochodu. Mundu-
rowi ruszyli za nimi i po chwili obaj znaleźli 
się w ich rękach. Kierowca miał w organi-
zmie blisko 0,3 promila alkoholu, więc odpo-
wie za jazdę pod wpływem alkoholu. Grozi 
mu za to utrata prawa jazdy na 1 rok i grzyw-
na.

Decyzją będzińskiego sądu najbliższe 
trzy miesiące spędzi w areszcie 36-letni 
mieszkaniec Czeladzi. Zatrzymany 
przez stróżów prawa mężczyzna podej-
rzany jest o seksualne wykorzystanie 
niepełnosprawnej umysłowo 17-latki. 
Dalszym losem 36-latka zajmie się  pro-
kurator i sąd. Grozi mu 10-letni pobyt w 
więzieniu.

Informacja o seksualnym wykorzystaniu 
niepełnosprawnej umysłowo 17-latki przez 
36-letniego mieszkańca Czeladzi, dotarła do 
będzińskich stróżów prawa bezpośrednio z 
prokuratury, prowadzącej czynności w 
przedmiotowej sprawie. Będzińscy śledczy 
ustalili, że mężczyzna miał częsty kontakt z 
pokrzywdzoną, która była jego sąsiadką. Do 
kilkukrotnego wykorzystania nastolatki mia-

ło dojść w piwnicy budynku, w którym miesz-
kali. Po raz pierwszy mężczyzna miał się do-
puścić przestępstwa wobec 17-latki w grud-
niu ubiegłego roku. Decyzją będzińskiego 
sądu zatrzymany został tymczasowo aresz-
towany na trzy miesiące. Grozi mu do 10 lat 
za kratami. 

27 zastępów strażaków gasiło pożar, 
który wybuchł w sobotę po południu 
przy ul. Łokietka. Żywioł pochłonął 
składowane pod wiatą odpady. Na 
miejscu pracowały specjalne grupy ra-
townictwa chemiczno-ekologicznego z 
Katowic. W działaniach brali udział 
również bytomscy policjanci.

Ogień wybuchł na terenie zakładów pro-
dukcyjnych w sobotę późnym popołudniem. 
Paliły się składowane pod wiatą tekstylia. Ży-
wioł udało się opanować dopiero następne-
go dnia. Dogaszanie pogorzeliska trwało do 
poniedziałku. W wyniku intensywnej pracy 
śledczych z bytomskiej komendy oraz anali-
zy zebranego materiału dowodowego już 
we wtorek zatrzymani zostali sprawcy pod-

palenia. Podpalaczami okazali się dwaj 
mieszkańcy Bytomia. Sprawę nadzoruje 
Prokuratura Rejonowa w Bytomiu.

Kolejny już raz policjanci CBŚP 
wspólnie z prokuratorami zapobiegli 
uprowadzeniu dla okupu. Przyszła ofiara 
była obserwowana, zakupiono paraliza-
tory, broń i inne akcesoria, które miały 
być użyte do popełnienia przestępstwa. 
Do sprawy zatrzymano 3 mężczyzn, w 
tym Tomasza B. ps. „Kadafi” oraz Da-
riusza L. Obaj mężczyźni byli poszukiwani 
do odbycia kary kilkunastu lat pozba-
wienia wolności za wcześniejsze 
przestępstwa. W akcji uczestniczyli także 
policjanci z CPKP „BOA”.

Policjanci z Wydziału w Bielsku-Białej Za-
rządu w Katowicach Centralnego Biura Śled-
czego Policji dotarli do informacji, z której 
wynikało, że członkowie zorganizowanej 
grupy przestępczej mogą przygotowywać 
się do uprowadzenia mieszkańca małopol-
ski. Cel tego przestępstwa miał być jeden – 
wymuszenie okupu. Aby go osiągnąć na te-
renie województwa małopolskiego został 
wynajęty dom, zdobyto już broń palną, ma-
ski, paralizatory czy sprzęt elektroniczny. 
Przy pomocy środków technicznych stale 
obserwowano cykl dnia przyszłej ofiary.

Z zebranych informacji wynikało, że 
wśród podejrzanych o przygotowywanie do 
uprowadzenie miał być Tomasz B. ps. „Ka-
dafi”, poszukiwany listem gończym do odby-
cia kary 15 lat pozbawienia wolności. Męż-
czyzna został skazany za kierowanie naj-
większą na terenie województwa kujawsko-
-pomorskiego zorganizowaną grupą prze-
stępczą o charakterze zbrojnym. Członkowie 
tej grupy zajmowali się wprowadzaniem do 
obrotu narkotyków, stręczycielstwem i roz-
bojami.

Według śledczych wspólnikiem „Kadafie-

go” podczas przygotowania do uprowadze-
nia miał być Dariusz L. Ten mężczyzna był 
poszukiwany listem gończym do odbycia ka-
ry 14 lat pozbawienia wolności za udział w 
zorganizowanej grupie przestępczej. Z ze-
branego materiału wynika, że za wynajęcie 
nieruchomości oraz finansowanie przygoto-
wań do popełnienia tego przestępstwa mo-
że być odpowiedzialny Artur G.

Policjanci dokładnie ustalili miejsca prze-
bywania podejrzanych, których następnie 
zatrzymali. W działaniach wzięli udział poli-
cjanci z Zarządu w Katowicach CBŚP i z Cen-
tralnego Pododdziału Kontrterrorystyczne-
go Policji „BOA”. Podczas akcji na terenie wo-
jewództwa małopolskiego w ręce policjan-
tów wpadł Tomasz B. ps. „Kadafi” i Dariusz L. 
W trakcie przeszukania ich miejsc przebywa-
nia funkcjonariusze zabezpieczyli kominiar-
ki, maski, rękawiczki, paralizatory, sprzęt 
elektroniczny, lornetkę, opaski zaciskowe, a 
także broń palną, noże i siekierę. Kolejne 
uderzenie przeprowadzono w woj. podkar-
packim, gdzie zatrzymano trzeciego podej-
rzanego, tj.: Artura G. Z zebranego materia-
łu wynika, że to właśnie on może być pomy-
słodawcą planowanego uprowadzenia.

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Ślą-
skiego Wydziału Zamiejscowego Departa-
mentu do Spraw Przestępczości Zorganizo-
wanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Ka-
towicach, gdzie usłyszeli zarzuty m.in. działa-
nia w zorganizowanej grupie przestępczej 
mającej na celu uprowadzenie osoby. Decy-
zją Sądu Rejonowego w Katowicach wszyscy 
podejrzani zostali tymczasowo aresztowani 
na okres trzech miesięcy. 

Sprawa ma charakter rozwojowy i 
funkcjonariusze nie wykluczają dalszych 
zatrzymań.
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Areszt dla gwałciciela

Zatrzymali 32-letniego 
poszukiwacza skarbów

Chciał sprawdzić stan 
trzeźwości. I tak prowadził 

pod wpływem alkoholu

Wykorzystał niepełnosprawną 
nastolatkę

Podpalili tekstylia

Zapobiegli porwaniu

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
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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 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:  608 097 274 

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 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. 
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 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

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

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

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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