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Głosowanie trwa

Budżet obywatelski: na co wydać wojewódzką kasę?

Częstochowska drogówka

Zażył narkotyki i wsiadł za kierownicę.  
Pościg zakończył się dachowaniem

Częstochowscy policjanci z 
drogówki chcieli zatrzymać do 
kontroli drogowej młodego 
kierowcę hondy. Ten jednak 
zlekceważył dawane przez 
stróżów prawa sygnały i uciekł. 
Rozpoczął się pościg. Młody 
mężczyzna uciekając stwarzał 
poważne zagrożenie dla in-
nych. W pewnym momencie 
skręcił w polną drogę i... da-
chował. Dlaczego uciekał przed 
funkcjonariuszami? Bo jak się 
okazało wsiadł za kierownicę 

po spożyciu narko-
tyków.

Do zdarzenia doszło 
w niedzielę (17.11.) w 
godzinach wieczor-
nych. Policjanci z czę-
stochowskiej drogów-

ki przy ul. Warszawskiej próbowali 
zatrzymać do kontroli drogowej 
kierującego honda. Mężczyzna jed-
nak zlekceważył dawane przez 
nich sygnały, przyspieszył i zaczął 
uciekać. Policjanci ruszyli w pościg 
za uciekinierem. Kierowca ucieka-
jąc odbijał się od krawężników, ła-
mał możliwe przepisy ruchu dro-
gowego i stwarzał poważne zagro-
żenie dla innych. W pewnym mo-
mencie - w Kościelcu - skręcił w po-
lną drogę. Tam też uszkodził po-
jazd i dachował. Zdesperowany 
mężczyzna wysiadł z samochodu i 
zaczął uciekać pieszo. Szybko jed-
nak został zatrzymany i obezwład-
niony. Badanie alkomatem wyka-
zało, że 21-letni kierowca hondy 
jest trzeźwy, jednak z uwagi na po-
dejrzenie, że może znajdować się 
pod wpływem środków odurzają-
cych, poddany został badaniu na 

ich zawartość. Test wykazał wynik 
pozytywny. Została pobrana od 
niego także krew do badań. Pod-
czas przeszukania policjanci zna-
leźli w aucie woreczek z zawarto-
ścią suszu oraz zawiniątko z zawar-
tością białego proszku. Przeprowa-
dzone badania wykazały, że jest to 
marihuana i amfetamina.

Kierowca i jego pasażer zostali 
zatrzymani i w najbliższym czasie 
usłyszą zarzuty. Za posiadanie 
środków odurzających grozi do 10 
lat za kratami. Odrębna kara grozi 
za niezatrzymanie się do kontroli 
drogowej. Kierowca może trafić do 
aresztu na 5 lat. 21-latek odpowie 
przed sądem też za liczne wykro-
czenia, których dopuścił się w cza-
sie ucieczki. O dalszym losie mło-
dych mężczyzn rozstrzygnie pro-
kurator.

Katarzyna Gwara

Do 30 listopada trwa głosowanie na 
zadania w I edycji Marszałkowskiego 
Budżetu Obywatelskiego Województwa 
Śląskiego. Część z nich dotyczy także 
Częstochowy. Wśród propozycji z na-
szego regionu jest na przykład 
zagospodarowanie terenów zielonych 
w obiekcie Wojewódzkiego Szpitala 
Specjalistycznego im. Najświętszej 
Maryi Panny w Częstochowie przy ul. 
Bialskiej 104/118.

Głosować można elektronicznie, za po-
średnictwem strony internetowej bo.sla-
skie.pl (w zakładce Głosuj znajduje się link 
do panelu) lub w mobilnym punkcie do gło-
sowania (w Częstochowie w punkcie przy  
ul. Sobieskiego 7, pokój nr 127, od ponie-
działku do piątku w godz. 7.30 – 15.30).

Do głosowania są uprawnieni wszyscy 
mieszkańcy województwa śląskiego. Każdy 
głosuje raz i ma do dyspozycji 4 punkty – 1 
punkt można oddać na zadania zgłoszone 
w puli wojewódzkiej, 3 punkty na zadania 
podregionalne. Można oddać 3 punkty na 
jedno zadanie albo podzielić je na dwa lub 
trzy.

Do weryfikacji, podczas głosowania bę-
dą potrzebne dane osobowe, tak aby każ-
da mieszkanka i każdy mieszkaniec głoso-
wał tylko raz.

Wśród zadań z podregionu obejmujące-
go powiaty: częstochowski, kłobucki, mysz-
kowski oraz Częstochowę, znalazł się m.in. 
projekt: ,,Biblioteka dla każdego”, którego 
celem jest wzbogacenie oferty kulturalnej 
bibliotek powiatu częstochowskiego i Czę-
stochowy, w tym organizacja bezpłatnych 

spotkań autorskich, różnorodnych zajęć 
tematycznych, czy warsztatów dla różnych 
grup wiekowych. Poza tym jest propozycja 
wydania pierwszego albumu monograficz-
nego ukazującego kompleksowo historię 
produkcji zapałek w Częstochowie od 1881 
roku do współczesności. Album ma zawie-
rać dokumenty, zdjęcia, szkice, opinie oraz 
sylwetki osób ważnych w historii Fabryki. 
Wśród propozycji z naszego regionu jest 
również zagospodarowanie terenów zielo-

nych w obiekcie Wojewódzkiego Szpitala 
Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi 
Panny w Częstochowie przy ul. Bialskiej 
104/118. Realizacja zadania ma pozwolić 
na przywrócenie mu walorów estetycz-
nych i stworzenie dla pacjentów miejsca 
sprzyjającego rekonwalescencji. W ramach 
zadania miałyby zostać wykonane m.in. 

trawniki i rabaty roślinne, które będą sta-
nowiły uzupełnienie istniejącej zieleni.

Pozostałe zadania z naszego podregio-
nu można znaleźć tutaj: https://ebo.sla-
skie.pl/pub/vote/1

Wyniki głosowania zostaną ogłoszone 
do 18 grudnia.

Katarzyna Gwara
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Lubliniec

Kto jest autorem 
obraźliwych napisów?

Kłobuck

Miał ponad 2,5 promila. 
Wsiadł za kierownicę

Funkcjonariusze Komendy 
Powiatowej Policji w Lublińcu 
poszukują osoby, która w 
dniach 31.10 - 1.11. namalował 
pomarańczową farbą obraźliwe 
napisy i rysunki w kilku miej-
scach Lublińca. Świadkowie 
tego aktu wandalizmu proszeni 
są o kontakt z policjantami 
prowadzącymi sprawę pod nr 
tel. 34 353 22 19 lub 34 353 22 
55.

Ze wstępnych ustaleń mundu-
rowych wynika, że na przełomie 
października i listopada w kilku 
miejscach na terenie Lublińca, nie-

znana osoba namalowała obraźli-
we napisy oraz rysunki. Wandal 
działał w rejonie skateparku i placu 
zabaw na ul. Droniowickiej oraz 
garaży przy ul. Robotniczej. Wszyst-
kie osoby posiadające informacje 
mogące przyczynić się do ustalenia 
sprawcy proszone są o kontakt z 
funkcjonariuszami prowadzącymi 
sprawę pod nr tel. 34 353 22 19 lub 
34 353 22 55. Lublinieccy policjanci 
proszą również o kontakt właści-
cieli garaży przy ulicy Robotniczej 
w Lublińcu, którzy w wymienionym 
okresie ujawnili na elewacjach 
swoich garaży podobne akty wan-
dalizmu.

Katarzyna Gwara

Policjant z kłobuckiej dro-
gówki, w czasie wolnym od 
służby, zatrzymał nietrzeźwego 
kierowcę mazdy. Mężczyzna 
miał ponad 2,5 promila alko-
holu w organizmie.

Do zdarzenia doszło na ul. Ko-
ścielnej w Czernej Wsi (gmina Wrę-
czyca Wielka). Policjant z kłobuckiej 
drogówki, będący w czasie wolnym 
od służby, zauważył mazdę, która 
w „podejrzany” sposób poruszała 
się po drodze. Styl jazdy kierowcy 
od razu wzbudzał wątpliwości, co 
do jego stanu trzeźwości.

- Wobec takiej sytuacji, policjant 
od razu przystąpił do działania. 
Mundurowy powiadomił oficera 
dyżurnego i poprosił o wsparcie. 
Jednocześnie cały czas jechał za 
podejrzanym pojazdem, a gdy tyl-
ko ten się zatrzymał, policjant usta-
wił swoje prywatne auto w taki 

sposób, aby uniemożliwić dalszą 
mu jazdę - mł. asp. Kamil Raczyń-
ski, oficer prasowy kłobuckich poli-
cjantów.

Po kilku minutach na miejsce 
dojechał patrol z Komisariatu Poli-
cji we Wręczycy Wielkiej.

Okazało się, że mazdą podróżo-
wało trzech mężczyzn. W trakcie 
badania stanu trzeźwości kierow-
cy, 24-letniego mieszkańca gminy 
Wręczyca Wielka, wyszło na jaw, że 
ma ponad 2,5 promila alkoholu w 
organizmie.

Na nieodpowiedzialnego kie-
rowcę czekają surowe konsekwen-
cje. Grożą mu: wysoka grzywna, 
kilkuletni zakaz prowadzenia po-
jazdów mechanicznych, a nawet 
kara więzienia. O dalszym losie 
mężczyzny zadecyduje prokurator 
i sąd.

Katarzyna Gwara

SP nr 42

Mają nowoczesną salę 
gimnastyczną

Straż miejska

Wspólnie dbajmy o jakość 
powietrza

Inwestycje

Most na Zawodziu gotowy do końca listopada

Prace związane z przebu-
dową mostu w ul. 
Zawodziańskiej powoli do-
biegają końca. Strategiczna 
inwestycja w dzielnicy Mirów 
zostanie odebrana do  
30 listopada.

Całość będzie kosztować blisko 
10,6 mln zł.  Na znaczną część tej 
kwoty składa się dofinansowanie 

jakie pozyskało miasto ze środków 
rezerwy subwencji ogólnej budże-
tu państwa w wysokości blisko 
4,44 mln zł. - Wyczekujemy zakoń-
czenia wszystkich prac budowla-
nych i zgłoszenia gotowości do od-
bioru przez wykonawcę. Do tego 
czasu w obrębie placu budowy 
obowiązuje tymczasowa organiza-
cja ruchu, a teren budowy omija-
my objazdami - mówi Maciej Hasik, 
rzecznik prasowy MZDiT.  - Zakres 

prac przy moście w ul. Zawodziań-
skiej obejmował i obejmuje m.in.: 
prace rozbiórkowe, wzmocnienie 
konstrukcji obiektu, reprofilację 
płyty, zabezpieczenie podpór, wy-
konanie nowej hydroizolacji, za-
bezpieczenie sieci i położenie no-
wej nawierzchni. Prace zwieńczy 
instalacja nowych barier i balustra-
dy - dodaje.

Nowe oblicze zyskuje także sa-
ma ul. Zawodziańska w obrębie 
mostu. Realizowana jest bowiem 
budowa: jezdni asfaltowej o szero-
kości 6 m, chodnika i kilkunastu 
zjazdów z kostki granitowej. Zbu-
dowane zostaną skrzyżowania ul. 
Zawodziańskiej z ulicami: Mstow-
ską i Mączną oraz przejście dla pie-
szych przy skrzyżowaniu z ul. 
Mstowską.

Przebudowywana jest także in-
frastruktura podziemna. - Zlecono 
wybudowanie nowej kanalizacji 
deszczowej w ul. Zawodziańskiej 
(ok. 700m) z wylotem do rzeki War-
ty. Przebudowane i zabezpieczone 
będą sieci: gazowe i wodociągowe. 
Wybudowane zostaną przyłącza 
kanalizacji sanitarnej, a ulica zyska 

także nowe oświetlenie. Ulicę cze-
ka także budowa kanału technolo-
gicznego wraz ze studniami, prze-
budowa sieci elektroenergetycz-
nych oraz teletechnicznych - pod-
sumowuje Maciej Hasik. W miejscu 
inwestycji pojawią się też nowe 
krzewy i drzewa, a ponad 5 tys. 
metrów kwadratowych terenu zo-
stanie obsianych trawą.

Katarzyna Gwara

Dobra wiadomość 
dla uczniów Szkoły 
Podstawowej nr 42 im. 
Jana Brzechwy. Nowo 
wyremontowana sala 
gimnastyczna wraz z 
zapleczem została już 
oddana do użytku. Po-
jawiły się nowe kosze 
do koszykówki, słupki i 
siatki do piłki siat-
kowej, a także drabinki. 
Koszt inwestycji to 
prawie 580 tys. zł.

W ramach inwestycji 
m.in. rozebrano stary parkiet, sku-
to tynki i położono nowe; poma-
lowano ściany i sufity, wymienio-
no stolarkę okienną i drzwiową. 
Zamontowano zdalny system 
otwierania okien, wymieniono in-
stalacje c.o. i elektryczną oraz 
kratki wentylacyjne. Sala gimna-
styczna zyskała także nową pod-
łogę sportową na ruszcie, urzą-
dzenia sportowe - kosze do ko-

szykówki, słupki i siatki do piłki 
siatkowej, nowe drabinki i siatkę 
ochronną.

Kompleksowy remont przeszły 
także pomieszczenia przy sali 
gimnastycznej - szatnie, sanita-
riaty i prysznice. Pomalowano 
ściany, sufity, podłogi, wykonano 
nowoczesne okładziny ceramicz-
ne, wymieniono drzwi i instalację 
oświetleniową. Zamontowano 
też kabiny systemowe i wykona-

no instalację wodno-sanitarną  
z białym montażem.

Wykonawcą, trwającej od maja, 
inwestycji była firma Loma w Czę-
stochowy. Jej koszt to prawie 580 
tys. złotych

oprac. Katarzyna Gwara

Od 1 stycznia do 14 listopada 
częstochowscy strażnicy 
miejscy przeprowadzili na te-
renie miasta 1985 kontroli 
domowych kotłowni. W ponad 
330 przypadkach ujawniono 
nieprawidłowości.

- Osoby, które w domowych pie-
cach spalały śmieci i przyczyniały 
się do pogorszenia jakości powie-
trza otrzymywały mandaty, były 

pouczane, albo skierowano wnio-
ski o ukaranie do Sądu – mówi Ar-
tur Kucharski, rzecznik prasowy 
straży miejskiej.

W ubiegłym roku dyżurni czę-
stochowskiej straży miejskiej otrzy-
mali w sumie 3180 zgłoszeń w za-
kresie ochrony środowiska i go-
spodarką odpadami. Część pocho-
dziła jednak od mieszkańców są-
siednich gmin z powiatu często-
chowskiego.

Częstochowska straż miejska 
przypomina, że może kontrolować 
tylko posesje na terenie naszego 
miasta. - W sąsiednich gminach 
zgłoszenia dotyczące spalania 
śmieci w domowych piecach nale-
ży zgłaszać do właściwych urzę-
dów czy służb działających na ich 
terenie i posiadających odpowied-
nie kompetencje w tym zakresie – 
podsumowuje Artur Kucharski.

Katarzyna Gwara



Mundurowi ze Szczyrku zatrzymali 
16-latka, który najpierw nie zatrzymał 
się motocyklem crossowym do kontroli 
drogowej, a następnie znieważył inter-
weniujących policjantów. Mieszkaniec 
Bielska-Białej usłyszał już zarzuty, a o 
jego dalszym losie zdecyduje niebawem 
sąd rodzinny. Nieletni sprawca czynu 
karalnego może trafić do poprawczaka.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek 11 li-
stopada. Po południu policjanci z komisaria-
tu w Szczyrku i z miejscowego posterunku 
patrolowali rejon ulicy Kościelnej w Wilkowi-
cach. Wtedy też zauważyli jadący z dużą 
prędkością motocykl bez tablicy rejestracyj-
nej. Kiedy nakazali kierującemu zatrzymanie 
się, ten zignorował polecenie i próbował od-
jechać. Kierowca crossówki uciekając, szar-
żował motocyklem pomiędzy grupą kilkuna-
stu dzieci idących ulicą. W momencie, gdy 
kierujący motocyklem zawracał, jeden z poli-

cjantów wybiegł z radiowozu i go zatrzymał. 
Motocyklista próbował się wyrywać i uciekać 
pieszo. Policjanci musieli go obezwładnić. To 
tylko jeszcze bardziej go rozsierdziło. Zaczął 
ich wulgarnie wyzywać i nie chciał pokazać 
dokumentu tożsamości oraz powiedzieć, jak 
się nazywa.

Mundurowi doprowadzili go do komisa-
riatu, gdzie ustalili tożsamość agresywnego 
młodego mężczyzny. Okazało się, że ma on 
dopiero 16 lat. Był trzeźwy. Stróże prawa 
ustalili, że 16-latek już wcześniej był widywa-
ny przez mieszkańców Wilkowic podczas 
szaleńczej jazdy motocyklem crossowym. 
Nieletni usłyszał zarzut czynu karalnego - 
znieważenia policjantów - a jego sprawa zo-
stała skierowana do Sądu Rodzinnego w 
Bielsku-Białej. Za to, czego się dopuścił, sę-
dzia może orzec wobec krewkiego nastolat-
ka środki wychowawcze lub środek popraw-
czy w postaci umieszczenia go w zakładzie 
poprawczym.

Policjanci z wydziału kryminalnego 
bielskiej komendy oraz komisariatu 
drugiego zatrzymali podejrzanego o 
napad rabunkowy 28-latka, powiąza-
nego ze środowiskiem bielskich 
pseudokibiców. Bielszczanin pobił w 
jednym z bloków na Osiedlu Karpackim 
24-latka, żądając od niego 40 tys. zł. Na 
wniosek śledczych bielski sąd aresz-
tował go na 3 miesiące. Za rozbój grozi 
mu kara 12 lat więzienia.

Do zdarzenia doszło podczas długiego 
weekendu w jednym z bloków na bielskim 
Osiedlu Karpackim. W sobotę po południu w 
mieszkaniu, w którym przebywał 24-latek ze 
swoją znajomą, doszło do napadu. Napast-
nik zaatakował przebywającego tam męż-
czyznę i zażądał od niego 40 tys. z. Agresor 
bił i groził swojej ofierze. Napadnięty męż-
czyzna nie wydał jednak pieniędzy. W mię-
dzyczasie jego znajomej udało się uciec z 
mieszkania i wezwać pomoc. Kiedy napast-
nik zorientował się, że na miejsce może już 
jechać policja, uciekł. Na szczęście napadnię-
ty mężczyzna nie doznał poważniejszych ob-
rażeń.

Policjanci, którzy przyjechali na miejsce, 
zabezpieczyli ślady i ustalili okoliczności, w 
jakich doszło do napadu. Kryminalni z biel-
skiej dwójki rozpoczęli śledztwo. Sprawdzali, 

skąd napastnik mógł dowiedzieć się, że na-
padnięta para może w mieszkaniu przecho-
wywać dużą ilość gotówki oraz zbierali i za-
bezpieczali dowody przestępstwa. Stróże 
prawa przeglądali nagrania z monitoringu 
miejskiego i poszukiwali świadków przestęp-
stwa. Wspierani przez śledczych z wydziału 
kryminalnego bielskiej komendy ustalili po-
jazd, którym przyjechał sprawca napadu. 
Stróże prawa rozpoczęli poszukiwania po-
dejrzewanego o napad mężczyzny i po kilku 
godzinach na jednej z uliczek Osiedla Be-
skidzkiego zauważyli poszukiwany samo-
chód, który zatrzymali do kontroli. Za kie-
rownicą siedział 28-letni mieszkaniec Biel-
ska-Białej, który odpowiadał rysopisowi po-
danemu przez napadniętego. Po sprawdze-
niu jego tożsamości i kryminalnej przeszło-
ści okazało się, że ma on związek z półświat-
kiem pseudokibiców jednego z bielskich klu-
bów piłkarskich.

Kryminalni z Komisariatu II Policji w Biel-
sku-Białej zebrali przeciwko zatrzymanemu 
mężczyźnie materiał dowodowy, który po-
zwolił we wtorek przedstawienie mu w pro-
kuraturze zarzutu rozboju. Za przestępstwo 
to może trafić do więzienia nawet na 12 lat. 
Śledczy wystąpili również z wnioskiem o je-
go tymczasowe aresztowanie. Sąd, po roz-
poznaniu sprawy, aresztował tymczasowo 
podejrzanego o rozbój pseudokibica na 3 
miesiące.

Chorzowscy kryminalni zatrzymali 
mężczyznę podejrzanego o posiadanie i 
przechowywanie treści pornograficz-
nych z udziałem małoletnich poniżej 
15. roku życia. Podczas przeszukania 
policjanci zabezpieczyli laptopy i inne 
nośniki, na których znaleziono pliki 
graficzne i wideo zawierające porno-
grafię z udziałem małoletnich. 53-latek 
został zatrzymany, za to przestępstwo 
grozi mu 5-letni pobyt w więzieniu.

Z ustaleń kryminalnych chorzowskiej 
komendy wynikało, że jeden z mieszkań-
ców może posiadać w miejscu zamieszka-
nia treści pornograficzne z udziałem mało-
letnich poniżej 15 roku życia. Jak się okaza-
ło, ich podejrzenia były słuszne. W trakcie 
przeszukania mieszkania mężczyzny śled-
czy zabezpieczyli sprzęt komputerowy 

oraz elektroniczne nośniki danych, zawie-
rające pliki ze zdjęciami i filmami porno-
graficznymi z udziałem osób małoletnich. 
Mundurowi zatrzymali 53-letniego miesz-
kańca Chorzowa, który był właścicielem 
sprzętu. Mężczyzna usłyszał już zarzuty. Za 
to przestępstwo grozi mu 5-letni pobyt w 
więzieniu. Sąd Rejonowy w Chorzowie ob-
jął zatrzymanego policyjnym dozorem.

Kryminalni z chorzowskiej 
komendy namierzyli i zatrzy-
mali sprawców napadu na 
60-letnią mieszkankę tego 
miasta. Mężczyźni usłyszeli 
już zarzuty rozboju, za grozi 
im 12-letni pobyt w wię-
zieniu. Na wniosek śledczych 
i prokuratora sąd zastosował 
wobec nich tymczasowy 
areszt.

W miniony piątek 60-letnia 
mieszkanka Chorzowa, wracając 
wieczorem do domu, została na-
padnięta przez dwóch młodych 
mężczyzn, którzy najpierw ją 
przewrócili, a następnie ukradli 
jej torebkę. Gdy tylko informacja 
o tym zdarzeniu dotarła do chorzowskich 
policjantów, do akcji wkroczyli kryminalni. 
Dzięki swoim ustaleniom namierzyli i zatrzy-
mali oni sprawców tego przestępstwa. Nie 
było to prostą sprawą, gdyż 20 i 22-latek 

praktycznie każdego dnia zmieniali swoje 
miejsce pobytu. Jak się okazało, to ich nieje-
dyne przestępstwo. Mężczyźni usłyszeli już 
zarzuty. Na wniosek śledczych i prokuratora 
sąd zastosował o ich tymczasowym areszto-
waniu. Grozi im nawet 12-letni pobyt w wię-
zieniu.
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Rajd crossówką zakończył  
na komisariacie

Pobił i zarządał 40 tysięcy

Miał dziecięcą pornografię. 
Został zatrzymany

Napadli na 60-latkę

Pijana kierująca zaatakowała 
policjantów

Matka z pięcioma promilami...

Pijacki rajd samochodem kiero-
wanym przez 21-letnią mieszkankę 
Orzesza zakończyli policjanci z komisa-
riatu w Łaziskach Górnych. Kobieta 
miała w organizmie prawie 2 promile 
alkoholu, a podczas interwencji stróżów 
prawa była agresywna, wyzywała ich i 
kopała. Tym sposobem szybko trafiła do 
policyjnego aresztu. Mundurowi zatrzy-
mali również 17-letniego pasażera 
osobówki, który miał przy sobie mari-
huanę.

W poniedziałek po godzinie 22.00 poli-
cjanci otrzymali informację, że ulicami 
Orzesza porusza się osobowy samochód, 
którego kierująca stwarza zagrożenie w 
ruchu. Na miejsce skierowany został pa-
trol z Komisariatu Policji w Łaziskach Gór-
nych. Mundurowi szybko namierzyli wska-
zane w zgłoszeniu auto. Na widok radio-
wozu kierująca zatrzymała się, a z pojazdu 
od strony pasażera wybiegł młody męż-

czyzna. Jego krótką ucieczkę zakończył je-
den z interweniujących policjantów, który 
go zatrzymał. Okazało się, że powodem 
ucieczki 17-letniego mieszkańca Orzesza 
była marihuana, którą miał przy sobie.

To jednak nie koniec interwencji. Poli-
cjanci skontrolowali kierująca samocho-
dem 21-letnią mieszkankę Orzesza. Oka-
zało się, że kobieta była pijana. Badanie 
wykazało blisko 2 promile w jej organi-
zmie. Oboje zatrzymani byli bardzo agre-
sywni i się awanturowali. Dodatkowo mło-
da kobieta zaczęła kopać policjantów i wy-
zywać ich. Awanturnicy trafili do policyjne-
go aresztu, a następnego dnia usłyszeli 
zarzuty. Mężczyzna odpowie za posiada-
nia środków odurzających, a jego towa-
rzyszka za prowadzenia pojazdu w stanie 
nietrzeźwości, naruszenia nietykalności 
cielesnej policjantów, stosowania wobec 
nich przemocy fizycznej w celu zmuszenia 
do zaniechania czynności służbowych 
oraz ich znieważenia. 21-latce grożą 3 lata 
więzienia.

Rybniccy policjanci inter-
weniowali wobec matki, 
która znajdując się pod 
wpływem alkoholu, „zajmo-
wała się” 3-letnim synem. 
46-latka miała w organizmie 
pięć promili alkoholu. Jeżeli 
okaże się, że swoim nieodpo-
wiedzialnym zachowaniem 
kobieta naraziła dziecko na 
bezpośrednie zagrożenie dla 
życia bądź zdrowia, grozić jej 
będzie kara 5 lat więzienia.

Policjanci z rybnickiej komen-
dy zostali wezwani na interwen-
cję do jednego z mieszkań przy 
ulicy Lotników. Według zgłosze-
nia anonimowego rozmówcy miało tam 
dojść do awantury pomiędzy znajomymi, a 
opiekę nad dzieckiem miała sprawować pi-
jana matka.  Policjanci, którzy przyjechali na 
miejsce, zastali trzy nietrzeźwe osoby i 3-let-
nie dziecko. W mieszkaniu były porozrzuca-
ne butelki po alkoholu, a chłopcem nikt się 
nie zajmował. Kompletnie pijana matka nie 
była w stanie odpowiedzieć mundurowym, 
jak ma na imię chłopczyk. Mundurowi prze-
badali rybniczankę na zawartość alkoholu i 

okazało się, że ma ona w organizmie pięć 
promili. 3-latek został przekazany rodzinie z 
pogotowia interwencyjnego, a nieodpowie-
dzialna kobieta z uwagi na wynik badania al-
komatem, została przewieziona do szpitala. 
Teraz mieszkanka Rybnika trzeźwieje w poli-
cyjnym areszcie. Dokumentacja w tej spra-
wie trafi niebawem do sądu, a policjanci wy-
jaśniają szczegółowe okoliczności sprawy. 
Jeżeli potwierdzi się, że 46-latka naraziła 
dziecko na niebezpieczeństwo, grozić jej 
może 5 lat więzienia.

Kolumnę opracowała Katarzyna Gwara
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Przyjmę do pracy fryzjerkę
 z doświadczeniem 

na 1/2 etatu 
tel. 601 697 724

OGŁOSZENIA ABONAMENTOWE

REWOLUCJA

CENOWA

Okna 5-kom.
1465 mm

1
4
3
5
 m

m

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

LOMBARD 
DELTA

n SKUP n SPRZEDAŻ 
n ZAMIANA

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

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

LOMBARD KAPS 
20 lat doświadczenia

RABAT – 50% u nas to działa!

SZYBKA GOTÓWKA za:
złoto, srebro, GSM, 

RTV i inne 

TANIE WYROBY 
JUBILERSKIE

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

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

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

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

n SPRZEDAM drzwi wejściowe  
Tel. 501 109 822

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SPRZEDAM

MATRYMONIALNE

BEZPŁATNE 
OGŁOSZENIA DROBNE

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

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

KUPIĘ	motocykl	,	samochód	z	PRL  
- zadbany z dokumentami  
np. Fiat 125p, 126p , syrena , mikrus, mo-
skwicz , wołga WSK , WFM , JUNAK , OSA i 
inne ciekawe   
tel. 608 097 274 

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

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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