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Usłyszał zarzuty

Częstochowski trener oskarżony o gwałt i molestowanie

Częstochowa Północ

Uszkodził kilka samochodów i uciekł. 
Świadkowie ruszyli w pościg

Straż miejska

Zatrzymali  
41 poszukiwanych 

osóbSceny rodem z filmów akcji rozegrały się w dziel-
nicy Północ. Kierowca peugeota staranował barierki 
rozdzielające pasy ruchu, uszkodził kilka samo-
chodów i ruszył do ucieczki. Świadkowie zdarzenia 
rozpoczęli pościg. Mężczyznę udało się zatrzymać i 
przekazać w ręce policjantów. Jak się okazało miał 
blisko dwa promile alkoholu w organizmie.

Do zdarzenia doszło po godzinie 17.00.  
- Kierowca peugeota jechał od ulicy Makuszyńskiego w 
stronę Północy. Już tam zniszczył pierwsze barierki rozdzie-
lające pasy ruchu - mówi asp. szt. Marta Kaczyńska z czę-
stochowskiej policji. - Następnie przejechał przez rondo 
przy ulicy Pileckiego, minął market Lidl i jadąc ulicą Micha-

łowskiego zniszczył kolejne barierki i uszkodził 
kilka samochodów - relacjonuje. Świadkowie 
zdarzenia ruszyli za nim w pościg. Mężczyzna 
został zatrzymany na ulicy Fieldorfa-Nila przy 
jednym z rond i przekazany w ręce policjan-
tów. - 33-letni mieszkaniec Częstochowy miał 
blisko dwa promile alkoholu w organizmie - 
podsumowuje asp. szt. Marta Kaczyńska.

Katarzyna Gwara

Częstochowscy straż-
nicy miejscy podczas 
patrolowania ujęli w re-
jonie placu Biegańskiego 
kobietę, która była poszu-
kiwana przez policję. - To 
już 41 poszukiwana osoba 
ujęta w tym roku przez 
straż miejską - mówi Artur 
Kucharski, rzecznik pra-
sowy straży miejskiej.

Funkcjonariusze straży 
patrolowali rejon placu Bie-
gańskiego. W pewnym mo-
mencie podjęli interwencję 
wobec kobiety, która figu-
rowała w policyjnym reje-

strze osób poszukiwanych. 
Przewieźli ją na I Komisariat 
Policji i przekazali często-
chowskim policjantom.

Przypomnijmy, że w 2018 
roku strażnicy miejscy na 
terenie Częstochowy ujęli i 
przekazali policji 31 poszu-
kiwanych osób. - W 2019 
roku wynik jest jeszcze lep-
szy. Do 19 listopada 2019 
roku strażnicy miejscy ujęli 
na terenie Częstochowy 41 
osób poszukiwanych przez 
policję - podkreśla Artur Ku-
charski.

Katarzyna Gwara

Trzy miesiące w areszcie spędzi Da-
riusz P., trener pracujący w jednym z 
częstochowskich klubów sportów walki. 
Mężczyzna usłyszał zarzuty związane z 
gwałtem i molestowaniem. Poszkodo-
wani to dwaj chłopcy w wieku 15 i 16 
lat. - Gdy jeden z nich powiedział, że był 
molestowany przez trenera, przyznał 
się też kolejny chłopiec, który padł jego 
ofiarą. Prawdopodobnie stosował takie 
„metody” od lat. Nie wiadomo, ilu jest 
poszkodowanych - zdradza nasza czy-
telniczka.

Sprawa ujrzała światło dzienne na począt-
ku listopada. Jeden z chłopców w sobotę, 2 
listopada, wrócił z treningu i powiedział, że 
trener go molestował. Okazało się, że nie tyl-
ko jego. Dzień później rodzice 15-latka i 
16-latka złożyli zawiadomienie o popełnie-
niu przestępstwa. - Nastolatkowie zostali 
przesłuchani przez sąd w trybie szczegól-
nym - mówi Piotr Wróblewski z biura praso-
wego Prokuratury Okręgowej w Częstocho-
wie. Dariusz P. usłyszał dwa zarzuty. - Jeden 
dotyczy doprowadzenia innej osoby do innej 
czynności seksualnej, drugi również dopro-
wadzenia innej osoby do innej czynności 
seksualnej oraz do obcowania płciowego - 
wyjaśnia. Trener miał używać podstępu i 
nadużywać stosunku zależności wobec swo-
ich podopiecznych. Dariusz P. swoją działal-
ność prowadził od wielu lat. Prokuratura 
musi więc sprawdzić, czy nie ma więcej osób 
pokrzywdzonych. - Trwa postępowanie w tej 
sprawie. Czyny, o które Dariusz P. jest oskar-
żony pozostają w związku z jego działalno-
ścią zawodową - wyjaśnia Piotr Wróblewski. 

Mężczyzna nie przyznał się do winy. - Złożył 
wyjaśnienia, które będą weryfikowane - do-
daje. Sąd uznał jednak, że zeznania dwóch 
chłopców są wiarygodne i zdecydował o 

aresztowaniu 48-latka na trzy miesiące.
Dariusz P. jest doskonale znany w środo-

wisku sportowym. Na swoim koncie miał 
między innymi nagrody za wybitne osiągnię-

cia sportowe. Trenował też wielu zawodni-
ków, którzy odnosili sukcesy na arenach 
ogólnopolskich i zagranicznych.

Katarzyna Gwara
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Autobusy linii 69 
pojadą inaczej

Spotkanie

Piąte forum dla rodziny

Ekspozycja

„Sens” wypełni 
Miejską Galerię Sztuki

W związku z prowadzonymi 
pracami drogowymi na drodze 
nr 1056 S w miejscowości 
Młynek od wtorku, 19 listo-
pada, zmianie uległa trasa linii 
nr 69.

Przez około miesiąc wszystkie 
kursy linii nr 69 do pętli NIERADA-
-SZKOŁA są skierowane z ulicy Sza-
firowej prosto do Targowej i na-
stępnie w lewo przez Targową do 
Leszczynowej i Kasprowicza, do 
starej pętli MAZURY.

W obu kierunkach zostały za-
wieszone przystanki MŁYNEK i MA-
ZURY I.

Kursy do Nierady odbywają się z 
ulicy Szafirowej w prawo do pętli 
NIERADA. Dla tych kursów zostały 
dodatkowo zawieszone przystanki 
MAZURY, NIERADA-SZKOŁA, NIE-
RADA-TARGOWA i NIERADA-KO-
ŚCIÓŁ.

W związku z remontem drogi w 
Młynku autobusy linii 69 nie kursu-
ją ulicą Wiosenną i odcinkiem Ka-
sprowicza - od strony ulicy Wiosen-
nej do starej pętli w Mazurach.

Obsługa pasażerów obowiązuje 
na wszystkich przystankach na tra-
sie objazdu.

Katarzyna Gwara

Wskazanie możliwości lep-
szego rozwoju i życia  w rodzinie 
oraz ukazanie perspektywy dla 
godnego życia dzieci zarówno 
w rodzinie biologicznej jak i w 
zastępczej to główny cel V  
Forum ,,Dla Rodziny”, które 
odbędzie się 20 listopada, w 
sali sesyjnej Urzędu Miasta.

Początek spotkania godz. 10.30. 
Wśród prelegentów Forum znajdą 
się: Katarzyna Napiórkowska - na-
czelnik Wydziału Wspierania Rodzi-
ny, Pieczy Zastępczej i Adopcji 
w  Departamencie Polityki Rodzin-
nej w Ministerstwie Rodziny, Pracy 

i Polityki Społecznej, Marietta Heł-
ka - zastępca dyrektora Regional-
nego Ośrodka Polityki Społecznej 
Województwa Śląskiego, Jolanta 
Szempruch z Uniwersytetu Jana 
Kochanowskiego w Kielcach, Anna 
Cencora - sędzia Sądu Rejonowe-
go, Wiceprezes Sądu Rejonowego 
w Częstochowie, Grzegorz Kozera - 
Kurator Okręgowy, Anna Kościań-
ska – prezes Fundacji  Primo  Dia-
gnosis w Częstochowie.

Organizatorem V Forum ,,Dla 
Rodziny” jest Porozumienie ,,Czę-
stochowa Dla Rodziny” oraz Stowa-
rzyszenie na rzecz pomocy dziecku 
i rodzinie ,,DLA RODZINY”.

Katarzyna Gwara

Ekspozycja „Sens” zajmie 
wszystkie sale częstochowskiej 
Galerii. Bo tak naprawdę chodzi 
o kilka wystaw połączonych 
wspólnym zamysłem. Wernisaż 
zaplanowano na czwartek, 21 
listopada, o godz. 18.00. 

Ekspozycja ,,Sens” – przygoto-
wana przez Wydział Artystyczny 
Uniwersytetu im. Jana Długosza 
według koncepcji dr. Jakuba Jaku-
bowskiego – łączy kilka wątków 
oraz sposobów myślenia o dziele 
plastycznym i procesie twórczym. 
Tak naprawdę składa się na nią kil-
ka wystaw. I tak ,,Sztuka” to proble-
mowa ekspozycja wokół zagadnie-
nia rysunku i malarstwa. ,,Eduka-
cja” to prezentacja prac dyplomo-
wych realizowanych na kierunku 
,,malarstwo” w Uniwersytecie Hu-
manistyczno-Przyrodniczym im. Ja-
na Długosza. Przekrojowym spoj-
rzeniem na twórczość Mariana Ja-
rzemskiego, wieloletniego pracow-
nika UJD, będzie z kolei wystawa 
,,Nauka”. Właśnie te trzy pokazy 
tworzą tytułowy ,,sens”. Twórcy 
wystawy chcą przekonać, że sens 
ma i sztuka, i edukacja artystyczna, 
i nauka, a rysunek i malarstwo są 
zespolone nie tylko w warstwie 
warsztatu i technologii, ale i w sfe-
rze duchowości. Język malarstwa i 

rysunku jest być może najbliższy 
temu, co człowiek może powie-
dzieć o sobie jako istocie we 
wszechświecie.

Salę Śląską MGS zajmie wysta-
wa ,,Terror malarstwa czy dyktatu-
ra rysunku”. Kontekst sztuki ma 
nieco zmienić wydźwięk zazwyczaj 
pejoratywnych słów ,,terror” i ,,dyk-
tatura”. Wystawa ma zarazem pro-
wokować do refleksji o tym, czym 
jest rysunek w malarstwie oraz o 
jego udziale w kreacji oraz percep-
cji sztuk plastycznych.

Wystawa ,,Dyplomy” wyekspo-
nuje natomiast wybrane zestawy 
dyplomowe powstałe na prze-
strzeni 15 lat istnienia kierunku 
,,malarstwo” na częstochowskiej 
uczelni. Istotnym elementem pre-
zentowanych cykli jest dialog mię-
dzy promotorem a studentem, 
przedstawiony w różnorodnych 
ujęciach, zarówno w zakresie for-
my jak i treści.

Wydarzenie wpisuje się w ogól-
nopolską ideę Uniwersytet Sztuki/
Sztuka Uniwersytetu. Prace będzie 
można oglądać w Miejskiej Galerii 
Sztuki do 5 stycznia.

Aktualne informacje na temat 
bieżącej działalności MGS można 
znaleźć na stronie: 

www.galeria.czest.pl 
oprac. Katarzyna Gwara

Rada Miasta Częstochowy

Jest projekt przyszłorocznego 
budżetu i... symboliczny rachunek 

dla Rządu
Częstochowa konstruując pro-

jekt budżetu na 2020 r. wystawia 
Rządowi RP rachunek na blisko 
145 mln zł. To środki, które – 
zdaniem władz miast – powinny 
zostać zrekompensowane z bu-
dżetu centralnego, nie licząc 
strat wynikających z przewidy-
wanego uszczuplenia miejskich 
dochodów w przyszłym roku. 
Przyszłoroczny miejski budżet 
jest bowiem pełen drastycznych 
oszczędności w wielu sferach.

Projekt budżetu na 2020 r. zo-
stanie 15 listopada przekazany Ra-
dzie Miasta Częstochowy. Dzień 
wcześniej jego najważniejsze zało-
żenia, liczby i problemy zostały za-
prezentowane przedstawicie-
lom  mediów.

- Projekt budżetu na 2020 r. to 
najtrudniejszy budżet miasta, od 
kiedy jestem prezydentem  Czę-
stochowy – mówił w czasie jego 
prezentacji prezydent Krzysztof 
Matyjaszczyk. - Częstochowa i in-
ne miasta odczuwają już obec-
nie, lecz będą jeszcze w więk-
szym stopniu w 2020 r. odczu-
wały skutki negatywnych dla sa-
morządów decyzji parlamentu i 
rządu, podejmowanych w minio-
nych latach i w ostatnim czasie.

Prezydent zacytował fragmenty 
art. 167 Konstytucji RP:  jednost-
kom samorządu terytorialnego 
zapewnia się udział w dochodach 
publicznych odpowiednio do przy-
padających im zadań  (…)  zmiany 
w zakresie zadań i kompetencji 
jednostek samorządu terytorial-
nego następują wraz z odpowied-
nimi zmianami w podziale docho-
dów publicznych.

-  Trzeba uczciwie powiedzieć: 
rządzący zawsze liczyli na to, że sa-
morządy dołożą coś od siebie np. 
do zadań subwencjonowanych czy 
zleconych. Trzeba też jednak 
stwierdzić: nigdy decyzje rządzą-
cych przy jednoczesnym braku re-
kompensat nie miały tak demolu-
jącego wpływu na samorządowe 
budżety  –  podkreślał prezydent 
Częstochowy.

- Najbardziej jaskrawym przykła-
dem jest zestawienie związane z 
wysokością subwencji i tym, o ile 
więcej musi dokładać Częstocho-
wa tylko do subwencjonowanych 
zadań oświaty (infografika w załą-
czeniu). Subwencjonowanych, czyli 
takich, które – przynajmniej teore-
tycznie - powinny być sfinansowa-
ne w całości przez Rząd - zaznacza 
Włodzimierz Tutaj, rzecznik praso-
wy magistratu. - W tym roku mia-
sto dołoży do nich blisko 110 mln 
zł, w zeszłym było to 90 mln, gdy – 
jeszcze w 2015 r. samorząd do te-
go zakresu zadań, związanego z 
bieżącym utrzymaniem szkół i pła-
cami nauczycielskimi, dokładał 
„tylko” 47 mln. W przyszłym roku 
prognozy mówią o tym, że trzeba 
będzie znaleźć w miejskim budże-
cie aż 120 mln zł, mimo że sama 
subwencja ma wzrosnąć o ok. 26 
mln zł. Subwencja nigdy nie pokry-
wa w całości wzrostu kosztów, a 
zmiany związane z reformą oświa-
ty czy regulacją płac, zwiększają 
różnicę między roczną wysokością 
subwencji a rocznymi kosztami 

utrzymania oświaty. Od 2015 r. 
przez ostatnie 5 lat subwencja 
wzrosła tylko o 22,3%, a koszty do-
płat miasta do edukacji zwiększyły 
się o ponad 155% - wylicza. Oprócz 
tego miasto musi jeszcze finanso-
wać przedszkola (tylko 6-latki są 
ujęte w subwencji), gdzie koszty 
także rosną m.in. wraz z regulacja-
mi nauczycielskich płac. W całości 
po stronie miasta są także remon-
ty i inwestycje szkolne. Trzeba do-
dać, że w otrzymywanej subwencji 
znaczną pulę stanowią środki na 
szkoły niepubliczne, które miasto 
jest obowiązane tym placówkom 
przekazywać.

Należy jeszcze nadmienić, że w 
obecnym projekcie budżetu na 
2020 r. nie jest uwzględniona do-
płata do zadań subwencjonowa-
nych w przewidywanej wielkości, 
więc jest to wydatkowy problem, z 
którym samorząd będzie się zma-
gał w ciągu całego przyszłego roku, 
szukając w budżecie dodatkowych 
środków (tak, jak m.in. w roku 
obecnym).

Krzysztof Matyjaszczyk zapre-
zentował także symboliczny rachu-
nek, jaki miasto Częstochowa wy-
stawia Rządowi RP na 2020 r. 
Oprócz dokładania do subwencji, 
miasto w przyszłym roku będzie 
zmuszone pokryć coraz wyższy 
ujemny wynik finansowy Miejskie-
go Szpitala Zespolonego, będący 
konsekwencją przede wszystkim 
skutków obligatoryjnej regulacji 
wynagrodzeń, nieuwzględnionych 
w kontrakcie z NFZ. Częstochowa 
dołoży także do zadań zleconych 
m.in. w zakresie pomocy społecz-
nej, będzie zmagać się ze wzro-
stem cen energii czy wyższymi 
opłatami za odprowadzanie wód 
deszczowych. Do wspomnianego 
rachunku nie wliczono natomiast 
przewidywanych ubytków w do-
chodach miasta z tytułu zmian w 
podatku PIT (skutki obniżki stawki, 
zwolnienia z podatku osób do 26. 
roku życia czy podwyższenia kosz-
tów uzyskania przychodu). Rachu-
nek wydatków opiewa więc na ra-
zie na blisko 145 mln zł, jakie po-
winny zostać w 2020 r. zrekom-
pensowane miastu z tytułu dodat-
kowych kosztów, będących efek-
tem decyzji i polityki rządzących.

- Proszę nie odbierać tego ra-
chunku politycznie, proszę go ode-
brać jako głos gospodarza miasta, 
który apeluje: rządzący nie osła-
biajcie samorządów, nie osłabiaj-
cie Częstochowy, bo w efekcie 
osłabiacie Polskę jako całość, moż-
liwości jej rozwoju oraz możliwości 
zaspokajania potrzeb lokalnych 
społeczności - konkludował prezy-
dent Częstochowy.

Projekt budżetu Częstochowy 
na 2020 r. jest więc budżetem dra-
stycznych oszczędności w wielu 
sferach oraz konieczności posiłko-
wania się dodatkowym kredytem. 
Jak podkreśla prezydent nie jest to 
kwestia złego zarządzania miejski-
mi finansami, tylko stan wyższej 
konieczności. Takie a nie inne pro-
pozycje są wynikiem niemożliwo-
ści „dopięcia” przyszłorocznego 
budżetu, w celu realizacji zadań 
własnych, zleconych i tych inwesty-
cji, które muszą być zrealizowane, 
bo są niezbędne i miasto zdobyło 

na nie unijne dofinansowanie.
Do najwyższych kwotowo in-

westycji należą:
n rozbudowa DK-46 - ulicy Głów-

nej i ulicy Przejazdowej wraz z 
budową obejścia ul. Św. Barbary 
do ul. Pułaskiego w Częstocho-
wie – 78 mln 482 tys. zł

n przebudowa alei Wojska Pol-
skiego - DK 1 w Częstochowie – 
76 mln 852 tys. zł

n budowa węzłów przesiadko-
wych na terenie miasta Często-
chowy – 34 mln 407 tys. zł

n przebudowa i rozbudowa bu-
dynku Ratusza Starej Częstocho-
wy wraz z zagospodarowaniem 
terenu – 19 mln 23 tys. zł

n budowa kompleksu sportowo – 
rekreacyjnego Park Wodny  
– 18 mln 789 tys. zł

n odwodnienie dzielnicy Północ w 
Częstochowie – 13 mln 999 tys. zł

n program budowy i przebudowy 
ulic oraz dróg lokalnych  
– 11 mln 26 tys. zł

n termomodernizacja obiektów 
użyteczności publicznej w Czę-
stochowie – etap I i II – 7,5 mln zł

n rozbudowa i modernizacja Szko-
ły Podstawowej nr 47  
– 5 mln 100 tys. zł

n budowa Zielonej Promenady 
Śródmiejskiej w Częstochowie  - 
3 mln 98 tys. zł

n budowa, modernizacja budyn-
ków mieszkalnych – 1,7 mln zł.
Niekorzystne uwarunkowania 

zewnętrzne wpłynęły na wielkość 
programów dedykowanych 
mieszkańcom naszego mia-
sta. Niemniej jednak w projekcie 
przewiduje się kontynuację:
n wsparcia lokalnych inicjatyw 

mieszkańców,
n programów z zakresu pomocy 

społecznej i ochrony zdrowia,
n modernizacji obiektów publicz-

nych,
n dofinansowania pobytu dzieci w 

niepublicznych żłobkach i klu-
bach dziecięcych,

n realizacji inwestycji o szczegól-
nym znaczeniu dla mieszkań-
ców,

n likwidacji barier architektonicz-
nych w miejskich placówkach,

n programu „Akademicka Często-
chowa”.

n programu „Dostępny lekarz”
n działań proekologicznych
n szkolenia sportowego dzieci  

i młodzieży.
Bilans budżetu miasta na rok 

2020 w jego projekcie to:
n dochody ogółem 1 mld 545 mln zł,
n wydatki ogółem 1 mld 615 mln zł,
n deficyt 69 mln 723 tys. zł.
Wykazany w projekcie deficyt wy-

nika głównie z:
n braku wzrostu dochodów;
n ubytku dochodów w udziałach w 

PIT;
n regulacji płacowych w oświacie i 

braku ich pokrycia subwencją 
oświatową;

n kontynuacji dużych projektów 
inwestycyjnych.

Oprac. Katarzyna Gwara



K a t o w i c c y 
policjanci za-
t r z y m a l i  
4 mężczyzn po-
d e j r z a n y c h  
o oszustwa ka-
p i t a ł o w e 
dokonywane na 
rynku akcji 
spółek. Wartość 
wyłudzonego 
mienia oszaco-
wano na niemal ćwierć miliona złotych. Na 
czas trwającego postępowania wobec podej-
rzanych zastosowano policyjny dozór, 
poręczenia majątkowe oraz zakaz opusz-
czania kraju i zatrzymanie paszportu.

Katowiccy policjanci zatrzymali 4 mężczyzn 
podejrzanych o oszustwa kapitałowe dokony-
wane na rynku akcji spółek. W toku prowa-
dzonego od 3 lat śledztwa, pod nadzorem 
Prokuratury Regionalnej w Katowicach, poli-
cjanci zwalczający przestępczość gospodarczą 
katowickiej komendy ustalili, iż dokumentacja 
dotycząca oferowania nabycia akcji pewnych 
spółek była nierzetelna. W okresie od 27 
stycznia 2012 roku do 21 października 2013 
roku w celu osiągnięcia korzyści majątkowej 
celowo wprowadzano w błąd akcjonariuszy, 
czym doprowadzono ich do niekorzystnego 
rozporządzania mieniem. Wprowadzano w 

błąd akcjonariuszy nabywających akcje, co do 
sytuacji finansowej oferenta, co miało istotny 
wpływ na podjęcie decyzji o nabyciu akcji. Po-
dejrzane w sprawie osoby były, w różnych 
okresach, członkami zarządu spółek, których 
akcje oferowano. Wartość wyłudzonego mie-
nia oszacowano na niemal ćwierć miliona zło-
tych. Policjanci Komendy Miejskiej Policji w 
Katowicach przy wsparciu funkcjonariuszy 
Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach 
na terenie Wrocławia zatrzymali trzech z po-
dejrzanych mężczyzn. Czwarty, który przeby-
wał za granicami Polski, został zatrzymany tuż 
po wylądowaniu samolotu na warszawskim 
lotnisku. Wsparcia katowickim policjantom 
udzielili funkcjonariusze Straży Granicznej. 
Zatrzymani zostali przewiezieni do katowic-
kiej komendy i osadzeni w policyjnym aresz-
cie. Podejrzanym prokurator ogłosił zarzuty 
popełnienia przestępstw oszustw kapitało-
wych dotyczących mienia znacznej wartości. 
Grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności. 
W celu zabezpieczenia prawidłowego toku 
postępowania prokurator zastosował wobec 
podejrzanych środki zapobiegawcze w posta-
ci dozoru policyjnego, poręczenia majątkowe-
go w kwotach od 20 tys. zł do 250 tys. zł oraz 
zakaz opuszczania kraju, połączony z obo-
wiązkiem zatrzymania paszportu. Śledztwo 
ma charakter rozwojowy i prowadzone są 
dalsze czynności zmierzające do wyjaśnienia 
wszelkich okoliczności związanych z przestęp-
czym procederem. 

Pijany 46-latek spowodował kolizję w 
Miasteczku Ślaskim i porzucił samo-
chód. By uniknąć konsekwencji, chwilę 
po zdarzeniu zgłosił kradzież swojego 
auta. Policjanci szybko ustalili praw-
dziwy przebieg zdarzenia. Mężczyźnie 
za jazdę na „podwójnym gazie” grozi do 
2 lat więzienia.

W Miasteczku Śląskim doszło do kolizji 
drogowej. Sprawca, jadąc VW golfem, na 
ulicy Świętego Marka uderzył w zaparko-
wanego osobowego opla. Gdy właściciel 
usłyszał huk kolizji, wyszedł przed posesję 
i zobaczył, jak kierujący golfem po kilkuna-
stu metrach zatrzymał swój pojazd i pie-
chota uciekł z miejsca zdarzenia. Pokrzyw-
dzony zgłosił kolizję i opisał dokładnie ry-
sopis sprawcy. Gdy policjanci drogówki 
byli na miejscu, otrzymali informację od 
dyżurnego, że mieszkaniec Miasteczka 
Śląskiego zadzwonił na numer alarmowy 
112 i zgłosił kradzież VW golfa. Munduro-
wi udali się do mieszkającego niecały kilo-

metr od zdarzenia zgłaszającego kradzież. 
W domu zastali nietrzeźwego 46-latka, 
który powiedział, że po godzinie 17.00 
ktoś ukradł jego golfa. On zdążył tylko 
wyjść z domu i zobaczył, jak odjeżdża jego 
samochód. Znający rysopis sprawcy kolizji 
policjanci wiedzieli, że mężczyzna wpro-
wadza ich w błąd. Ponadto matka spraw-
cy obecna podczas rozmowy oświadczyła, 
że przed przyjazdem policjantów, jej syn 
zdyszany wbiegł do domu. Przeprowadzo-
ne badanie na zawartość alkoholu wyka-
zało, że sprawca ma prawie 3 promile al-
koholu w organizmie. Od mężczyzny po-
brano krew do badań. Policjanci zabezpie-
czyli również ślady w porzuconym samo-
chodzie. 46-latek stracił prawo jazdy, a je-
go golf został odholowany na parking. 
Nieodpowiedzialny kierowca w pierwszej 
kolejności odpowie za spowodowanie ko-
lizji pod wpływem alkoholu oraz za jazdę 
w stanie nietrzeźwości. Grozi mu do 2 lat 
pozbawienia wolności, wysoka grzywna i 
zakaz prowadzenia pojazdów mechanicz-
nych na minimum 3 lata.

Chorzowscy policjanci wyjaśniają 
okoliczności tragicznego wypadku, do 
którego doszło na Drogowej Trasie 
Średnicowej. Ze wstępnych ustaleń wy-
nika, że próbujący przebiec przez trasę 
mężczyzna, został potrącony przez sa-
mochód. W wyniku zdarzenia niestety 
zmarł na miejscu. Czynności w sprawie 
trwają.

Na chorzowskim odcinku Drogowej 
Trasy Średnicowej doszło do tragicznego 
w skutkach zdarzenia drogowego. Jak 
ustalili policjanci na lewym skrajnym pasie 
w kierunku Katowic potrącony został męż-
czyzna. Pomimo natychmiast podjętych 
działań przez ratowników medycznych, 
którzy jadąc swoim prywatnym samocho-
dem zauważyli ten wypadek i  niezwłocz-
nie przystąpili do reanimacji pokrzywdzo-
nego, mężczyzna zmarł. Kierujący osobo-
wym renaultem 30-latek był trzeźwy. Na 
czas przeprowadzanych pod nadzorem 
prokuratora  czynności  DTŚ w kierunku 
trasy Katowic była całkowicie zamknięta. 
Zorganizowano objazdy. Chorzowscy 
śledczy wyjaśniają dokładne przyczyny i 
okoliczności tego tragicznego wypadku.
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Zatrzymani za oszustwa kapitałowe 
na rynku akcji spółek

Pijany wjechał w zaparkowany 
samochód i uciekł. Później zgłosił 

kradzież

Próbował przebiec przez trasę

Sprawczyni przemocy trafiła do aresztu

Pseudokibic zatrzymany za rozbój

Nie ustapił pierwszeństwa. 
Stracił prawo jazdy

Policjanci z Posterunku Policji w Wilko-
wicach zatrzymali 48-letnią mieszkankę 
powiatu bielskiego, która znęcała się psy-
chicznie i fizycznie nad swoim ojcem. 
Pijana kobieta podczas awantury domowej 
pobiła seniora. Śledczy ustalili, że od dłuż-
szego czasu stosowała ona przemoc. Na ich 
wniosek bielski sąd aresztował wyrodną 
córkę na 3 miesiące.

Stróże prawa z wilkowickiego posterunku 
policji zostali wezwani na interwencję do jed-
nego z domów na terenie powiatu bielskiego. 
Według zgłoszenia 48-latka miała pobić swo-
jego ojca. Policjanci, którzy przyjechali na 
miejsce ustalili, że pijana kobieta wywołała 
awanturę, podczas której biła i kopała swoje-

go tatę. Stróże prawa wezwali na miejsce po-
gotowie ratunkowe, które zabrało schorowa-
nego mężczyznę do szpitala. Obrażenia, ja-
kich doznał były poważne. Sprawczyni inter-
wencji obecna była na miejscu. Pijana 48-lat-
ka została zatrzymana i doprowadzona do 
Komisariatu Policji w Szczyrku, gdzie spraw-
dzono jej stan trzeźwości. Mieszkanka powia-
tu bielskiego miała w organizmie blisko 3 pro-
mile alkoholu. Trafiła do policyjnego aresztu, 
a sprawą zajęli się kryminalni ze szczyrkow-
skiego komisariatu.

Kryminalni wszczęli śledztwo i ustalili, że od 
dłuższego czasu kobieta znęcała się psychicz-
nie i fizycznie nad swoim ojcem. Będąc pod 
wpływem alkoholu wywoływała awantury, 
podczas których dręczyła ojca, stosując przy 
tym rękoczyny. Zastraszony ojciec nie wzywał 
pomocy. 

Feralnego dnia, kiedy do domu wrócił je-
den z członków rodziny i zastał pobitego se-
niora, wezwał patrol. Mundurowi przekonali 
pokrzywdzonego do przerwania milczenia. 
Wtedy też mężczyzna zdecydował się opowie-
dzieć policjantom, co działo się w domu. Ma-
teriał dowodowy, który zebrali śledczy, dał ob-
raz sytuacji, która miała miejsce w domu. 
Śledczy doprowadzili 48-latkę do prokuratu-
ry. Tam usłyszała zarzuty znęcania się nad 
swoim ojcem i uszkodzenia jego ciała. Za te 
przestępstwa grozi jej do 5 lat więzienia. Na 
wniosek śledczych bielski sąd aresztował po-
dejrzaną na 3 miesiące.

Policjanci z wydziału kryminalnego 
bielskiej dwójki, którzy brali udział w za-
bezpieczeniu meczu podwyższonego 
ryzyka na Stadionie Miejskim w Bielsku-
-Białej, zatrzymali 23-latka z powiatu 
będzińskiego. Mężczyzna napadł na jed-
nego z kibiców przeciwnej drużyny i 
używając siły fizycznej, zrabował jego 
klubowy szalik. O dalszym losie pseudo-
kibica zadecyduje wkrótce prokurator.

W sobotę na Stadionie Miejskim w Biel-
sku-Białej został rozegrany mecz pomiędzy 
klubami piłkarskimi TS Podbeskidzie i Zagłę-
bie Sosnowiec. Na stadionie miejskim zgro-
madziło się ponad 5 tys. kibiców. Licznie, bo 
w liczbie ponad 1300 przybyli sympatycy go-
ści. Niestety, wśród fanów sportowego wido-
wiska znaleźli się też tacy, którzy z kibicowa-
niem w duchu zasad fair-play nie mają wiele 
wspólnego. Jeszcze przed rozpoczęciem me-

czu, pseudokibic jednego z klubów piłkar-
skich napadł na kibica drużyny przeciwnej. 
Napastnik, używając przemocy, doprowadził 
35-latka do bezbronności, a kiedy leżał na 
ziemi, zabrał jego klubowy szalik i uciekł. Sy-
tuację zauważyli pełniący służbę w patrolu 
operacyjnym kryminalni z Komisariatu II Po-
licji w Bielsku-Białej. Natychmiast udali się w 
pościg za podejrzewanym o napad mężczy-
zną i zatrzymali go. W tym czasie drugi patrol 
udzielił napadniętemu 35-latkowi pomocy 
oraz wezwał pogotowie ratunkowe. Na 
szczęście nie odniósł on groźnych obrażeń.

Kryminalni szybko ustalili tożsamość na-
pastnika. Okazał się nim 23-letni mieszka-
niec powiatu będzińskiego, pseudokibic jed-
nego ze śląskich klubów piłkarskich. Stróże 
prawa odzyskali także klubowy szalik piłkar-
ski. Po sprawdzeniu zatrzymanego w policyj-
nej bazie danych okazało się, że był w prze-
szłości notowany za udział w bójce i czynną 
napaść na policjanta. Badanie trzeźwości 
pseudokibica wykazało niecały promil alko-
holu w organizmie. 23-latek został doprowa-
dzony do policyjnego aresztu. Za rozbój gro-
zi mu do 12 lat pozbawienia wolności, a po-
nieważ przestępstwo miało charakter chuli-
gański, musi się liczyć z surowszym wymia-
rem kary. O jego dalszym losie zadecyduje 
wkrótce prokurator.

Rybniccy policjanci wyjaśniają przy-
czyny i okoliczności wypadku, do 
którego doszło na ulicy Chwałowickiej 
w Rybniku. W wyniku zderzenia trzech 
pojazdów ranna została 49-latka podró-
żująca oplem corsą i 14-letni pasażer 
osobówki. 19-letni kierujący fordem 
pumą, który nie ustąpił pierwszeństwa 
podczas włączania się do ruchu i dopro-
wadził do tego zdarzenia, stracił już 
prawo jazdy. 

Rybniccy policjanci wyjaśniają przyczy-
ny i okoliczności wypadku, do którego do-
szło na ulicy Chwałowickiej w Rybniku. Ze 
wstępnych ustaleń policjantów z drogów-
ki wynika, że jadący fordem pumą 19-letni 
mieszkaniec Rybnika podczas włączania 
się do ruchu nie ustąpił pierwszeństwa 
przejazdu kierującej oplem corsą 49-lat-
ce  i doszło do zderzenia tych pojazdów. 
Następnie kobieta straciła panowanie nad 
pojazdem, zjechała na przeciwległy pas 
ruchu i zderzyła z peugeotem. W wyniku 
tego zdarzenia ranna została 49-letnia ko-
bieta i 14-letni pasażer opla corsy. 

19-letniemu kierującemu fordem, który 
w rażący sposób naruszył przepisy, stróże 
prawa zatrzymali prawo jazdy. Uczestnicy 
wypadku byli trzeźwi. 

Kolumnę opracowała Katarzyna Gwara
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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)

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  4 skórki królicze  
2 nieduże obrazy ( widok: 
Wyspy Kanaryjskie oraz motyw 
kwiatowy)  Tel. 34 323 24 70

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

SPRZEDAM

MATRYMONIALNE

SPRZEDAM

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

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
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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 RENAULT MEGANE 1.2 E, rok prod. 2016, F. 
VAT, serwis, I - wł. 39.900 zł

n OPEL INSIGNIA 2.0 D, rok prod. 2018, F. VAT, 
serwis, I - wł. 89.900 zł

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

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

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

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

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

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

n FORD FOCUS 1.6 D, rok prod. 2008 16.800 zł

n HYUNDAI SONATA 2.4 E+LPG, rok prod. 2006 10.400 zł

n PEUGEOT 308 1.6 E, rok prod. 2009 16.900 zł

n MAZDA CX7 2.3 Turbo E, rok prod. 2007 25.900 zł

n MAZDA 3 1.6 E, rok prod. 2010 25.900 zł
n MAZDA 6 2.0 E, kraj., I – wł. 49.900 zł

n FORD FOCUS 1.6 E + LPG, rok prod. 2017 42.400 zł

n DODGE CALIBER 2.0 D, rok prod. 2007 16.200 zł

n VW SHARAN 1.8 E+gaz, rok prod. 2001, automat 9.900 zł

n RENAULT CLIO 1.2 E, rok prod. 2017, kraj., I-wł., 
 FV, serwis 37.900 zł

n TOYOTA C-HR 1.8 hybryda, rok prod. 2017, kraj., 
I-wł., serwis, gwarancja 89.900 zł

n SKODA OCTAVIA  1.4 E, 2010, przebieg 62 tys. 
kraj., I – wł., serwis 22.900 zł

n VW TOURAN 2.0 TDI, rok prod. 2013, 170 KM 49.900 zł
n VW POLO 1.2 E, rok prod. 2006, kraj. 7.800 zł

n VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2007, automat 17.800 zł

n OPEL ASTRA 1.6 E, rok prod. 2014, kraj., serwis 35.900 zł
n VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2008 16.800 zł
n VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2009 19.900 zł

n VW JETTA 1.6 E, rok prod. 2007 17.900 zł

n SUZUKI SX4 1.9 D, rok prod. 2006  16.900 zł

n SKODA FABIA 1.6 TDI, rok prod. 2010/2011, kraj. 12.900

n SEAT ALHAMBRA 2.0 D, rok prod. 2010 19.900 zł

n SEAT TOLEDO 1.2 E, rok prod. 2016,  
kraj., I – wł., serwis, F. VAT 33.900 zł

n OPEL VECTRA 2.2 D, rok prod. 2003 8.800 zł

n OPEL CORSA 1.4E, rok prod. 2016, kraj., I-wł. 32.900 zł
n OPEL ASTRA 1.9 D, rok prod. 2006 12.800 zł

n OPEL ASTRA 1.4 E, rok prod. 2007, kraj. 7.900 zł

n VOLVO V50 1.8 E, rok prod. 2004 11.900 zł
n MERCEDES A150 1.5 E, rok prod. 2005 10.900 zł
n NISSAN PRIMERA 2.2 D, rok prod. 2002 8.800 zł

n RENAULT SCENIC 1.5 E, rok 2014, nawigacja 29.900 złOPEL CORSA  
1.4 E + LPG  
rok prod. 2017, kraj.,  
I – wł., serwis

32.900 zł

HYUNDAI i30 
1.4 E, rok prod. 2016
kraj., I-wł., serwis
gwarancja, FV

42.900 zł

VW POLO 1,4 E+LPG,  
rok prod. 2009, kraj. 

19.900 zł

OPEL ASTRA V 1.4 E, 
rok prod. 2018, kraj.,  
I – wł.,serwis., f-ra VAT

54.900 zł

TOYOTA COROLLA  
1,6 E, rok 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

5.600 złn ROVER 45 1.6 E, rok prod. 2003

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

29.900 złn SEAT IBIZA 1.0 E, rok prod. 2016

24.600 złn RENAULT MEGANE 1.6 D, rok prod. 2013

57.900 złn HYUNDAI GENESIS 2.0 E + LPG, rok prod. 2013
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