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Miejsci Szpital Zespolony w Częstochowie

Przyłożył pielęgniarce nóż do szyi

Napoleon

Wszedł prosto pod koła.  
Wcześniej próbowali namówić go  

do zejścia z jezdni
40-letni pieszy nie żyje - to tragiczny efekt wy-

padku, do którego doszło w miejscowości Napoleon. 
Mężczyzna na prostym odcinku nieoświetlonej drogi 
wszedł z pobocza wprost pod koła osobówki. Jego 
życia nie udało się uratować. Co istotne - tej tragedii 
można było uniknąć. Przypadkowi świadkowie pró-
bowali namówić 40-latka, aby zszedł z jezdni. Na 
miejsce wezwali nawet policjantów.

Do zdarzenia doszło w miniony czwartek około godziny 
19.25 na drodze pomiędzy Lipiem a Parzymiechami - w 
miejscowości Napoleon. 27-letni mieszkaniec powiatu wie-
luńskiego siedział za kierownicą dacii. Jechał w kierunku Pa-
rzymiech. W pewnym momencie - na prostym odcinku nie-
oświetlonej drogi, w terenie niezabudowanym - potrącił 
40-letniego mężczyznę, który nieoczekiwanie wszedł na 
jezdnię z pobocza. Niestety pieszy zmarł na miejscu. Kie-
rowca był trzeźwy. Stan trzeźwości pieszego będzie ustalo-
ny podczas sekcji zwłok.

- Tragiczne zdarzenie poprzedzone było zgłoszeniem 
przypadkowych świadków - kobiety i mężczyzny 
- jadących w kierunku Parzymiech, którzy na 
drodze zauważyli pieszego ubranego na ciem-
no, bez elementów odblaskowych - mówi mł. 
asp. Kamil Raczyński, oficer prasowy kłobuckich 
policjantów. - Mężczyzna szedł w tym samym 
kierunku, środkiem ich pasa jezdni. Opisywane 
zdarzenie miało miejsce kilkanaście minut po 
godzinie 19.00 i już wtedy przypadkowy świadek 

- kierowca, w ostatniej chwili zdążył zatrzymać swój pojazd 
przed pieszym - dodaje. Na miejsce natychmiast został wy-
słany patrol z Krzepic. Świadkowie mówili, że poczekają do 
przyjazdu mundurowych. Niestety pieszy nie reagował na 
próby nawiązania rozmowy i nie chciał zejść z jezdni. Po 
przejściu kilkudziesięciu metrów skręcił do lasu. Zgłaszający 
zaczęli szukać mężczyzny, oświetlali miejsce, gdzie go widzie-
li. W tym samym czasie od strony Lipia zbliżał się już samo-
chód, który brał udział w zdarzeniu. - Niestety, pomimo bar-
dzo dobrej reakcji przypadkowych świadków, nieoświetlony 
pieszy, w innym miejscu drogi, wszedł z pobocza wprost pod 
nadjeżdżający pojazd - wyjaśnia mł. asp. Kamil Raczyński.

Podczas obsługi zdarzenia oględziny wykonywali policjan-
ci z kłobuckiej drogówki wspólnie z technikiem kryminalisty-
ki. - Na miejscu zabezpieczono również samochód biorący 
udział w wypadku, w celu przeprowadzenia badań przez bie-
głego z zakresu stanu technicznego pojazdów. Ponadto wy-
padek będzie przedmiotem badań biegłego z zakresu rekon-
strukcji przebiegu zdarzeń drogowych, którego opinia zosta-
nie wykorzystana w toczącym się postępowaniu - podsumo-
wuje mł. asp. Kamil Raczyński.

Szczegółowe okoliczności tego wypadku sprawdzają śled-
czy z Kłobucka pod nadzorem częstochowskiego prokuratora.

Wszystkie osoby będące świadkami tego wypadku lub po-
siadające wiedzę na temat zdarzenia proszone są o kontakt 
z Komendą Powiatową Policji w Kłobucku pod nr telefonu 
(34) 3109200, 997, 112 lub z najbliższą jednostką policji.

Katarzyna Gwara

Krzepice

Straciła panowanie 
nad pojazdem  
i zderzyła się  
z ciężarówką

Do groźnego wypadku 
doszło na ul. 11-go Listo-
pada w Krzepicach. Kobieta 
jadąca vw polo w kierunku 
ul. Kuźniczka, na łuku 
drogi straciła panowanie 
nad pojazdem, przejechała 
na przeciwny pas jezdni i 
czołowo zderzyła się z cię-
żarowym manem.

Ze wstępnych ustaleń po-
licjantów z kłobuckiej dro-
gówki wynika, że 39-letnia 
kobieta jechała vw polo w 
kierunku ul. Kuźniczka. W 
pewnym momencie na łuku 
drogi straciła panowanie 
nad pojazdem i czołowo 
zderzyła się z ciężarowym 
manem z naczepą, którym 
kierował 52-letni mężczyzna.

Prowadząca doznała ob-
rażeń ciała i została prze-
wieziona do częstochow-
skiego szpitala.

Kierowca samochodu cię-
żarowego był trzeźwy, nato-
miast stan trzeźwości kierują-
cej volkswagenem będzie 
ustalony na podstawie zleco-
nego badania krwi. Oboje kie-
rujący są mieszkańcami po-
wiatu kłobuckiego.

Na miejscu zdarzenia pra-
cowali policjanci z kłobuckiej 
drogówki wraz z technikiem 
kryminalistyki.

Aktualnie sprawą zajmują 
się kłobuccy kryminalni, któ-
rzy prowadzą postępowanie 
nadzorowane przez często-
chowskiego prokuratora. W 
toczącym się dochodzeniu 
śledczy skorzystają z opinii 
biegłych, w tym biegłego z za-
kresu rekonstrukcji przebiegu 
wypadków drogowych.

Katarzyna Gwara

Chwile grozy przeżył personel 
Miejskiego Szpitala Zespolonego 
w Częstochowie. Agresywny pa-
cjent groził, że wszystkich 
pozabija. W pewnym momencie 
wyciągnął nóż i przyłożył go do 
szyi jednej z pielęgniarek.

Policjanci informacje o zajściu w 
szpitalu otrzymali w poniedziałek 
(4.11.) około godziny 1.20. Jak się 
okazało, wcześniej 27-latek skakał 
po dachach samochodów. Na miej-
sce została wezwana policja. Jego 
zachowanie wskazywało, że może 
znajdować się pod wpływem środ-
ków odurzających. Został więc 
obezwładniony, nieruchomiony pa-
sami i przewieziony przez pogoto-
wie ratunkowe na SOR przy ulicy 
Mirowskiej. - W pewnym momencie  
27-latek wyswobodził się z pasów, 
zaczął biegać po sali i grozić pozba-
wieniem życia personelowi me-
dycznemu - mówi asp. szt. Marta 
Kaczyńska z częstochowskiej poli-
cji. - Nagle wyciągnął nóż i przyłożył 
go jednej z pielęgniarek do szyi, po 

czym uciekł - relacjonuje zdarzenie 
jeden ze świadków. - Taki agresyw-
ny mężczyzna od razu powinien zo-
stać przeszukany, a on jechał w ka-
retce z nożem, a później wniósł go 
bez problemu na SOR i zaatakował 
personel. Czemu policjanci nic z 
tym nie zrobili? Czy w ogóle spraw-
dzili, czy nie ma ze sobą jakiegoś 
niebezpiecznego narzędzia - pyta  
inny ze świadków.

Policjanci rozpoczęli poszukiwa-
nia 27-latka. Ostatecznie mężczy-
znę udało się zatrzymać. Jak się 
okazało, był on pod wpływem środ-
ków odurzających - dopalaczy bądź 
narkotyków. Mężczyzna został 
przewieziony do policyjnej izby za-
trzymań w Katowicach. Później 
usłyszał zarzuty naruszenia niety-
kalności cielesnej funkcjonariuszy 
publicznych oraz kierowania gróźb 
karalnych. Prokurator z Prokuratu-
ry Rejonowej Częstochowa-Połu-
dnie zastosował też wobec podej-
rzanego środek zapobiegawczy w 
postaci dozoru policyjnego.

Katarzyna Gwara
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Częstochowa
Kolejny sezon z miejskim 

rowerem za nami
System Częstochowskiego Roweru Miejskiego oficjalnie zakoń-

czył drugi pełnowymiarowy sezon. W tym roku mieszkańcy i 
turyści skorzystali z zielonych jednośladów ponad 149 tysięcy 
razy. W kwietniu na stacje wróci komplet 185 pojazdów.

W tym roku mieszkańcy miasta korzystali z systemu (z 20 stacji i 185 ro-
werów) od 1 kwietnia. W ciągu siedmiu miesięcy było aż 149,2 tys. najmów. 
Oznacza to, że każdy rower ma za sobą średnio ponad 806 wypożyczeń. 
Grono użytkowników powiększyło się o ok. 6,5 tys. osób.

Rowery miejskie pojawiły się w Częstochowie w grudniu 2017 roku. Na 
przestrzeni trzech sezonów wynajmowano je 325,8 tys. razy. Użytkownik-
-rekordzista w ciągu 212 dni funkcjonowania systemu w tym roku, korzy-
stał z niego 279 razy, czyli częściej niż raz dziennie. Najwięcej osób skorzy-
stało z jednośladów w czerwcu (34 578 wypożyczeń) i lipcu (25 582), a naj-
mniej w ostatnim miesiącu sezonu – październiku (10 900). W czerwcu padł 
tegoroczny rekord wypożyczeń. Miłośnicy jednośladów skorzystali z rowe-
rów 1 520 razy, co oznacza, że 9 czerwca na każdym rowerze odbyło się 
przynajmniej 8 przejażdżek.

– Jesteśmy dumni, że system, który dostarczyliśmy, zyskał przychylność 
rowerzystów miejskich z Częstochowy – mówi Paweł Orłowski prezes Next-
bike Polska. – Liczba rejestracji i wypożyczeń pokazuje, jak bardzo miesz-
kańcy cenią sobie ten ekologiczny, tani i zdrowy środek transportu.

- W przyszłym roku – w ramach budżetu obywatelskiego – mają powstać 
trzy nowe stacje Częstochowskiego Roweru Miejskiego. Dwie na Rakowie – 
przy Placu Orląt Lwowskich i stadionie Rakowa oraz jedna na Grabówce – 
mówi prezydent miasta Krzysztof Matyjaszczyk. – To świadczy o popular-
ności systemu i potrzebie jego rozbudowy. Równolegle zwiększamy też 
długość tras rowerowych w mieście. Niedawno nowa ścieżka powstała 
przy ul. Korfantego, a kolejne kilometry dróg dla rowerzystów będą goto-
we m.in. po zakończeniu latem 2020 r. budowy centrów przesiadkowych.

W mijającym sezonie w CRM pojawiła się nowość – foteliki dziecięce, o 
które postulowali aktywni użytkownicy systemu. W takie rozwiązanie zosta-
ło wyposażonych 16% rowerów. Wchodząc na stronę www.rower.czesto-
chowa.pl oprócz sprawdzenia, ile rowerów jest dostępnych w danej stacji, 
można dowiedzieć się, gdzie znajdują się rowery z fotelikami dla dzieci.

Częstochowianie bardzo chętnie korzystają z nowego środka transpor-
tu. W systemie zarejestrowało się już ponad 21 500 osób, z czego 6,5 tys. 
dołączyło do grona rowerzystów miejskich w tym sezonie.

W zakończonym sezonie częstochowianie najchętniej wypożyczali rowe-
ry na stacjach Plac Biegańskiego (20 628 wypożyczeń), Plac Daszyńskiego 
(14 653) i Dekabrystów/Armii Krajowej (12 776). Najpopularniejsze trasy to 
przejażdżki między Placem Daszyńskiego a Placem Biegańskiego (2 693) i 
Placem Biegańskiego a Placem Daszyńskiego (2 655) oraz stacjami Prome-
nada/Kiedrzyńska i Dekabrystów/Armii Krajowej (2 457). Średni czas jedne-
go wypożyczenia to 16 minut i 18 sekund.

Koniec sezonu 2019 Częstochowskiego Roweru Miejskiego nie oznacza 
zakończenia umowy na obsługę systemu przez firmę Nextbike Polska, naj-
większego dostawcę i operatora sieci wypożyczalni w kraju. Po przerwie zi-
mowej, w czasie której rowery zostaną poddane gruntownemu serwiso-
waniu i konserwacji, system zostanie ponownie uruchomiony w kwietniu 
2020 roku.

Katarzyna Gwara

Żarki Letnisko

Czujny również po 
służbie

Blisko dwa promile alkoholu w organizmie 
miał 30-latek zatrzymany przez częstochow-
skiego policjanta. Mężczyzna w takim stanie 
postanowił wsiąść za kierownicę. Na szczęście - 
zanim doszło do tragedii - na jego drodze stanął 
sierż. szt. Mariusz Miklas, który wracał akurat 
do domu po skończonej służbie.

W sobotni późny wieczór, sierż. szt. Mariusz Miklas 
wracał do domu po zakończonej służbie. Na ulicy Pro-
stej w Żarkach Letnisku zauważył samochód, który je-
chał całą szerokością jezdni i wykonywał bardzo gwał-
towne i niebezpieczne manewry. Policjant od razu na-
brał podejrzeń, że kierowca może być pijany. Postano-
wił więc udaremnić mu dalszą podróż. Dlatego zaje-
chał mu drogę i zatrzymał pojazd. Od kierowcy od ra-
zu wyczuł alkohol. Wezwał na miejsce patrol mysz-
kowskiej drogówki, który sprawdził stan trzeźwości 
30-latka. Urządzenie wykazało, że 30-letni obywatel 
Ukrainy miał prawie 2 promile alkoholu w organi-
zmie. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do poli-
cyjnego aresztu. Gdy wytrzeźwiał, usłyszał zarzut. 
Nieodpowiedzialnemu kierującemu grożą 2 lata 
więzienia.

Katarzyna Gwara

Budżet obywatelski

Zielony zakątek  
na Wyczerpach

Przyszły na świat w marcu

Z wizytą u trojaczek

Poniżej średniej

Częstochowa w rankingu wydatków  
na usługi komunalne

Przy ulicy Fertnera zakończyła się inwestycja 
związana z powstaniem zielonego zakątka ro-
dzinnej rekreacji. To jedno z zadań tegorocznego 
budżetu obywatelskiego. Jej koszt to prawie 440 
tys. zł. Wcześniej w okolicy powstał już – także ze 
środków BO - plac zabaw z siłownią i skatepark.

Zakres prac obejmował uporządkowanie istniejącej zie-
leni, wykonanie nowych utwardzonych nawierzchni oraz 
ukształtowanie terenu pod projektowane urządzenia i 
chodniki. Na terenie obiektu zamontowano zestaw spraw-
nościowy linowy, zjeżdżalnię na skarpę, piaskownicę, ławkę 
równoważną, huśtawkę wahadłową oraz klasyczny zestaw 
zabawowy. Urządzenia zabawowe są połączone utwardzo-
nym chodnikiem. Z uwagi na duże zróżnicowanie terenu 
plac zyskał także schody terenowe i podjazdy dla wózków.

Na koniec zainstalowano elementy małej architektury - 
ławki, kosze na śmieci, tablicę informacyjną, wyrównano i 
oczyszczono teren, nasadzono zieleń (w tym m.in. 21 klo-
nów) i odtworzono trawniki.

Kosztującą niemal 440 tys. zł miejską inwestycję w 
dzielnicy Wyczerpy - w ramach budżetu obywatelskie-
go - zrealizowała firma Klon z Częstochowy.

Katarzyna Gwara

Mila, Klara i Liwia mimo że na 
świecie są zaledwie od niespełna ośmiu 
miesięcy, podbiły już wiele serc. Uro-
dziły się 8 marca w szpitalu na Parkitce. 
Dziś trojaczki odwiedził prezydent 
Krzysztof Matyjaszczyk.

Rodzice sióstr - Kamila Krysiak i Kamil 
Barczyński - podkreślają, że dziewczynki są 
bardzo grzeczne, cierpliwe i wyrozumiałe. - 
Jak na razie pozwalają nam przesypiać noce 
- dodają ze śmiechem.

6 listopada szczęśliwą rodzinę odwiedził 
prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjasz-
czyk oraz kierownik Urzędu Stanu Cywilne-
go Rafał Bednarz. Pogratulował rodzicom i 
przekazał upominek od władz miasta.

Katarzyna Gwara

Według rankingu firmy doradczej 
„Curulis”, roczne wydatki statystycznej 
rodziny związane z usługami komunal-
nymi kształtowały się w tym roku w 
Częstochowie poniżej średniej - wśród 
miast porównywalnych i większych (po-
wyżej 200 tys. mieszkańców) a także w 
grupach miast mniejszych – powyżej 
100 tys. i  50 tys. mieszkańców.

Częstochowa zajęła w rankingu wszyst-
kich miast powiatowych w Polsce – pozycjo-
nowanych od „najtańszych” do „najdroż-
szych” – 164. miejsce na 339 miast, z kwotą 
2957,35 zł rocznych wydatków statystycznej 
rodziny na usługi komunalne. Jednocześnie 
nasze miasto zostało uplasowane na 6 miej-
scu w rankingu „najtańszych” w tym zakresie 
miast powyżej 200 tysięcy mieszkańców (na 
16 ośrodków). Średnia wydatków w tej gru-
pie wyniosła 3072,16 zł, w grupie miast 
mniejszych – powyżej 100 tys. – 3370,40 zł, a 
powyżej 50 tys. – 3073,67 zł. Nieco niższa 
średnia wydatków niż kwota obliczona dla 
Częstochowy była tylko w grupie najmniej-
szych miastach powiatowych (poniżej 50 tys. 
mieszkańców) - wyniosła 2950,51 zł.

Wśród miast powiatowych wojewódz-

twa śląskiego niższe od Częstochowy 
koszty usług komunalnych miały tylko 
trzy znacznie mniejsze ośrodki: Jastrzębie 
Zdrój, Żory i Racibórz.

Ranking „Curulis” powstał poprzez osza-
cowanie rocznych kosztów, jakie obciążają 
przeciętną polską rodzinę w zakresie usług 
komunalnych w pięciu obszarach: zaopa-
trzenia w wodę i odprowadzania ścieków, 
odbioru odpadów, komunikacji publicznej 
oraz stref płatnego parkowania. Autorzy 
skonstruowali model, który uwzględnia 
średnie zużycie wody i ścieków przez rodzi-
nę, powierzchnię mieszkania, czy częstotli-
wość korzystania z komunikacji miejskiej i 
wjazdów samochodem do centrum miasta.

Jak zauważają twórcy rankingu w 2019 
roku wzrost cen dotknął głównie opłaty 
za odbiór odpadów oraz dostarczania wo-
dy i odprowadzania ścieków. Ich zdaniem 
to dopiero początek  podwyżek: wyższe 
płace minimalne, droższa energia i nieko-
rzystne ruchy na „rynku śmieciowym” 
prawdopodobnie przyspieszą wzrost 
kosztów usług komunalnych w 2020 i la-
tach kolejnych w całym kraju.

W ramach rankingu zbadano ceny usług 
komunalnych we wszystkich miastach po-

wiatowych w Polsce, co pozwoliło na ocenę 
kosztów korzystania z usług komunalnych, 
które każdego roku obciążają przeciętną 
polską rodzinę.

Założenia dotyczące sposobu kalkulacji 
kosztów poszczególnych usług komunal-
nych o charakterze użyteczności publicznej, 
pozwoliły określić typowy model rodziny, 
która na co dzień korzysta z usług świadczo-
nych m.in. przez lokalny samorząd. W celu 
ustalenia wysokości rocznych kosztów usług 
komunalnych, a przede wszystkim zachowa-
nia porównywalności danych, w każdym 
mieście objętym badaniem zastosowano 
określoną metodologię: uwzględniając przy-
jęte założenia dotyczące wielkości zużycia 
wody i ścieków, powierzchni mieszkania, 
liczby przejazdów pasażerskich czy przecięt-
nej liczby godzin parkowania w strefie, skal-
kulowano roczne wydatki 4-osobowej rodzi-
ny w tym zakresie w 2019 roku (do września 
br.), a następnie uszeregowano je od naj-
mniejszych do największych.

W ten sposób powstał ranking ogólny wy-
datków mieszkańców na usługi komunalne. 
Dodatkowo skonstruowano rankingi cząst-
kowe prezentujące wysokość rocznego ob-
ciążenia finansowanego mieszkańców w za-

leżności od wielkości miasta.
Z pełnym raportem z rankingu można się 

zapoznać na stronie agencji doradczej Curulis: 
h t t p s : / / w w w . c u r u l i s . p l / p l i k i / w i e -
dza/20191008_raport_wydatki.pdf

Warto odnotować, że w ostatnim okresie 
Częstochowa była uwzględniona także w in-
nych rankingach.

W corocznym rankingu samorządowym 
„Rzeczpospolitej” w kategorii miast na pra-
wach powiatu Częstochowa zajęła w tym ro-
ku 27. pozycję na 65 miast. Kapituła punktu-
je w nim: trwałość ekonomiczno-finansową, 
trwałość społeczną, środowiskową oraz ja-
kość zarządzania i współpracy.

Podobną – 28. pozycję miasto zajęło w ze-
stawieniu wydatków inwestycyjnych na 
mieszkańca w latach 2016-2018, wśród 
miast na prawach powiatu – w rankingu pi-
sma samorządowego „Wspólnota”. Często-
chowa znalazła się też - w grupie tych sa-
mych miast - na 18. miejscu w innym rankin-
gu „Wspólnoty”, dotyczącym wykorzystania 
funduszy europejskich na inwestycje trans-
portowe w latach 2014-2018.

Katarzyna Gwara

https://www.curulis.pl/pliki/wiedza/20191008_raport_wydatki.pdf 
https://www.curulis.pl/pliki/wiedza/20191008_raport_wydatki.pdf 


Wyjątkową beztroską wykazał się 33-
letni mieszkaniec Będzina, który 
splądrował jeden z domów przy ul. Ma-
łobądzkiej. Po ucieczce ze skradzionym 
łupem mężczyzna, spożył alkohol i... za-
snął na ławce obok ulicy. Ze snu 
wybudzili go policjanci i strażnicy 
miejscy, którzy przy okazji znaleźli przy 
nim skradzione przedmioty i doku-
menty. Zatrzymany 33-latek usłyszał już 
zarzut. Grozi mu do 5 lat więzienia.

W niedzielny poranek 33-letni mieszka-
niec Będzina, korzystając z nieobecności 
mieszkańców jednego z domów przy ul. Ma-
łobądzkiej, dostał się do jego wnętrza. Plą-
drując pomieszczenia mieszkalne, rabuś 
skupił swoją uwagę na wartościowych przed-
miotach. Jego łupem padła między innymi 

biżuteria, telefony komórkowe, laptop oraz 
portfel z dokumentami. Być może radość po 
udanym skoku skłoniła amatora „cudzej wła-
sności” do sięgnięcia po kieliszek. Po wyjściu 
z domu mężczyzna wypił sporą ilość alkoho-
lu i... zasnął na ławce obok ulicy. Jak wykaza-
ło późniejsze badanie stanu jego trzeźwości, 
w organizmie 33-latka znajdowało się prawie 
3,5 promila alkoholu. Nietrzeźwego, śpiące-
go w miejscu publicznym mężczyznę odna-
leźli będzińscy strażnicy miejscy i policjanci. 
Po dokładnym przeszukaniu kieszeni jego 
kurtki okazało się, że miał on przy sobie cu-
dze dokumenty, skradzione kilka godzi wcze-
śniej w domu przy ulicy Małobądzkiej. Dal-
szym losem 33-letniego będzinianina zajmie 
się sąd i prokurator. Grozi mu 5 lat więzienia.

Na cmentarzu przy 
ul. Jordana w Bytomiu 
nieznany sprawca 
zniszczył 27 płyt na-
grobnych i 17 krzyży. O 
uszkodzeniu 44 
grobów policja została 
powiadomiona przez 
gospodarza cmentarza. 
Nad ustaleniem tożsa-
mości wandala pracują 
bytomscy śledczy.

Dyżurny policji został 
poinformowany przez 
gospodarza cmentarza 
przy ul. Jordana, że do-
szło do dewastacji mie-
nia. Na miejsce natych-
miast pojechali policjanci. Okazało się, że 
chuligan zniszczył 27 płyt nagrobnych i 17 
krzyży, uszkadzając tym samym łącznie 44 
groby. Na miejsce zostali skierowani śledczy 

oraz policyjny technik, który zabezpieczył 
ślady. Policjanci prowadzą dochodzenie w 
kierunku znieważenia miejsca spoczynku 
zmarłego. Czyn ten zagrożony jest karą do 2 
lat więzienia.

Uporczywe nękanie 
oraz kierowanie gróźb 
karalnych to zarzuty, 
jakie usłyszał 22-letni 
mieszkaniec Czeladzi, 
którego zatrzymali 
stróże prawa. Sprawca 
wielokrotnie nacho-
dził w mieszkaniu i 
telefonował do 39-
latki, grożąc jej 
pozbawieniem życia. 
W ten sposób stalker 
próbował wpłynąć na 
zeznania kobiety przed 
sądem.

Decyzją będzińskiego 
sądu najbliższe 2 miesią-
ce spędzi w areszcie 
22-letni mieszkaniec Cze-
ladzi. Mężczyzna od lipca bieżącego roku 
wielokrotnie nachodził w miejscu zamiesz-
kania 39-latkę grożąc jej pozbawieniem ży-
cia, jeżeli kobieta nie będzie składać korzyst-
nych dla niego zeznań w toczącej się przeciw 
niemu sprawie sądowej. Groźby padały nie 
tylko przy okazji bezpośrednich spotkań. 

Stalker do kilku miesięcy nękał swoją ofiarę 
licznymi telefonami i wiadomościami SMS. 
Zastraszona kobieta postanowiła złożyć za-
wiadomienie na policji. Zaskoczony 22-latek 
został zatrzymany w miniony piątek. Jego 
dalszym losem zajmie się  prokurator i sąd. 
Grozi mu kara 5 lat więzienia.

Policjanci z Kalet zatrzymali męż-
czyznę, który ukradł rower. Jego 
właścicielem był chłopiec, który jeź-
dził jednośladem do szkoły. 32-letni 
obywatel Ukrainy oprócz tego, że 
usłyszał zarzut kradzieży, będzie mu-
siał opuścić terytorium Polski...

W ubiegłym tygodniu policjanci z Ko-
misariatu Policji w Kaletach otrzymali 
zgłoszenie dotyczące kradzieży roweru. 
Jednoślad należał do chłopca, który jeź-
dził nim codziennie do szkoły. Kilka dni po 
zgłoszeniu skradziony rower znalazł je-
den z policjantów z Kalet, który wracając 
po służbie do domu, zauważył go w przy-
drożnych krzakach. Mundurowi szybko 
wytypowali też sprawcę kradzieży. Był 
nim 32-letni obywatel Ukrainy. Zatrzyma-
ny mężczyzna przyznał się do kradzieży. 
Tłumaczył, że kiedy ukradł rower, był pija-
ny i sam do końca nie wie, dlaczego to zrobił. 
Nie pamiętał również gdzie porzucił jedno-
ślad.

Sprawca usłyszał zarzut kradzieży, za co 
grozi mu 5 lat więzienia. Okazało się jednak, 
że to nie koniec kłopotów obywatela Ukra-

iny. Tuż po zakończonych czynnościach z po-
licjantami, 32-latek ponownie został zatrzy-
many, tym razem przez funkcjonariuszy 
Straży Granicznej z placówki w Katowicach-
-Pyrzowicach. Mężczyzna nie spełnił warun-
ków pobytu i prawdopodobnie będzie zobo-
wiązany do opuszczenia terytorium Polski.

Mowa o 25-latku, którego sąd na 
wniosek policji i prokuratury tymcza-
sowo aresztował za kradzież rozbójniczą 
i inne przestępstwa. Mężczyzna ukradł 
ze sklepu chipsy i colę, a gdy ekspe-
dientka próbowała go zatrzymać, 
wyciągnął nóż i zaczął jej grozić, po 
czym uciekł. Tego samego dnia został 
zatrzymany przez patrol dzielnicowych. 
Okazało się, że jest nie tylko złodziejem, 
ale też wyrodnym synem, który groził 
swoim rodzicom. Wodzisławianin może 
spędzić za kratkami 10 lat.

Do zdarzenia doszło przy ulicy Jana Pawła. 
Do sklepu wszedł młody mężczyzna, który 
zabrał z półki cztery paczki chipsów i colę, a 
następnie zmierzał w kierunku wyjścia. Wi-
dząca to sprzedawczyni próbowała go za-
trzymać. Wtedy mężczyzna wyciągnął z kie-
szeni nóż i zaczął jej grozić. Wystraszona ko-
bieta wycofała się, ale od razu powiadomiła 
o zdarzeniu policję.

Na miejsce skierowano wszystkie dostęp-
ne patrole i rozpoczęto poszukiwania spraw-
cy. W trakcie czynności na ulicy Wyszyńskie-
go dzielnicowi zauważyli mężczyznę odpo-
wiadającego rysopisowi podanemu przez 

pracownicę sklepu. Podczas przeszukania 
mundurowi ujawnili w kieszeni 25-latka nóż. 
Przy sobie miał także skradzione chipsy. Na-
pastnik został zatrzymany.

Śledczy prowadząc postępowanie w tej 
sprawie ustalili także, że zatrzymany tego sa-
mego dnia, w celu zmuszenia swojej matki 
do wydania mu kluczy od mieszkania, użył 
wobec niej przemocy w postaci duszenia i 
grożenia nożem. Okazało się, że jego zacho-
wanie nie było jednorazowe, ponieważ od 
dłuższego czasu wygrażał się swoim rodzi-
com, że ich zabije. W końcu przerwali oni 
milczenie i złożyli w tej sprawie zawiadomie-
nie.

25-latek został przesłuchany i usłyszał trzy 
zarzuty, dotyczące napaści na ekspedientkę 
i matkę oraz gróźb w stosunku do rodziców. 
Mężczyzna nie przyznał się do żadnego z za-
rzucanych mu czynów. Na posiedzeniu w 
sprawie jego tymczasowego aresztu sąd nie 
miał wątpliwości co do zastosowania wobec 
niego najsurowszego środka zapobiegaw-
czego. Za przestępstwa, jakich się dopuścił, 
grozi mu 10-letni pobyt w więzieniu.

Policjanci z Wydziału Krymi-
nalnego chorzowskiej komendy 
zatrzymali 25-latka, podejrza-
nego o posiadanie i 
rozpowszechnianie dziecięcej 
pornografii. Mężczyzna ściągał 
z internetu zdjęcia filmy, a na-
stępnie udostępniał je innym 
użytkownikom sieci. Za to prze-
stępstwo grozi mu 12-letni 
pobyt w więzieniu.

Chorzowscy policjanci z wydzia-
łu kryminalnego wkroczyli do jed-
nego z mieszkań. Śledczy zabezpie-
czyli tam sprzęt komputerowy oraz 
elektroniczne nośniki danych, za-
wierające pliki ze zdjęciami i filma-
mi pornograficznymi z udziałem 
osób małoletnich. Mundurowi zatrzymali 
25-letniego mieszkańca Chorzowa, który był 
właścicielem sprzętu. W prokuraturze usły-
szał on zarzuty. Grozi mu do 12 lat więzienia. 
Sąd Rejonowy w Chorzowie postanowił za-
stosować wobec mężczyzny policyjny dozór.

Jak twierdzą śledczy, sprawa ma charak-
ter rozwojowy. Obecnie trwa analiza zabez-
pieczonego materiału dowodowego, która 
ma pozwolić na ustalenie zarówno pokrzyw-
dzonych, jak i kolejnych sprawców tego pro-
cederu.
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Wpadł, bo zmożył go alkohol

Zniszczył nagrobki

Areszt dla stalkera
Ukradł rower. Będzie musiał 

opuścić Polskę

Jego łupem padły chipsy. 
Później sterroryzował 

ekspedientkę

Zatrzymany za 
rozpowszechnianie dziecięcej 

pornografii

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
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n  BMW 3 2.0 D, rok prod. 2001, 3 drzwi 5.500	zł
n BMW	X6	2.0 D, rok prod. 2009, F. VAT,  

automat, skóra, navi, czujniki 99.000	zł

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

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

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

n 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 FORD	FOCUS	1.6 E, rok prod. 2002 5.900	zł

n FIAT	SEDICI	1.6 E, rok prod. 2008 18.600	zł

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

n MAZDA	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 OPEL	ASTRA  1.4 TE, 2011, 
kraj., I – wł., serwis 19.900	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. 2010-2014, kraj.,  12.900-
15.900	zł

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

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

n OPEL	VECTRA 2.2 D, rok prod. 2003 8.800	zł
n OPEL	CORSA	1.4E, rok prod. 2016, kraj., I-wł. 32.900	zł

n OPEL	ASTRA 1.9 D, rok prod. 2006 12.800	zł

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

n OPEL	ASTRA  IV 1.6 E, rok prod. 2018, kraj., I-wł. 45.900	zł

n SKODA	FABIA	1.2 E, rok prod. 2006, kraj., I-wł. 5.900	zł

n NISSAN	QASHQAI	2.0 TDI, rok prod. 2011, 
 kraj., F. VAT 32.900	zł

n NISSAN	PRIMERA	2.2 D, rok prod. 2002 8.800	zł
n MERCEDES	ML	320	3.0 D, rok prod. 2007 42.900	zł

n RENAULT	SCENIC	1.5 E, rok 2014, nawigacja 29.900	zł

OPEL	CORSA	 
1.4 E + LPG  
rok prod. 2017, kraj.,  
I – wł., serwis

32.900	zł

TOYOTA	RAV	IV  
2.0 D, rok prod. 2016
37 tys. km,
kraj., I-wł.

84.900	zł

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

19.900	zł

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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