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Interaktywna wystawa

Galerię Jurajską pokryje polarny lód!

Miejska zieleń

Mamy nowe drzewa
Miejska zieleń wzbogacona zo-

stała o nowe drzewa. Zostały one 
posadzone między innymi w pa-
sach drogowych na przykład przy 
ul. św. Rocha. W sumie w ciągu 
ostatnich dwóch lat w naszym 
mieście pojawiło się ponad 3,5 tys. 
nowych drzew i 36 tys. krzewów.

Wydział Ochrony Środowiska, Rol-
nictwa i Leśnictwa UM Częstochowy 

zakończył realizację II eta-
pu (jesiennego) nasadzeń 
zastępczych drzew w ra-
mach realizacji decyzji ad-
ministracyjnych, nałożo-
nych na miasto przez 
Marszałka Województwa 
Śląskiego. - Ogółem w 
tym roku do posadzenia 

było 395 drzew głównie liściastych. 
Wiosną (w ramach I etapu) posadzo-
no ich 129 sztuk, a jesienią - 266. Na-
sadzenia wykonywała firma Centrum 
Ogrodnicze „DAWID” z Jaskrowa, wy-
łoniona wiosną w przetargu – infor-
muje biuro prasowe magistratu.

O tym, jakie gatunki powinny zo-
stać posadzone i w jakich miejscach 
pojawią się drzewa zdecydował Wy-
dział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i 
Leśnictwa. Rośliny zostały rozlokowa-
ne na terenach miejskich, głównie na 
zieleńcach przy pasach drogowych, 
gdzie wypełniły luki w zadrzewieniu, a 
także na skwerach i parkach. - Po raz 
pierwszy przy sadzeniu wydział zdecy-
dował o wprowadzeniu zabezpieczeń 
na pnie drzew w postaci osłon z two-
rzywa sztucznego, odpornych na pro-
mienie UV, wyposażonych w otwory 

wentylacyjne. Specjalistyczne osłony 
mają pełnić funkcję ochronną przed 
mechanicznymi uszkodzeniami pni w 
trakcie koszenia trawników – precyzu-
je biuro prasowe magistratu.

Warto zaznaczyć, że oprócz Wy-
działu Ochrony Środowiska nasadze-
nia zastępcze realizował także Miejski 
Zarząd Dróg i Transportu.

W obecnym i minionym roku w ra-
mach nowych nasadzeń (w tym nasa-
dzeń zastępczych) Miejski Zarząd 
Dróg i Transportu posadził blisko 
2400 drzew i blisko 28 tysięcy krze-
wów, a Wydział Ochrony Środowiska 
UM – 1140 drzew i 8 tys. krzewów. 
Łącznie daje to ponad 3,5 tys. drzew  
i 36 tys. krzewów w ciągu dwóch 
ostatnich lat.

Największe centrum handlowe w Czę-
stochowie - Galeria Jurajska - szykuje 
interaktywną wystawę, która zabierze 
najmłodszych za krąg polarny. W po-
szczególnych jej elementach będzie 
można zobaczyć m.in. zwierzęta, które 
żyją w wodzie, na lądzie i w powietrzu 
na biegunie północnym. Najmłodsi do-
wiedzą się także więcej o codziennym 
życiu ludzi przy temperaturze spada-
jącej nawet do -50 st. C.

Geografia i odkrywanie świata oraz róż-
nych kultur może być niezłą zabawą i przy-
godą. O tym najmłodsi przekonają się od-
wiedzając Galerię Jurajską. Już od 2 grudnia 
w centrum handlowym będzie można zoba-
czyć interaktywną wystawę, która przybliży 
życie za kręgiem polarnym.

W ramach nietypowej ekspozycji, dzieci 
będą mogły wcielić się w wyruszających w 
podróż mieszkańców dalekiej północy. W 
wejściu w rolę pomoże scenografia oraz 
specjalne kostiumy, które trzeba będzie za-
łożyć wchodzą na wystawę.

Sama wystawa składać będzie z kilku czę-
ści. W poszczególnych jej elementach będzie 
można zobaczyć m.in. zwierzęta, które żyją 
w wodzie, na lądzie i w powietrzu na biegu-
nie północnym. Najmłodsi dowiedzą się tak-
że więcej o codziennym życiu ludzi przy tem-
peraturze spadającej nawet do -50 st. C.

Ciekawostką wystawy będzie też możli-
wość zobaczenia zorzy polarnej, którą ob-
serwuje się m.in. nad Arktyką. W jej odkry-
waniu pomoże planetarium-iglo z efektem 
aurory. Oprócz tego dzieci dowiedzą się tak-
że, jak wygląda budowa igloo oraz skąd bie-
rze się padający przez cały rok śnieg.

Nie zabraknie także okazji do zabawy. W 
specjalnej strefie będzie można porzucać 

śnieżkami do celu, zbudować iglo oraz spró-
bować swoich sił w łowieniu ryb z przerębla. 
W strefie plastycznej z kolei będzie można 
m.in. wykonać warkocze z muliny i inne 
ozdoby, takie same jakie dziś wykonują cho-
ciażby Inuici, ludy zamieszkujące obszary 
arktyczne i subarktyczne.

Na wystawę, którą zwiedza się około 
godziny wchodzi się grupami liczącymi do 
20 osób. Każda ze zwiedzających grup ro-
bi to wspólnie z przewodnikiem, który 
opowiada o lodowym świecie, historii 

oraz o zwierzętach.
- Daleka północ od lat fascynuje podróżni-

ków. Teraz taką podróż będzie mogło odbyć 
każde dziecko. Wystawa, która stanie w Ga-
lerii Jurajskiej będzie bawić, ale przede 
wszystkim uczyć. Najmłodsi poznają zarów-
no przyrodę kręgu polarnego, dowiedzą się 
więcej o ludach tam żyjących, a także o zwie-
rzętach - mówi Violetta Dziubin-Łuszczyk, 
dyrektor marketingu Galerii Jurajskiej.

- Nie obejdzie się także bez zabawy. Cała 
przestrzeń wystawy jest bowiem jednym 

wielkim placem zabaw, z mnóstwem atrak-
cji, które zachęcają najmłodszych do pozna-
wania świata i jego samodzielnego eksploro-
wania. Dlatego też obok elementów eduka-
cyjnych, na wystawie nie brakuje chociażby 
czy sań, w których można zrobić sobie zdję-
cie - mówi.

Wystawa „Epoka Lodowcowa” czynna bę-
dzie od 2 do 7 grudnia w godz. od 11.00 do 
18.00. Wstęp wolny.

Oprac. Katarzyna Gwara
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Uwaga pasażerowie!  
Są zmiany w komunikacji

Agresywne zachowanie

Kopnął 43-latka  
w twarz

XIII edycja

Giełda absolwentów 
Politechniki 

Częstochowskiej

Częstochowa

Terroryzował sprzedawców  
w centrum miasta

1 grudnia weszły w życie zmiany w 
funkcjonowaniu częstochowskiej ko-
munikacji miejskiej. Chodzi m.in. o 
korekty kursów oraz uruchomienie 
nowej linii – nr 37.

A oto szczegóły tych zmian:
-  Na liniach nr 11, 14, 19, 25, 35 i 36 

nastąpiła niewielka korekta godzin kur-
sów na wnioski pasażerów, głównie w 
soboty i niedziele.

-   W celu poprawienia punktualności 
i dojazdów w godzinach szczytu prze-
wozowego, na linii nr 14 nastąpiła zmia-
na godzin kursów przedłużonych do pę-
tli Rząsawa Dworzec PKP we wszystkie 
dni tygodnia. Jednocześnie została ogra-
niczona ilość kursów wydłużonych do 
pętli Rząsawa Dworzec PKP w niedziele

-  Linia nr 17 wykonuje wszystkie kur-
sy na trasie Wyczerpy osiedle – Liszka 

Dolna. Zostały zlikwidowane kursy przez 
ul. Przestrzenną i rejon cmentarza przy 
ul. Piastowskiej, jak również kursy skró-
cone do Kawodrzy Górnej (zostały one 
zastąpione nową linią nr 37 ). Linia nr 17 
kursuje w dni robocze co 20 minut w go-
dzinach szczytu, a w pozostałych porach 
– co 30 minut. W niedziele częstotliwość 
wynosi od 40 do 60 minut.

- Uruchomiona została nowa linia nr 
37 na trasie: KAWODRZA GÓRNA – Kon-
waliowa – Przestrzenna – Piastowska – 
al. Bohaterów Monte Cassino – Korcza-
ka – Sobieskiego – al. Wolności – Aleje 
Najświętszej Maryi Panny – Piłsudskiego 
– Katedralna – Krakowska – Mirowska – 
Nadrzeczna (powrót: Warszawska –  
Garibaldiego–Wilsona) – al. Jana Pawła II 
– Drogowców – TESCO. Linia nr 37 kur-
suje przez cały dzień – w dni robocze  
i soboty co ok. 45 minut, a w niedziele  
i święta – co 90 min.

Wkrótce za swoje agresywne 
zachowanie będzie musiał od-
powiedzieć 18-latek. Młody 
mężczyzna kopnął w twarz sie-
dzącego na ławce 43-latka. Całe 
zajście zarejestrowały kamery 
monitoringu.

Do zdarzenia doszło w czwartek 
około godz. 23:50 w rejonie Al. 
NMP i al. Wolności. Pracownik stra-
ży miejskiej na monitoringu za-

uważył siedzącego na ławce męż-
czyznę. Chwilę później podszedł do 
niego nastolatek i kopnął go w 
twarz. Operator natychmiast po-
wiadomił strażników miejskich. 
Funkcjonariusze szybko zlokalizo-
wali oddalającego się sprawcę  
i ujęli go w rejonie ul. Kościuszki. 
Do poszkodowanego 43-latka, z 
uwagi na widoczne obrażenia gło-
wy, wezwano załogę pogotowia ra-
tunkowego. 18-latek musi liczyć się 
z odpowiedzialnością za swój czyn.

30 wystawców zaprezento-
wało się podczas XIII edycji 
Giełdy Promocji Absolwentów 
Politechniki Częstochowskiej, 
która odbyła się w klubie Poli-
technik. Była to doskonała 
okazja, aby zapoznać się z ofer-
tami pracy i uzyskać szczegółowe 
informacje o przedsiębiorstwach.

Giełda jest okazją do nawiązywa-
nia współpracy uczniów i studentów 
z absolwentami uczelni, którzy czę-
sto oferują możliwość odbywania 
praktyk zawodowych i dyplomo-
wych w swoich firmach, proponują 

też zatrudnienie po ukończeniu 
szkoły lub studiów.

Giełda pomaga w utrzymywaniu i 
zacieśnianiu więzi z wychowankami 
Politechniki. Pozwala również na za-
prezentowanie osiągnięć zawodo-
wych absolwentów oraz firm, które 
szukają nowych pracowników i part-
nerów. Dzięki inicjatywie, studentki i 
studenci mogą spotkać się z poten-
cjalnymi pracodawcami, a praco-
dawcy wybrać najlepszych kandy-
datów do zatrudnienia.

Organizatorem Giełdy było Sto-
warzyszenie Wychowanków Poli-
techniki Częstochowskiej i Politech-
nika Częstochowska.

Najbliższe dwa miesiące spędzi w 
areszcie 40-latek, który terroryzował 
sprzedawców w centrum miasta. 
Mężczyzna z nożem i ręcznym miota-
czem gazu groził pracownikom, a 
następnie wymuszał oddanie znaj-
dujących się w kasie pieniędzy.

Jak ustalili policjanci, mężczyzna w 
okresie od września do listopada na-
padł na cztery placówki handlowe w 

centrum miasta. Zawsze miał przy sobie 
nóż i ręczny miotacz gazu. Co istotne, 
40-latek dopuścił się przestępstw w wa-
runkach recydywy, czyli przed upływem 
5 lat od odbycia przynajmniej 6 miesię-
cy kary więzienia za podobne przestęp-
stwo. Sąd na wniosek policji i prokurato-
ra zadecydował o zastosowaniu wobec 
sprawcy 2-miesięcznego tymczasowego 
aresztowania. Grozi mu do 18 lat po-
zbawienia wolności.

Częstochowa

Zagraniczni goście na warsztatach

Ćwiczenia

Podłożyli ładunek wybuchowy 
w OSSW w Kulach

Partnerzy z 
Pforzheim, Vin-
cenzy i Osjeku 
przyjechali do 
Częstochowy na 
warsztaty w ra-
mach projektu 
projekt „Enga-
giert für Europa”. 
W ramach wizyty 
w naszym mie-
ście spotkali się 
również z prezy-
d e n t e m 
Krzysztofem Ma-
tyjaszczykiem.

Projekt w ramach programu 
Erasmus+,   na bazie partner-
stwa miast Częstochowa-Pfo-
rzheim realizuje Towarzystwo 
Polsko-Niemieckie w Często-
chowie. Jego koordynatorem 
jest Dział Współpracy Zagranicz-
nej miasta Pforzheim w Niem-
czech.

W projekcie „Engagiert für 
Europa” (zaangażowani dla Eu-
ropy), który rozpoczął się w li-
stopadzie 2018 roku uczestni-
czą także dwie inne instytucje 
pozarządowe z miast bliźnia-
czych Pforzheim: Deutsche 
Gemeinschaft z chorwackiego 
Osijeku i Euroculutra Internatio-
nal z włoskiej Vincenzy. Celem 
współpracy jest wypracowanie 
realnych form aktywności oby-
watelskiej w zakresie lepszego 
wzajemnego poznania miast - 
uczestników projektu - i promo-
cji idei współpracy międzynaro-

dowej w Europie oraz przygoto-
wanie merytoryczne i praktycz-
ne przyszłych liderów takich 
działań.

Ważnym tematem działań 
projektowych jest życie i przy-
szłość młodych ludzi w Unii Eu-
ropejskiej, stąd informacje o ży-
ciu zawodowym, możliwościach 
edukacji i wymiany. Nie mniej-
szą uwagę poświęcono zaktywi-
zowaniu seniorów i promocji 
partnerstwa miast w mediach 
społecznościowych (#engagiert-
fuereuropa). W ramach zapla-
nowanych na dwa lata działań 
przewidziane są liczne warszta-
towe spotkania partnerów.

Głównym tematem warszta-
tów w Częstochowie były formy 
upubliczniania działalności or-
ganizacji pozarządowych z wy-
korzystaniem nowoczesnych 
mediów, czyli szeroko rozumia-
na problematyka Public Rela-
tions w pracy NGOs. Spotkanie 
jest też okazją do przedstawie-

nia się i pokazania gościom mia-
sta i najbliższej okolicy.

Uczestnicy projektu wraz z je-
go koordynatorką, Susanne 
Schreck z Urzędu Miasta Pfo-
rzheim podczas pobytu w na-
szym mieście, spotkali się rów-
nież z prezydentem Krzysztofem 
Matyjaszczykiem. - Celem tego 
projektu jest wzmocnienie 
współpracy z partnerami przy 
wykorzystaniu środków, jakie 
przeznacza Unia Europejska wła-
śnie   na takie zadania  – powie-
działa Susanne Schreck. – To już 
nasze trzecie spotkanie warszta-
towe w ramach tego projektu, 
po Vincenzy, Osijeku i Dreźnie je-
steśmy w Częstochowie i bardzo 
nam się tutaj podoba.

O znaczeniu projektu mówi-
ła też prof. Joanna Ławnikow-
ska-Koper, przewodnicząca 
Towarzystwa Polsko-Niemiec-
kiego w Częstochowie, które 
jest gospodarzem spotkania 
warsztatowego.

W Ośrodku Szkolenia Służby 
Więziennej w Kulach zamasko-
wany sprawca podpalił jeden z 
budynków oraz podłożył ła-
dunek wybuchowy w 
nieznanym miejscu. Na szczę-
ście ogień został szybko 
ugaszony, sprawca zatrzymany, 
a ładunek odnaleziony. Tak w 
skrócie wyglądał przebieg prze-
prowadzonego ćwiczenia, w 
którym brali udział policjanci z 
Komendy Powiatowej Policji w 
Kłobucku.

Kłobuccy mundurowi wzięli 
udział w ćwiczeniach na terenie 
Ośrodka Szkolenia Służby Wię-
ziennej w Kulach. Przeprowadzo-
ne działania miały na celu spraw-
dzenie możliwości mobilizacyjne 
oraz współpracę policji z innymi 
służbami.

- Ćwiczenia rozpoczęły się od 
telefonicznego zgłoszenia do dy-
żurnego OSSW w Kulach, które 
dotyczyło podpalenia jednego z 
budynków na terenie ośrodka. 
Ogłoszono alarm dla funkcjona-
riuszy OSSW, a następnie zarzą-
dzono ewakuację wszystkich pra-
cowników i słuchaczy znajdują-
cych się na zagrożonym terenie - 
mówi mł. asp. Kamil Raczyński, 
oficer prasowy kłobuckich poli-
cjantów.

Po kilkunastu minutach od 
zgłoszenia, na miejsce przybyli 
policjanci z Komendy Powiatowej 
Policji w Kłobucku. Mundurowi 

wspólnie z funkcjonariuszami 
służby więziennej odnaleźli, 
obezwładnili i zatrzymali zama-
skowanego sprawcę, który doko-
nał podpalenia. Zatrzymany był 
agresywny i krzyczał, że na tere-
nie ośrodka podłożył ładunek 
wybuchowy i za chwilę wszyst-
kich zabije.

- W związku z taką informacją, 
na miejsce przyjechali policjanci 
z Nieetatowej Grupy Rozpozna-
nia Minersko – Pirotechnicznego 
KPP w Kłobucku. Stróże prawa 
dokładnie sprawdzili miejsce i 
teren przyległy, w którym zatrzy-
mano podejrzanego. Po kilkuna-
stu minutach, mundurowi odna-

leźli ukryty pakunek, w którym 
znajdowała się ładunek wybu-
chowy. Następnie na miejsce 
wezwani zostali policyjni piro-
technicy dysponujący specjali-
stycznym sprzętem pozwalają-
cym na bezpieczne zabezpiecze-
nie ładunku - wyjaśnia mł. asp. 
Kamil Raczyński.

Tak wyglądał scenariusz prze-
prowadzonych działań, w którym 
brali udział policjanci z Komendy 
Powiatowej Policji w Kłobucku, 
natomiast ćwiczenia były jednym 
z elementów doskonalenia syste-
mu reagowania i koordynowania 
działania służb ratowniczych w 
sytuacjach zagrożenia.



200 tysięcy złotych to kwota kredytu, 
jaką zamierzała wyłudzić z jednego z 
sosnowieckich banków 41-letnia miesz-
kanka Jaworzna. Policjanci z 
sosnowieckiego Wydziału Do Walki z 
Przestępczością Przeciwko Mieniu za-
trzymali ją jednak w banku, zanim 
udało jej się zrealizować plan do końca. 
Kobiecie grozi 8 lat więzienia.

41-letnia mieszkanka Jaworzna przedło-
żyła w banku sfałszowane dokumenty za-
świadczające o wysokości wpływów na ra-
chunek oraz sfałszowane deklaracje 
PIT.  Wykazała w nich, że prowadzona 
przez nią działalność gospodarcza ma ta-

kie obroty i dochody, które wymagane są, 
by uzyskać kredyt w wysokości 200 tysięcy 
złotych.  Po odbiór pożyczki do banku 
przyszła nieświadoma faktu, że niektórzy 
spośród klientów obecnych na sali banko-
wej to policjanci, którzy czekali, by przeko-
nać się, czy będzie próbowała doprowa-
dzić swój plan do końca. Zamiast pienię-
dzy, których się spodziewała, na swoich 
rękach zobaczyła kajdanki. W wyniku dal-
szych czynności mundurowi zabezpieczyli 
również dokumentację oraz komputer, 
który mógł posłużyć do sfałszowania do-
kumentów.  Po uzupełnieniu przez śled-
czych wszystkich wymaganych przepisami 
czynności, zatrzymanej zostaną ogłoszone 
zarzuty. Grozi jej 8 lat więzienia.

O ogromnym szczęściu może mówić 
20-letni kierujący, który nie zastosował 
się do sygnalizacji świetlnej na przejeź-
dzie kolejowym. Mężczyzna, usiłując 
przejechać fiatem punto przez prze-
jazd, zderzył się z pociągiem. Na 
szczęście w zdarzeniu nikt nie ucier-
piał. Mieszkaniec Wyr został ukarany 
przez policjantów mandatem. 

Do zdarzenia doszło w piątek przed 
godziną 09.00 na niestrzeżonym przejeź-
dzie kolejowym w Wyrach przy ulicy Ma-
gazynowej. Jak ustalili policjanci, kierują-
cy fiatem punto, 20-letni mieszkaniec 
Wyr, nie zachował ostrożności i nie zasto-
sował się do sygnalizacji świetlnej. Usiłu-
jąc przejechać przez niestrzeżony prze-

jazd zderzył się w jadącym właśnie pocią-
giem Intercity relacji Warszawa - Bochnia.

Na szczęście w zdarzeniu drogowym 
nikt nie ucierpiał. Kierujący osobówką był 
w szoku. Przyznał policjantom, że zwy-
czajnie się zagapił. Został ukarany man-
datem karnym. Policjanci zatrzymali też 
dowód rejestracyjny pojazdu. 

Przy tej okazji przypominamy, że przy-
czyną większości wypadków na przejaz-
dach kolejowych jest właśnie nieostroż-
ność kierowców. Lekceważenie znaku 
STOP, wjeżdżanie na przejazd, gdy sygna-
lizator wskazuje światło czerwone, próby 
przejechania pod zamykającymi się zapo-
rami przejazdów - to główne grzechy kie-
rowców samochodów. Tak samo zacho-
wują się często piesi i rowerzyści.

Policjanci z komisariatu w Boguszowi-
cach namierzyli złodzieja, który podczas 
ucieczki przed nimi, stracił panowanie 
nad pojazdem i uderzył w drzewo. 28-
latek jest podejrzany o kradzieże paliwa 
ze stacji benzynowych na terenie Ryb-
nika, a także włamania do samochodów 
i autobusów, skąd również kradł olej na-
pędowy. Mężczyzna ze swej przestępczej 
działalności uczynił sobie stałe źródło 
dochodu. Podejrzanemu grozi kara do 10 
lat więzienia.

Od października mężczyzna kradł paliwo z 
różnych stacji benzynowych, a w listopadzie 
włamywał się do pojazdów firm przewozo-
wych, skąd również kradł olej napędowy. Je-
go łupem padały też elektronarzędzia, m. in. 
szlifierki kątowe, a także kosy spalinowe i in-
ne drobne narzędzia elektryczne. Śledczy z 
Rybnika, a także z Komisariatu Policji w Bo-

guszowicach, od dłuższego czasu pracowali 
nad sprawami włamań i kradzieży.

Złodziej został zatrzymany przez policjan-
tów z komisariatu w Boguszowicach. Krymi-
nalni zauważyli fiata uno na terenie kom-
pleksu leśnego w dzielnicy Kłokocin w rejo-
nie autostrady A1. Kiedy kierujący zoba-
czył policjantów podchodzących do jego 
auta, ruszył z impetem i zaczął uciekać. 
Policjanci podjęli za nim pościg. W pew-
nym momencie kierujący osobówką utra-
cił panowanie nad pojazdem i uderzył w 
drzewo. Na miejsce wezwano pogotowie 
ratunkowe, które zabrało podejrzanego 
do szpitala na obserwację. Następnie 
28-latek trafił do policyjnego aresztu.

Śledczy przedstawili podejrzanemu  
21 zarzutów. Rybnicki sąd, na wniosek pro-
kuratora, podjął decyzję o zastosowaniu 
najostrzejszego środka zapobiegawczego i 
tymczasowo aresztował mężczyznę. Grozi 
mu kara 10 lat więzienia.

PONIEDZIAŁEK-WTOREK 2-3 grudnia 2019 3.Z POLICYJNEGO NOTATNIKA

Kajdanki zamiast kredytu

Kolizja osobówki z... 
pociągiem Intercity

Złodziej paliwa tymczasowo 
aresztowany

18-latka zabiła swoje dziecko

Babcia z wnukiem potrąceni 
na przejściu dla pieszych

Wpadł na kradzieży sklepowej

Przerażająca zbrodnia w powiecie bę-
dzińskim. 18-letnia kobieta tuż po 
porodzie zabiła swoje dziecko. Wszystko 
wskazuje na to, że zawinęła je w foliowy 
worek i udusiła. Za popełnione prze-
stępstwo dzieciobójczyni w więzieniu 
może spędzić resztę życia. Wpływ na 
karę będą miały także ustalenia, doty-
czące poczytalności kobiety w chwili 
zdarzenia.

Do porodu doszło w miniony wtorek 
rano na terenie jednej z będzińskich firm, 
w której zatrudniona była 18-latka. Mło-
da kobieta w trakcie pracy, czując bóle 

porodowe, poszła do łazienki, gdzie po 
pewnym czasie urodziła dziecko. Będziń-
scy śledczy, pod nadzorem prokuratury, 
ustalają dokładny przebieg zdarzenia i 
okoliczności śmierci dziecka. Sekcja 
zwłok wykazała, że przyczyną śmierci by-
ło uduszenie. Najprawdopodobniej bez-
pośrednio po porodzie dziecko zostało 
przez kobietę zawinięte w foliowy worek. 
W piątek, na wniosek policji i prokuratu-
ry, Sąd Rejonowy w Będzinie wydał po-
stanowienie o jej tymczasowym areszto-
waniu. Kluczowym dla dalszego postępo-
wania będzie ustalenie poczytalności ko-
biety w chwili zdarzenia.

Policjanci z Dąbrowy Górniczej wyja-
śniają okoliczności wypadku, do 
którego doszło na ul. Gołonoskiej w 
Łośniu. Kierujący osobowym fordem 
focusem potrącił na oznakowanym 
przejściu dla pieszych 64-letnią ko-
bietę i jej 3-letniego wnuka. Chłopczyk 
z obrażeniami niezagrażającymi życiu 
trafił do szpitala w Sosnowcu – Kli-
montowie.

Do feralnego zdarzenia doszło na ozna-
kowanym przejściu dla pieszych w okolicy 
Szkoły Podstawowej nr 26 przy ul. Goło-

noskiej w Dąbrowie Górniczej - Łośniu. 
Kierujący fordem focusem, 39-letni miesz-
kaniec powiatu będzińskiego, wjechał na 
przejście i potrącił 64-letnią kobietę oraz 
jej 3-letniego wnuka. Kobieta ze zdarzenia 
wyszła bez szwanku, natomiast chłopczyk 
z obrażeniami głowy trafił do szpitala w 
Sosnowcu – Klimontowie. Mieszkaniec po-
wiatu będzińskiego siedzący za kierowni-
cą focusa został zatrzymany z uwagi na 
podejrzenie kierowania samochodem 
pod wpływem środków odurzających. 
Sprawą zajmują się policjanci wydziału 
kryminalnego dąbrowskiej komendy.

W ręce piekarskich mundurowych 
wpadł ukrywający się przed wymiarem 
sprawiedliwości 34-latek. Poszukiwany 
ma do odbycia karę ponad 2 lat wię-
zienia. Mężczyzna został zatrzymany 
razem z dwóją znajomych, z którą 
wspólnie okradł sklep. Straty oszaco-
wano na 1,5 tys. złotych. Dzięki szybkiej 
reakcji stróżów prawa oraz współpracy 
z pracownikami ochrony podejrzani 
usłyszeli już zarzuty, a 34-latek trafił za 
kratki. Wobec jego kompanów sąd za-
stosował policyjny dozór.

We wtorek zarzuty kradzieży artykułów 
o wartości blisko 1,5 tysiąca złotych usły-
szeli 34 i 43-latek oraz 41-latka. Mieszkań-
cy Będzina wspólnie okradli jeden z mar-
ketów na terenie Piekar Śląskich. Z miej-
sca zdarzenia uciekli swoim samocho-
dem. Złodziei namierzyli policjanci z ogni-
wa  patrolowo–interwencyjnego piekar-

skiej jednostki, którzy informacje dotyczą-
ce pojazdu, którym poruszali się uciekinie-
rzy, otrzymali od pracowników ochrony 
sklepu. Do zatrzymania trójki osób doszło 
na ulicy Wyszyńskiego. W trakcie przeszu-
kania pojazdu policjanci ujawnili bagażnik 
pełen artykułów pochodzących z kradzie-
ży. Jak się okazało, jednej z nich szczegól-
nie zależało na uniknięciu spotkania  
z mundurowymi. W wyniku sprawdzeń 
poczynionych w policyjnych systemach in-
formatycznych, na jaw wyszło, że 34-latek 
jest poszukiwany do odbycia kary ponad 2 
lat pozbawienia wolności. Po nocy spę-
dzonej w policyjnym areszcie osoby usły-
szały zarzuty kradzieży. Wyższy wyrok mo-
że usłyszeć 31-letina kobieta, która odpo-
wie za swoje czyny w warunkach recydy-
wy, ponieważ była już wcześniej karana za 
podobne przestępstwo. Decyzją sądu 
31-latka oraz jej 43-letni wspólnik zostali 
objęci policyjnym dozorem.

Kolumnę opracowała Katarzyna Gwara
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KUPON na bezpłatne ogłoszenie
 – MOTORYZACJA           – NIERUCHOMOŚCI           – SPRZEDAM   

 – KUPIĘ              – MATRYMONIALNE          –  INNE       – PRACA

Treść ogłoszenia: 
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.............................................................................................................................................................
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Nr tel. .................................................................................

WYPEŁNIONY KUPON NALEŻY DOSTARCZYĆ DO REDAKCJI:  
AL. NMP 51 (I piętro)

OGŁOSZENIA ABONAMENTOWE

REWOLUCJA

CENOWA

Okna 5-kom.
1465 mm

1
4
3
5
 m
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Zadzwoñ!!!
– przyjazd
– pomiar
– wycena
GRATIS!!!

LOMBARD 
DELTA

n SKUP n SPRZEDAŻ 
n ZAMIANA

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

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

LOMBARD KAPS 
20 lat doświadczenia

RABAT – 50% u nas to działa!

SZYBKA GOTÓWKA za:
złoto, srebro, GSM, 

RTV i inne 

TANIE WYROBY 
JUBILERSKIE

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

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

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

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

n SPRZEDAM drzwi wejściowe  
Tel. 501 109 822

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

n SPRZEDAM  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 złn CHEVROLET CRUZE 1.6 E, rok prod. 2009 19.900 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 FIAT PUNTO 1.2 E, rok prod. 2000 3.900 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 zł

OPEL 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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