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Częstochowa

Brutalne zabójstwo w zakładzie tapicerskim

Staranował kilkanaście pojazdów 

Twierdzi, że w czasie pracy nie zażywał narkotyków
34-letni mieszkaniec Ciechanowa, 

który staranował trzynaście pojazdów 
na DK1 w Częstochowie, stanął przed 
sądem. Wstępne badania potwierdziły, 
że mężczyzna był pod wpływem amfe-
taminy. Mężczyzna przyznał się do jazdy 
pod prąd, ale zaprzeczył, że zażywał w 
czasie pracy narkotyki.

Przypomnijmy, do zdarzenia doszło 14 
czerwca, około godziny 21.30 na trasie DK1 w 
stronę Warszawy. Z ustaleń policjantów wyni-
kało, że mężczyzna mógł nieprawidłowo wje-
chać na trasę na skrzyżowaniu al. Wojska Pol-
skiego z ul. Rejtana. Mimo że zamierzał jechać 
w kierunku Warszawy, pędził pod prąd w kie-
runku Katowic. Mieszkaniec Ciechanowa w 
ten sposób przejechał około 3 kilometrów. Za-
trzymał się dopiero przed skrzyżowaniem z ul. 

Bugajską. Rozpędzony starano-
wał 13 samochodów – 11 osobo-
wych i 2 ciężarowe. Jedna osoba 
trafiła do szpitala. Na szczęście jej 
stan nie był poważny. Wstępne 
badanie wykazało, że był trzeźwy. 
Podejrzenie policjantów wzbudził 
jednak sposób jego zachowania. 
Mężczyzna był silnie pobudzony, 

a jego wypowiedzi były nielogiczne. Wstępne 
badania potwierdziły, że 34-latek był pod 
wpływem amfetaminy. Usuwanie skutków 
zdarzenia trwało kilka godzin. Początkowo de-
cyzją sądu mężczyzna został objęty policyj-
nym dozorem i zastosowano względem niego 
poręczenie majątkowe w wysokości 8 tysięcy 
złotych. Miał również zakaz prowadzenia po-
jazdów mechanicznych.

Gdy wstępne badania dotyczące obecności 
narkotyków w organizmie potwierdziły się, 
34-latek trafił do aresztu.

W poniedziałek, 2 grudnia, mężczyzna sta-
nął przed sądem. Przyznał się do jazdy pod 
prąd trasą DK1, ale zaprzeczył, że zażywał w 
czasie pracy narkotyki. Twierdził, że jeździł nie-
przerwanie przez 48 godzin i nie miał obo-
wiązkowej przerwy na sen. Z jego relacji wyni-
kało też, że zasnął podczas rozładunku w na-
szym mieście. Nie pamiętał jednak, jak doszło 
do zdarzenia na DK1. Miał jedynie przebłyski, 
że gdzieś jedzie. Świadomość odzyskał dopie-
ro, gdy został wyciągnięty ze swojego samo-
chodu przez świadków zdarzenia na DK1.

Mężczyzna przyznał, że miał do czynienia z 
narkotykami - z jego relacji wynikało, że zażył 
je kilka dni wcześniej, w weekend podczas 
imprezy.

Kolejna rozprawa w tej sprawie będzie 
za kilka tygodni.

Makabryczne odkrycie w 
Częstochowie. W zakładzie 
tapicerskim przy ulicy 
Ogrodowej zostały znale-
zione zwłoki 66-latka. 
Mężczyzna został zamor-
dowany. Zarzut zabójstwa 
usłyszał... jego syn.  
39-latek nie przyznaje się 
jednak do winy. - Złożył ob-
szerne wyjaśnienia, ale ze 
względu na dobro śledztwa 
nie możemy ich ujawniać  
- mówi prokurator Piotr 
Wróblewski z Prokuratury 
Okręgowej w Częstochowie.

66-latek zakład tapicerski 
przy ulicy Ogrodowej pro-
wadził od lat. 

- W piątek wieczorem nie 
wrócił do domu. Zaniepoko-
jona żona rozpoczęła więc 
poszukiwania. Ich wynik 
okazał się tragiczny... - rela-
cjonują świadkowie.

Ze wstępnych ustaleń wy-
nika, że do morderstwa do-
szło 29 listopada. Zwłoki 
66-latka zostały natomiast 
znalezione 30 listopada. Z 
nieoficjalnych informacji 
wynika, że mężczyzna został 

uduszony. Miał również licz-
ne obrażenia głowy, zadane 
prawdopodobnie młotkiem. 
- Prowadzimy postępowa-
nie w kierunku zabójstwa - 
przyznaje prokurator Piotr 
Wróblewski z Prokuratury 
Okręgowej w Częstochowie. 
- Na miejscu przeprowadzo-
no oględziny i zabezpieczo-
no ślady. W sprawie zatrzy-
mano mężczyznę, któremu 
przedstawiono zrzut zabój-
stwa. Przeszukano go i za-
bezpieczono rzeczy, które 
mogą stanowić dowód w 
postępowaniu karnym - do-
daje. Zatrzymanym jest 
39-letni syn zabitego 66-lat-
ka. Mężczyzna nie przyznał 
się jednak do winy. - Złożył 
obszerne wyjaśnienia, ale 
ze względu na dobro śledz-
twa nie możemy ich ujaw-
niać. Linia jego obrony bę-
dzie weryfikowana - pod-
kreśla prokurator Piotr Wró-
blewski. Na wniosek proku-
ratora 39-latek został tym-
czasowo aresztowany na 
miesiąc.

Na wtorek, 3 grudnia, za-
planowano sekcję zwłok 
66-latka.

Katarzyna Gwara
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Byliście grzeczni? Mikołajki już 
w ten piątek! Z tej okazji w Często-
chowie pojawi się Święty Mikołaj 
wraz z elfami. Odbędą się również 
warsztaty, pokazy filmowe, kon-
certy oraz spektakle. Prezentujemy 
najciekawsze atrakcje dla dzieci i 
dorosłych.

Atrakcje dla dzieci 
Mikołajki w Teatrze

Już od poniedziałku trwają Mi-
kołajki w częstochowskim Teatrze. 
Z tej okazji można obejrzeć spek-
takl dla dzieci pt. „Kometa w Doli-
nie Muminków”. Po każdym przed-
stawieniu Mikołaj wręcza młodym 
widzom prezenty (dostarczone 
wcześniej przez rodziców lub or-
ganizatorów wydarzenia). 6 grud-
nia przedstawienia odbędą się o 
8:30, 11:15 i 18:00. Repertuar na 
pozostałe dni można sprawdzić na 
stronie Teatru. Bilety kosztują 25 
zł i 30 zł.

Mikołajki w Galerii Jurajskiej
W centrum handlowym Galeria 

Jurajska dzieci spotkają się ze 
Świętym Mikołajem i elfami. Będą 
mogły powiedzieć mu, o jakich 
prezentach marzą i zrobić sobie 
pamiątkowe zdjęcie. Mikołaj bę-
dzie przyjmował młodych „intere-
santów” w dniach 6 i 7 grudnia od 
godz. 11:00 do 18:00 (przy skle-
pach Empik i Zara). Oprócz tego 
przez cały dzień można wziąć 
udział w warsztatach dekorowa-
nia pierników. Do 7 grudnia (w go-
dzinach 11:00-18:00) również trwa 
interaktywna wystawa „Epoka lo-

dowcowa”, podczas której dzieci 
dowiedzą się m.in. o tym, jak po-
wstaje śnieg. Wstęp na wszystkie 
wydarzenia jest wolny.

Mikołajki w Zdrowia Smak  
i CzęstoCafe

6 grudnia Święty Mikołaj będzie 
osobiście wręczał dzieciom pre-
zenty. Podarki (opatrzone kartecz-
ką z imieniem i nazwiskiem) nale-
ży dostarczyć obsłudze lokalu (al. 
Wolności 8) do 5 grudnia.

Mikołajki w Sensolandii
W sobotę 7 grudnia od godziny 

11:00 do 17:00 rodzice z małymi 
dziećmi mogą przyjść na mikołaj-
kowe otwarcie sali zabaw Senso-
landia (ul. Mireckiego 31). Na ma-
luchy w wieku 1-5 lat czeka tam 
malowanie palcami i stempelka-
mi, kącik sensoryczny oraz wiele 
innych atrakcji. Wstęp wolny.

Mikołajkowy Ratownik
6 grudnia Mikołaj wraz z elfami 

odwiedzi najmłodszych pacjentów 
szpitala na Parkitce. Wszystko w 
ramach akcji „Mikołajkowy Ratow-
nik” organizowanej przez Sztab 
Ratownictwa i Łączności Rescue 
Team.

Dla dzieci i dorosłych 
Filmowe Mikołajki w OKF Iluzja

Częstochowskie Kino Studyjne 
obchodzi Mikołajki przez cały 
weekend – od 6 do 8 grudnia. Z tej 
okazji wyświetli filmy dla dzieci ta-
kie jak „Mój przyjaciel Ufik”, „Bara-
nek Shaun Film. Farmageddon” 
oraz „Basia 3”. Na niedzielę, dla 
nieco starszych widzów zaplano-
wano retransmisję spektaklu Me-

tropolitan Opera pt. „Zaczarowa-
ny flet”. Bilety na filmy kosztują 13 
zł, a na transmisję przedstawienia 
– od 40 zł. Szczegółowy repertuar 
dostępny jest na stronie kina.

Mikołajki w Cinema City
Sieć Cinema City jak zawsze 

przygotowała filmowe Mikołajki. 5 
grudnia zaplanowano premierę 
dokumentu „Silent Night”. 6 grud-
nia natomiast kina odwiedzi Świę-
ty Mikołaj i nagrodzi grzeczne dzie-
ci słodkimi upominkami. W Cine-
ma City Wolność oraz Cinema City 
Galeria Jurajska obejrzymy wtedy 
„Krainę Lodu 2”, „Ratujmy Florę”, 
„Śnieżną paczkę” oraz „Młodego 
renifera Alexa”. Propozycje dla do-
rosłych to komedie romantyczne 
„Last Christmas” i „Jak poślubić mi-
lionera” oraz dramat „1800 gra-
mów”.

Mikołajki w Muzeum
Częstochowskie Muzeum z 

okazji Mikołajek zaplanowało 
warsztaty plastyczne i techniczne 
dla dzieci w wieku 6-11 lat. Zajęcia 
odbywają się od poniedziałku do 
piątku, o godz. 9:00 i 12:00 w Mul-
ticentrum „Zodiak” (w Parku im. 
Stanisława Staszica). Wstęp (w 
grupie zorganizowanej) kosztuje 7 
zł. 7 grudnia natomiast, od godzi-
ny 11:00 do 14:00 w Ratuszu od-
będą się warsztaty makramy pt. 
„Święta sznurkiem plecione”. 
Wstęp – 20 zł, liczba miejsc ograni-
czona. Więcej informacji można 
znaleźć na stronie internetowej 
muzeum.

Mikołajki w ROK
Regionalny Ośrodek Kultury 

przy ul. Ogińskiego zaprasza  
6 grudnia na warsztaty plastyczne 
pt. „Mikołajkowe inspiracje” (od 
godz. 16:00) oraz Koncert Mikołaj-
kowy w wykonaniu studentów Ka-
tedry Muzyki UJD w Częstochowie 
pod przewodnictwem profesora 
Lesława Podolskiego. Koncert roz-
pocznie się o godz. 17:00. Wstęp 
wolny.

Mikołajki w Gaude Mater
6 grudnia o godzinie 19:00 od-

będzie się koncert zespołu Jedyn-
ka pod prądem, złożonego z 
uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 
w Częstochowie. Młodzi artyści 
pod opieką nauczyciela muzyki Ja-
na Głowackiego mogą się po-
chwalić własną płytą, drugą na-
grodą w konkursie “Przebój mamy 
i taty” w Sieradzu oraz wyróżnie-
niem w konkursie “Interpretacje – 
Boronów 2018”. Wstęp wolny.

Mikołajki dla dorosłych 
Mikołajki w Miejskiej Galerii 

Sztuki
Częstochowska Galeria Sztuki 

od 2015 roku organizuje Mikołaj-
kowe Spotkania Artystyczne. Te-
goroczna odsłona MSA odbędzie 
się 5 grudnia o godz. 17:00. Pod-
czas spotkania wystąpi Patsy 
Gamble – saksofonistka i wokalist-
ka. Artystka gra muzykę na pogra-
niczu jazzu, soulu i funky. Współ-
pracuje na stałe m.in. z takimi 
gwiazdami jak Mick Jagger czy Rod 
Stewart.

Mikołajki w Filharmonii
Filharmonia Częstochowska 

przygotowała z tej okazji kilka 
atrakcji muzycznych i teatralnych. 
5 grudnia o godz. 19:00 w sali ka-
meralnej wystąpi Chór Filharmo-
nii Częstochowskiej Collegium 
Cantorum. Tym razem publicz-
ność usłyszy kolędy oraz świątecz-
ne przeboje znane z radia. W pią-

tek 6 grudnia o godz. 20:00 odbę-
dzie się koncert Ani Dąbrowskiej. 
W sobotę 7 grudnia (o godz. 16:00 
i 19:30) obejrzymy spektakl kome-
diowy „Zamiana” z Adrianną Bo-
rek, Wojciechem Błachem oraz 
Bartoszem Obuchowiczem. Na 
zakończenie mikołajkowego 
weekendu, w niedzielę 8 grudnia 
o godz. 18:00 w filharmonii zagra 
Dżem.

Mikołajki w MDK
7 grudnia w Miejskim Domu 

Kultury (ul. Łukasińskiego) o godz. 
16:00 i 19:30 będzie można obej-
rzeć spektakl komediowy „Między 
łóżkami”. Na scenie wystąpią m.in. 
Artur Barciś i Cezary Pazura. Ceny 
biletów zaczynają się od 75 zł.

Mikołajki w BAL-u
W mikołajkowy weekend nie-

dawno otwarty klub BAL (dawne 
Retro) planuje 2 wydarzenia. W 
piątek będzie to ImprESKA, pod-
czas której gościnnie zagra DJ Sla-
vic (Ola Ciupa), a w sobotę 7 grud-
nia - Mikołajki. Wstęp – od 10 zł.

Mikołajki w Rurze
„Santa is here” to mikołajkowa 

impreza w Klubie Rura (al. NMP 
38), która zacznie się 6 grudnia o 
22:00. Wstęp do północy jest dar-
mowy (dla osób, które przyjdą w 
czapce Mikołaja). Podczas impre-
zy zagrają Tycjana oraz No Mercy. 
Bilety kosztują 10 zł.

Mikołajki w Muzycznej Mecie
Rock progresywny i reggae in-

spiracje to klimaty, które towarzy-
szyć nam będą w Muzycznej Mecie 
(ul. Jasnogórska 13). 6 grudnia o 
godz. 20:00 wystąpi tam Lebovsky, 
natomiast 7 grudnia o 19:00 znany 
z Indios Bravos Gutek. Bilety na 
pierwszy występ kosztują 35 zł, na-
tomiast na drugi – od 30 zł.

Sylwia Chwalana
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Myszkowska policja

Spełnili marzenia 
pięcioletniego Olka

Już w ten piątek

Mikołajki 2019 w Częstochowie

Pięcioletni Olek 
cierpiący na 
aplazję szpiku, 
marzy o tym, aby 
zostać poli-
c j a n t e m . 
M y s z k o w s c y 
stróże prawa po-
stanowili zrobić 
mu niespodziankę 
i zaprosili go do 
swojego miejsca 
pracy. Tam chło-
piec poznał tajniki 
policyjnej służby.

Olek jest pod-
opiecznym Ogólno-
polskiej Fundacji 
ISKIERKA, zajmują-
cej się pomocą i 
wsparciem dzieci z 
aplazją szpiku oraz 
ich rodzin. Ma 5 lat. Jego opiekunem jest wo-
lontariusz Mateusz Baran, który na co dzień 
pełni służbę w myszkowskiej komendzie. Ma-
teusz i Olek pracują razem zaledwie od kilku 
miesięcy. Przez ten krótki czas między mundu-
rowym a jego podopiecznym wywiązała się sil-
na więź. Chłopiec nawet zdradził opiekunowi 
swoje marzenia. Jedno z nich związane jest ze 
służbą w policji.

St. post. Mateusz Baran postanowił zrobić 
swojemu podopiecznemu niespodziankę i za-
prosił go razem z rodzicami do Komendy Po-
wiatowej Policji w Myszkowie.

Wizyta rozpoczęła się od zwiedzania mysz-
kowskiej komendy. Pod przewodnictwem poli-
cyjnej maskotki- Sznupka, chłopiec bacznie 
przyglądał się pracy mundurowych. Olek miał 
okazję gościć w gabinecie Komendanta Powia-
towego Policji w Myszkowie i porozmawiać z 
szefem myszkowskich stróżów prawa - mł. 
insp. Marcinem Lemańskim. Potem rozmawiał 
z policyjnym profilaktykiem, z policjantami wy-
działu ruchu drogowego oraz dyżurnym jed-
nostki. - Życzymy Olusiowi dużo zdrowia i siły w 
walce chorobą oraz czekamy, aż wstąpi w na-
sze szeregi - podkreślali myszkowscy policjanci.

Katarzyna Gwara

Calypso Fitness Galeria Jurajska

I Bieg Mikołajkowy już 8 grudnia

Pl. Biegańskiego

Częstochowa stroi się na święta

Weź udział w I Biegu Mikołajkowym z okazji trzecich urodzin Calypso Fitness Galeria 
Jurajska. Start już 8 grudnia o godz. 12:00. Uczestników czeka nie tylko dystans 6 km do 
pokonania, ale także świąteczny klimat, regeneracyjny posiłek i inne atrakcje. Wyda-
rzeniu towarzyszyć będzie akcja charytatywna Częstochowskiego Hospicjum. Nie może 
was tam zabraknąć!

Dekoracje i posiłek regeneracyjny będą dostępne w środku galerii na drugim piętrze. 
Tam też czekać będą animacje sportowe dla najmłodszych oraz pomiary składu ciała dla 
dorosłych. Przy okazji biegu organizowana jest akcja charytatywna przez Częstochowskie 
Hospicjum, które będzie zbierało środki do puszek na rzecz budowy nowego ośrodka.

Katarzyna Gwara

W naszym mieście dobiega końca 
montaż dekoracji świątecznych. Dziś 
na placu Biegańskiego stanęła wielka 
choinka. Dziesięciometrowy świerk 
srebrny pochodzi z prywatnej posesji 
przy ul. Sucharskiego.

- Mimo ograniczonych środków budże-
towych udało się zapewnić taki zestaw ilu-
minacji i atrakcyjnych instalacji, który do-
brze przybliży częstochowianom oraz go-
ściom spoza miasta klimat zbliżających się 
świąt Bożego Narodzenia - podkreśla Ma-
ciej Hasik, rzecznik prasowy MZDiT w Czę-
stochowie.

Dziś na placu Biegańskiego stanęła wiel-
ka choinka. Dziesięciometrowy świerk 

srebrny pochodzi z prywatnej posesji przy 
ul. Sucharskiego. Z kolei na placu Orląt 
Lwowskich zobaczymy ośmiometrowe 
drzewko, które również pochodzi z pry-
watnej posesji zlokalizowanej przy ulicy Ja-
sińskiego. Wkrótce choinki zostaną oświe-
tlone i przystrojone.

Poza tym na całej długości al. NMP za-
montowane zostały sople LED, a na drze-
wach powieszono lampki. Wkrótce na pla-
cu Biegańskiego pojawi się też... duża figu-
ra renifera.

Prace związane z montażem iluminacji 
świątecznej koordynował Miejski Zarząd 
Dróg i Transportu w Częstochowie we 
współpracy z Wydziałem Kultury, Promocji 
i Sportu częstochowskiego Urzędu Miasta.

Katarzyna Gwara

link do zapisów:
https://sportmaniacs.com/pl/services/
inscription/i-bieg-mikoajkowy---urodziny-calypso-fitness-galeria-jurajska?fbclid=IwAR-
0-pYE1niTLvVZdvz5cUCApIWlI4IrKbzUtyHIkUJLcXBmybnm6z83jvek
oraz do wydarzenia:  https://facebook.com/
events/s/i-bieg-miko%C5%82ajkowy-urodziny-ca/548014276013784/?ti=cl
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https://sportmaniacs.com/pl/services/inscription/i-bieg-mikoajkowy---urodziny-calypso-fitness-galeria-jurajska?fbclid=IwAR0-pYE1niTLvVZdvz5cUCApIWlI4IrKbzUtyHIkUJLcXBmybnm6z83jvek 
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oraz do wydarzenia: https://facebook.com/events/s/i-bieg-miko%C5%82ajkowy-urodziny-ca/548014276013784/?ti=cl
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Jak należy zachować się 
w przypadku znalezienia 
broni, amunicji czy sta-
rego niewybuchu? Można 
odpowiedzieć na to py-
tanie na przykładzie 
piątkowego zgłoszenia z 
rudzkiej Halemby. Robot-
nicy pracujący przy 
rozbiórce starego domu 
znaleźli wśród gruzowiska 
stary niemiecki pistolet z 
amunicją. O znalezisku 
natychmiast powiadomili 
policję. Tak właśnie, 
zgodnie z prawem, mu-
simy postąpić w razie 
podejrzanego znaleziska.

Niedopuszczalne jest wchodzenie w po-
siadanie broni czy amunicji, nie posiada-
jąc do tego stosownego zezwolenia. Prze-
pisy w tym zakresie są jasne i restrykcyjne. 
Bezprawne posiadanie choćby jednego 
naboju może przysporzyć kłopotów praw-
nych. Wiemy, że wiele osób kusi posiada-
nie amunicja lub broni w celach kolekcjo-
nerskich. Przypominamy więc, że prze-
chowywanie w mieszkaniu bez pozwole-
nia nawet tzw. ślepego naboju (który rów-
nież jest amunicją w rozumieniu prawa), 
stanowi przestępstwo.

Zachowanie robotników pracujących 
przy wyburzaniu domu podajemy więc ja-
ko wzór postępowania w tego typu sytu-
acjach. Pistolet  Ortgies  kalibru 7,65 mm 
wraz z nabojami zabezpieczyli policjanci. 
Broń była skorodowana i prawdopodob-
nie od czasów wojny leżała ukryta w do-
mu. Pistolet pochodzi z okresu międzywo-
jennego, był produkowany w latach dwu-
dziestych ubiegłego wieku, a używany był 

przede wszystkim przez wojsko niemiec-
kie, ale również i przez polskich oficerów.

Ręczne granaty odłamkowe i 
kilkadziesiąt sztuk amunicji z 
okresu I wojny światowej, zna-
leźli robotnicy podczas 
rozbiórki drewnianego stropu 
budynku. Przedmioty ukryte 
były w ociepleniu, między bel-
kami. Miejsce znaleziska 
zabezpieczali tarnogórscy poli-
cjanci, którzy ewakuowali 
mieszkańców pobliskiego 
domu. Niebezpieczne przed-
mioty zabrali saperzy.

Na niebezpieczne przedmioty 
natrafili robotnicy wykonujący 
remont starego budynku w Cze-
kanowie. Mężczyźni znaleźli dwa 
ręczne granaty odłamkowe i kil-
kadziesiąt sztuk amunicji, które ukryte by-
ły w ociepleniu, między belkami rozbiera-
nego przez nich drewnianego stropu. 
Skierowany na miejsce patrol Nieetatowej 
Grupy Minersko-Pirotechnicznej z Tar-
nowskich Gór potwierdził, że amunicja i 
granaty pochodzą z okresu I wojny świato-
wej. To niebezpieczne znalezisko niestety 
mogło zagrażać mieszkańcom okoliczne-
go domu i pracownikom budowy, w związ-
ku z tym podjęto decyzję o ich ewakuacji. 
Policjanci wydzielili bezpieczną strefę i po-
wiadomili saperów z jednostki wojskowej. 
Dzisiaj saperzy zabrali niebezpieczne 
przedmioty.

Pamiętajmy, że gdy odnajdziemy tego 

typu rzeczy należy natychmiast powiado-
mić policjantów, którzy zabezpieczą miej-
sce zdarzenia. Przedmiotów, które mogą 
być niebezpieczne, pod żadnym pozorem 
nie wolno dotykać, podnosić czy rozbra-
jać. Miejsce, gdzie one się znajdują, do-
brze jest zabezpieczyć przed dostępem 
osób postronnych, a w szczególności dzie-
ci. Jeśli znajdujemy się na otwartej prze-
strzeni lub w lesie, należy to miejsce tak 
oznaczyć, aby nikt tam nie wszedł i można 
je było bez trudu odnaleźć. Niezachowa-
nie należytych środków bezpieczeństwa 
przy tego typu znaleziskach, a także nie-
właściwe postępowanie z nimi, wynikają-
ce z braku świadomości o grożącym nie-
bezpieczeństwie, może doprowadzić na-
wet do śmierci. 
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W trakcie rozbiórki znaleźli 
stary pistolet

Granaty znalezione podczas 
rozbiórki stropu. Pochodzą  
z czasów I wojny światowej

Próbował załagodzić sprzeczkę. 
Padł ofiarą nożownika

Areszt dla narkotykowych 
dilerów

Pijany z narkotykami 
uciekał przed policją

Na wniosek śledczych i 
prokuratora sąd podjął 
decyzję o tymczasowym 
aresztowaniu 24-latka, 
który pod jednym z 
klubów w Krzyżanowicach 
ugodził nożem w brzuch o 
rok starszego od siebie 
mężczyznę. Podejrzany 
usłyszał zarzut usiłowania 
zabójstwa. Za popełnione 
przestępstwo grozi mu 
kara dożywotniego wię-
zienia.

Do zdarzenia doszło w 
nocy z soboty na niedzielę 
przy ulicy Głównej w Krzyża-
nowicach. Jak wynika z usta-
leń śledczych, 25-latek, próbując załago-
dzić sprzeczkę kilku mężczyzn, został ugo-
dzony w brzuch nożem przez jednego z 
nich. Sprawca chciał uciec, jednak został 
zatrzymany przez pracowników ochrony, 
którzy przekazali go następnie wezwanym 
na miejsce mundurowym z krzyżanowic-

kiego komisariatu.
Zatrzymany 24-letni mieszkaniec Rybni-

ka trafił do policyjnego aresztu, a następ-
nie do prokuratury, gdzie usłyszał zarzut 
usiłowania zabójstwa. Grozi mu kara doży-
wotniego więzienia. Na wniosek racibor-
skich śledczych i prokuratora, sąd we wto-
rek 3 grudnia podjął decyzję o jego tymcza-
sowym aresztowaniu na 3 miesiące.

Kryminalni z jastrzębskiej 
komendy zatrzymali 2 męż-
czyzn podejrzanych o 
posiadanie znacznej ilości nar-
kotyków i tzw. przewóz 
wewnątrzwspólnotowy. Stróże 
prawa zabezpieczyli łącznie 3,5 
kg marihuany, prawie kilogram 
amfetaminy, ponad 2000 ste-
rydów w ampułkach i 
tabletkach. Wobec mężczyzn, 
na wniosek policji i prokura-
tury, sąd zastosował 
tymczasowy areszt.

Kryminalni z jastrzębskiej ko-
mendy uzyskali informację o 
33-letnim mieszkańcu Jastrzębia-
-Zdroju, który może posiadać 
znaczne ilości narkotyków. Męż-
czyzna miał także udzielać narkotyki in-
nym osobom. Stróże prawa weszli do 
mieszkania 33-latka, a w trakcie przeszu-
kania kryminalni odnaleźli ponad 3,5 kilo-
grama marihuany, prawie kilogram amfe-
taminy, ponad 2000 sterydów w tablet-
kach i ampułkach, kokainę i MDMA. Poli-
cjanci zabezpieczyli także trzy zegarki, z 
czego jeden wart około 90 tysięcy złotych. 
Jak się okazało, narkotyki diler właśnie 

przywiózł z terenu Belgii. Realizując dalsze 
czynności, stróże prawa zatrzymali także 
36-latka, który współpracował z zatrzyma-
nym. W trakcie przeszukania śledczy za-
bezpieczyli w jego mieszkaniu ponad 150 
tys. złotych. Mężczyźni stanęli przed obli-
czem sądu, który wydał postanowienie o 
tymczasowym aresztowaniu. Za posiada-
nie znacznej ilości narkotyków i wprowa-
dzanie ich do obrotu, mogą spędzić w wię-
zieniu nawet 10 lat.

Zabrzańscy policjanci prowadzili po-
ścig za mężczyzną, który nie zatrzymał 
się do kontroli drogowej. Nie dość, że 
35-latek nie ma prawa jazdy, to jeszcze 
był pijany i miał przy sobie narkotyki. 
Oprócz kilku lat więzienia grożą mu do-
tkliwe kary finansowe.

Do zatrzymania 35-letniego mężczyzny 
doszło w poniedziałkowy wieczór. Kilka 
minut przed 20.00 na ulicy Gogolińskiej 
policjanci wydali sygnał do zatrzymania 
się kierującemu fordem. Mężczyzna zi-
gnorował go i zaczął nagle cofać, aż wje-
chał na pobocze drogi. Wtedy policyjny ra-
diowóz odciął mu drogę ucieczki.

Jak wskazało badanie alkomatem, 

35-letni mieszkaniec Zabrza miał w orga-
nizmie prawie promil. W trakcie policyj-
nych czynności mundurowi znaleźli przy 
nim amfetaminę. Mężczyzna został za-
trzymany. Odpowie nie tylko za posiada-
nie narkotyków, ale również za kierowa-
nie samochodem pod wpływem alkoholu 
i ucieczkę przed policyjną kontrolą. Grozi 
mu do 5 lat więzienia. Ponadto sąd zobo-
wiąże go do wpłaty świadczenia na rzecz 
Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz 
Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości 
nie mniejszej niż 10 tys. zł, ponieważ 
35-latek był już karany za jazdę w stanie 
nietrzeźwości. Dodatkowo czeka go doży-
wotni zakaz kierowania pojazdami me-
chanicznymi.

Kolumnę opracowała Katarzyna Gwara

Przepisy (to warto wiedzieć):
Art. 263. § 1. Kto bez wymaganego zezwo-

lenia wyrabia broń palną albo amunicję 
lub nią handluje, podlega karze pozba-
wienia wolności od roku do lat 10.

§ 2. Kto bez wymaganego zezwolenia po-
siada broń palną lub amunicję, podlega 
karze pozbawienia wolności od 6 mie-
sięcy do lat 8.

§ 3. Kto, mając zezwolenie na posiadanie 
broni palnej lub amunicji, udostępnia 
lub przekazuje ją osobie nieuprawnio-
nej, podlega grzywnie, karze ogranicze-
nia wolności albo pozbawienia wolności 
do lat 2.

§ 4. Kto nieumyślnie powoduje utratę bro-
ni palnej lub amunicji, która zgodnie z 
prawem pozostaje w jego dyspozycji, 
podlega grzywnie, karze ograniczenia 
wolności albo pozbawienia wolności do 
roku.
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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
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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



6. ŚRODA - CZWARTEK 4-5 grudnia 2019 REKLAMA
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8. ŚRODA - CZWARTEK 4-5 grudnia 2019 ZAPRASZAMY


