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Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie

Od 25 lat wspierają  
niepełnosprawnych i ich najbliższych

Został zatrzymany w Częstochowie

We Francji 
próbował zabić 

pielęgniarkę

Umowa podpisana

Marek Cieślak 
szkoleniowcem 

Włókniarza do 2021 
roku

Straż miejska

Pisali po ścianach  
i szybach budynku USC

28-latek, który we Francji usiłował zabić pielę-
gniarkę, został zatrzymany przez częstochowskich 
policjantów. Za mężczyzną wydano Europejski 
Nakaz Aresztowania.

Policjanci z wydziału kryminalnego częstochowskiej 
komendy zatrzymali 28-latka, poszukiwanego Europej-
skim Nakazem Aresztowania przez francuski wymiar 
sprawiedliwości. Mężczyzna był zarejestrowany Syste-
mie Informacyjnym Schengen w związku z usiłowa-
niem zabójstwa we Francji w ubiegłym roku. Jak ustali-
li policjanci, 28-latek w jednym z francuskich szpitali 

miał zaatakować pielęgniarkę. Decyzją są-
du poszukiwany trafił do aresztu w celu 
zabezpieczenia prawidłowego toku postę-
powania, związanego z wystąpieniem 
państwa członkowskiego Unii Europejskiej 
o przekazanie osoby ściganej.

Katarzyna Gwara

Już w październiku klub Włókniarz Częstochowa infor-
mował o przedłużeniu umowy ze szkoleniowcem Markiem 
Cieślakiem na sezon 2020, jednak dopiero dzisiaj przekazano 
wiadomość, że współpraca z utytułowanym trenerem będzie 
trwała przez najbliższe dwa lata. Umowa pomiędzy Markiem 
Cieślakiem a prezesem forBET Włókniarza Częstochowa – 
Michałem Świącikiem została podpisana w środę 4 grudnia.

-Miło nam poinformować Państwa, iż dziś w siedzibie klubu prze-
dłużyliśmy umowę z trenerem Markiem Cieślakiem na najbliższe 
dwa lata! Decyzja o dwuletnim przedłużeniu jest konsekwencją dłu-
goplanowej polityki klubu w zakresie działań sportowych. Marek 
Cieślak to najlepszy trener w Polsce i częstochowianin. Cieszymy 
się, że będziemy mogli współpracować z nim przez kolejne dwa se-
zony – poinformowano na oficjalnym profilu klubu na portalu Face-
book. Marek Cieślak zgodnie z umową zostanie na stanowisku  tre-
nera w biało-zielonej ekipie do końca 2021 roku.

Paula Nogaj

Młodzi wandale postanowili dać upust swojej wy-
obraźni. Wyposażeni w farbę i spray poszli pod 
budynek Urzędu Stanu Cywilnego i zaczęli „malować” 
szyby i ściany. Nastolatkowie nie pozostali jednak 
bezkarni - zostali zatrzymani przez strażników miej-
skich i przekazani w ręce policjantów.

Do zdarzenia doszło we wtorek ok. godz. 15:20. Funkcjo-
nariusze straży miejskiej ujęli dwóch młodych mężczyzn, 
którzy „malowali” i pisali po ścianach i szybach budynku 
USC przy ulicy Focha. Wandale mieli 19 i 17 lat. Strażnicy 
miejscy znaleźli przy sprawcach 4 puszki z farbą.

Nastolatkowie zostali przewiezieni na I Komisariat Policji. 
Sprawcy będą musieli liczyć się z odpowiedzialnością praw-
ną za swój czyn. Zapłacą również odszkodowanie za wyrzą-
dzone szkody.

- To kolejni wandale, którzy w ostatnim czasie zostali uję-
ci przez częstochowskich strażników miejskich podczas de-
wastowania mienia - mówi Artur Kucharski, rzecznik praso-
wy straży miejskiej. - Przypomnijmy, że w listopadzie straż-
nicy miejscy po pościgu ujęli dwóch mężczyzn, którzy farbą 
dewastowali odnowioną elewację jednego z bloków przy ul. 
Olsztyńskiej. Wandale zdewastowali wówczas ok. 35 me-
trów kwadratowych elewacji - podsumowuje.

Katarzyna Gwara

Częstochowskie Centrum 
Pomocy Dziecku Niepełno-
sprawnemu i Jego Rodzinie 
obchodziło ćwierćwiecze swo-
jego istnienia. Uroczystościom 
towarzyszyły występy arty-
styczne przygotowane przez 
podopiecznych i terapeutów.

Centrum Pomocy Dziecku Nie-
pełnosprawnemu i Jego Rodzinie 
jest jednostką organizacyjną Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej. Wspiera ono najmłodszych z 
niepełnosprawnościami, a także 
ich rodziny oraz wszystkie inne 
osoby, które mieszkają w naszym 
mieście i potrzebują pomocy tera-
peutów bądź fizjoterapeutów.

W uroczystościach związanych 
z 25-leciem istnienia wzięli udział 
przedstawiciele władz miasta, a 
także instytucji i organizacji wspie-
rających oraz oczywiście pod-
opieczne i podopieczni centrum 
wraz z rodzinami. Uroczystość by-
ła m.in. okazją do przypomnienia 
historii Centrum.

- Idea powstania ośrodka po-
dyktowana była potrzebą stwo-
rzenia w Częstochowie miejsca, w 
którym dzieci i młodzież z niepeł-
nosprawnością ruchową oraz ich 

rodzice znajdą fachową pomoc i 
wsparcie ze strony specjalistycz-
nej kadry – podkreśla Małgorzata 
Mruszczyk, dyrektor MOPS. - Dziś, 
po 25 latach działalności Cen-
trum, widzimy, że wraz ze wzro-
stem tych potrzeb zwiększano za-
kres działalności ośrodka tak, by 
profesjonalnie i jak najpełniej po-
magać naszym podopiecznych 
oraz ich rodzicom i opiekunom.

-Ośrodek prowadzi nowocze-
sne terapie, wykorzystuje nowinki 
techniczne, zatrudnia kompetent-
nych fizjoterapeutów i pedago-
gów, którzy stale podnoszą kwali-
fikacje na kursach specjalistycz-
nych – podkreśla Agnieszka Krze-
mińska, kierująca Centrum od 
momentu jego powstania. - Zale-
ży nam, by dzieci i młodzież otrzy-
mywały tu wsparcie wykorzystu-
jące nowoczesne i uznane meto-
dy. Prowadzimy między innymi 
rehabilitację w ortezie Dunag 02, 
stymulację polisensoryczną w Sali 
Doświadczania Świata, dogotera-
pię, arteterapię, terapię ręki, sen-
soplastykę, EEG Biofeedback, ele-
menty integracji sensorycznej, bi-
lateralnej, ortoptyki i wiele in-
nych.

Centrum rozpoczęło działal-
ność w listopadzie 1994 roku jako 

efekt wieloletnich starań rodzi-
ców dzieci i młodzieży z niepełno-
sprawnością ruchową, szczegól-
nie tych zrzeszonych w Stowarzy-
szeniu ,,RAZEM”. Z czasem zwięk-

szano liczbę podopiecznych; ada-
ptowano i remontowano kolejne 
pomieszczenia. Obecnie z oferty 
poszczególnych działów Centrum 
korzysta ok. 150 dzieci. Od po-

czątku działalności placówki z za-
jęć terapeutycznych skorzystało 
już łącznie ponad 600 dzieci.

Katarzyna Gwara
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Drogówka
Niechronieni 

uczestnicy 
ruchu 

drogowego
Częstochowscy policjanci prowadzili 

wzmożone działania, których celem 
była poprawa bezpieczeństwa pieszych i 
rowerzystów. Funkcjonariusze zwracali 
uwagę na każde zachowanie niezgodne 
z prawem. - W trakcie akcji stróże prawa 
ujawnili 142 wykroczeń popełnionych 
przez kierowców wobec pieszych oraz 9 
wykroczeń, których dopuścili się kieru-
jący wobec rowerzystów - mówi asp. 
Sabina Chyra - Giereś, oficer prasowy 
częstochowskich policjantów.

Częstochowska drogówka cyklicznie 
prowadzi działania w trosce o bezpieczeń-
stwo pieszych i rowerzystów. W tych, które 
realizowane były w środę brało udział łącz-
nie 54 częstochowskich policjantów. Skon-
trolowali oni 207 pojazdów, zatrzymali jed-
nego kierującego w stanie nietrzeźwości 
oraz obsłużyli 16 zdarzeń drogowych. - W 
trakcie akcji stróże prawa ujawnili 142 wy-
kroczeń popełnionych przez kierowców 
wobec pieszych oraz 9 wykroczeń, których 
dopuścili się kierujący wobec rowerzystów 
- mówi asp. Sabina Chyra - Giereś, oficer 
prasowy częstochowskich policjantów. - 
Najwięcej naruszeń dotyczyło nieprawidło-
wego zachowania względem pieszych w 
rejonie przejść oraz nieprawidłowego 
przejeżdżania przejazdów dla rowerzy-
stów - dodaje.

Wobec kierowców zastosowano środki 
prawne przewidziane w kodeksie wykro-
czeń - były mandaty, pouczenia oraz wnio-
ski o ukaranie do sądu. 

Katarzyna Gwara

Nowy mural

Janosik  
w Częstochowie

Kuźnica Nowa

Znęcał się nad 
żoną. Musi opuścić 

mieszkanie

USC

Razem od ponad 50 lat

Sieć kultowych burgerowni

Pasibus po raz pierwszy 
w Częstochowie

W naszym mieście powstał 
kolejny mural. Tym razem de-
dykowany słynnemu z roli 
Janosika Markowi Perepeczce. 
Mural znajduje się na bloku 
przy ul. Staszica 12a, w pobliżu 
częstochowskiego teatru.

Marek Perepeczko szerszej 
publiczności znany był jako ak-
tor. Wcielił się m.in. w rolę Jano-
sika, komendanta „13. poste-
runku” oraz ojca głównej boha-
terki w filmie „Sara”.

Częstochowianie mogą go 
również kojarzyć jako aktora i 
dyrektora Teatru im. Adama 
Mickiewicza. W 2003 roku prze-
stał pełnić tę funkcję, ale mimo 

to nadal mieszkał w Częstocho-
wie. Zmarł nagle w listopadzie 
2005 roku na zawał serca.

9 lat później, w 2014, upa-
miętniono jego postać, stawia-
jąc w III Alei Najświętszej Marii 
Panny ławkę Marka Perepeczki 
(naprzeciwko ławki Haliny Po-
światowskiej). Teatralne foyer 
natomiast zyskało jego imię 
oraz umieszczono w nim po-
piersie aktora.

Mural na bloku przy ulicy Sta-
szica 12a namalował Michał 
Błach. Częstochowski artysta 
ma już na swoim koncie m.in. 
słynną „Świteziankę” namalowa-
ną na bloku przy ul. Goszczyń-
skiego 4.

Sylwia Chwalana

Od ponad pięciu lat 49-latek 
z Kuźnicy Nowej znęcał się nad 
swoją żoną. Po kolejnej awan-
turze, zrozpaczona kobieta - w 
obawie o życie dziecka oraz 
własne - powiadomiła stróżów 
prawa. Mężczyzna za popeł-
nione przestępstwo odpowie 
jako recydywista. Prokurator 
zajmujący się sprawą nakazał 
mu opuścić wspólne miesz-
kanie i stawiać się regularnie 
na policji.

Do zatrzymania doszło w Kuźni-
cy Nowej. W środku nocy przerażo-
na kobieta poprosiła o pomoc ko-
ziegłowskich policjantów. Ze zgło-
szenia wynikało, że jej nietrzeźwy i 
agresywny mąż dobija się do 
mieszkania. Na miejscu błyska-
wicznie zjawił się patrol policji z Ko-
ziegłów. Stróże prawa od razu za-
trzymali dobrze znanego im 49-lat-
ka i doprowadzili agresora do poli-
cyjnego aresztu. W rozmowie z po-

licjantami jego żona wyznała, że 
mąż od pięciu lat stosuje wobec 
niej przemoc. Po kolejnej awantu-
rze, zrozpaczona kobieta - w oba-
wie o życie dziecka oraz własne - 
powiadomiła stróżów prawa.

Sprawą zajęli się kryminalni z 
Komisariatu Policji w Koziegło-
wach, którzy zebrali dowody prze-
ciwko mężczyźnie. Kiedy potwier-
dziło się, że jest sprawcą przemocy 
w rodzinie, doprowadzili go do 
prokuratury. Prokurator nie miał 
wątpliwości, że 49-latek nie może 
dłużej pozostać w domu z żoną i 
dzieckiem. Nakazał mu natychmia-
stowe opuszczenie mieszkania 
oraz zobowiązał do regularnego 
stawiania się na policyjny dozór w 
komendzie. Za stosowanie prze-
mocy w rodzinie grozi odpowie ja-
ko recydywista, bowiem w prze-
szłości odbywał wyrok za znęcanie 
się nad rodziną. O jego dalszym lo-
sie zdecyduje wkrótce sąd.

Katarzyna Gwara

Osiemnaście par świętowało ju-
bileusz długoletniego pożycia 
małżeńskiego. Jedna z nich spędziła 
razem aż sześćdziesiąt pięć lat.

Jubilatkom i jubilatom życzenia w 
Urzędzie Stanu Cywilnego złożył pre-
zydent Krzysztof Matyjaszczyk oraz 
kierownik USC Rafał Bednarz.

Pary, które wzięły ślub 50 lat temu, 
zostały odznaczone przez Prezydenta 
RP Andrzeja Dudę medalem „Za dłu-
goletnie pożycie małżeńskie”.

Swój jubileusz świętowali:
Jadwiga i Wiesław Bajdorowie  
 – 60 lat
Barbara i Leszek Bartnikowie
Łucja i Czesław Dźwigałowie
Jadwiga i Józef Fiksatowie
Jadwiga i Wiesław Kołodziejczykowie  
 – 55 lat
Wiesława i Andrzej Kuśmierscy  
 – 51 lat
Anna i Stanisław Rutkowscy
Edwarda i Marek Warońscy
Genowefa i Antoni Ziętalowie  
 – 65 lat
Jolanta i Jan Demscy
Ewa i Andrzej Fabrykowscy
Józefa i Zdzisław Gęsiarzowie
Anna i Marian Knasiowie
Anna i Zenon Majdzikowie
Barbara i Stanisław Olszewscy
Bożena i Tadeusz Sikorscy
Halina i Zbigniew Szklarscy
Marianna i Wiktor Złoci – 55 lat

Sieć kultowych burgerowni 
Pasibus otworzyła swój 
pierwszy lokal w Częstochowie. 
Goście odwiedzający Galerię 
Jurajską, mogą spróbować m.
in. burgerów tworzonych na 
podstawie autorskich receptur, 
frytek, kulek serowych i sa-
łatek. To piąta restauracja tej 
sieci stworzona we współpracy 
ze spółką Helios.

Goście odwiedzający nowy lokal 
w Galerii Jurajskiej mogą spróbo-
wać kultowych burgerów takich, 
jak klasyczny Włoski Pastuch z do-
datkiem rukoli, parmezanu i grillo-
wanego boczku, Bebek Junior z au-
torskim sosem BBQ, ostry Gonza-
les z nachosami czy Awokadus z 
domowym guacamole. Wyrazisty 
smak burgerów Pasibusa, który 
jest jednym ze znaków rozpoznaw-
czych marki, to zasługa m.in. ręcz-

nie mielonej wołowiny. W każdym 
połączeniu smakowym mięso 
można bezpłatnie wymienić na ko-
tleta wege (całkowicie wegetariań-
skiego, smażonego osobno) lub 
smażony ser. Co miesiąc w karcie 
pojawi się Burger Miesiąca, które-
mu nazwę nadają fani marki.

W menu Pasibusa można zna-
leźć także Pasi sałatki, zestawy dla 
dzieci (Pasi Kids), dodatki (m.in. 
frytki i kulki serowe) oraz napoje 
(m.in. Pasi Lemoniada) i alkohole 
(m.in. własną markę piwa).

Pasibus w Częstochowie to kolej-
ny lokal tej marki stworzony we 
współpracy z Heliosem, operato-
rem największej sieci kin w Polsce. 
W jej ramach planowane jest otwar-
cie w sumie ok. 40 lokali Pasibus.

Lokal Pasibusa w Galerii Juraj-
skiej znajduje się w strefie restau-
racyjnej galerii na poziomie +2.

Katarzyna Gwara

Pasibus to popularna sieć burgerowni stworzona przez 
Dawida Bojarojcia, Jana Kulisiewicza i Piotra Staszczyńskiego. 
Pierwszy food truck Pasibusa stanął jesienią 2013 r. we Wrocła-
wiu i szybko stał się kultowym miejscem na kulinarnej mapie 
miasta. Obecnie restauracje Pasibusa znajdują się już w dzie-
sięciu miastach w Polsce, m.in. we Wrocławiu, w Warszawie, Ło-
dzi, Gdańsku, Katowicach, Olsztynie i Poznaniu.



Dzięki postawie mieszkańca My-
słowic, który zareagował na 
niebezpieczną jazdę bmw, być może nie 
doszło do tragedii na drodze, a poli-
cjanci zatrzymali kolejnego 
nietrzeźwego kierowcę. Był nim 66-letni 
siemianowiczanin, który pomimo 
ponad 2 promili alkoholu w organizmie 
zdecydował się na poranną przejażdżkę. 
Okazało się również, że obowiązywał go 
sądowy zakaz kierowania pojazdami, 
który został orzeczony za jazdę w stanie 
nietrzeźwości. Grozi mu surowsza kara - 
5 lat więzienia.

Dzięki stanowczej reakcji obywatela, 
który ujął nietrzeźwego kierowcę, być mo-
że uniknięto tragedii na drodze. Gdy 
mieszkaniec Mysłowic jechał ulicą Orzesz-
kowej, nagle z drogi podporządkowanej z 
impetem wyjechało bmw, które zarzuciło 
na przeciwny pas ruchu. Samochód zaha-
czył o krawężnik, po czym wykonując ma-
newr skrętu w lewo, wjechał na chodnik. 

Następnie ponownie zjechał na drugą 
stronę pasa, z którego próbował skręcić w 
prawo. Dzięki ostrożności nadjeżdżające-
go kierowcy nie doszło do zderzenia z 
bmw. Po chwili jego kierowca zatrzymał 
się na środku jezdni, ponieważ nie wie-
dział, gdzie ma jechać. Wykorzystał to my-
słowiczanin, który wyszedł ze swojego sa-
mochodu i od razu wyciągnął kluczyki ze 
stacyjki pirata drogowego. Wspólnie z 
przechodniami ujął kierowcę bmw i czekał 
na przyjazd mundurowych. Policjanci, któ-
rzy przyjechali na miejsce, od razu wyczu-
li od kierującego woń alkoholu. Przepro-
wadzone badanie stanu trzeźwości wyka-
zało, że miał on w swoim organizmie po-
nad 2 promile. Po wykonanych sprawdze-
niach okazało się, że 66-letni siemianowi-
czanin już wcześniej był karany za jazdę w 
stanie nietrzeźwości, za co sąd zakazał mu 
kierowania pojazdami. Mężczyzna nie 
dość, że złamał sądowy zakaz, to jeszcze 
zrobił to po wypiciu alkoholu. Dlatego gro-
zi mu surowsza kara - 5 lat więzienia.

Nietypową interwencję mają za sobą 
dzielnicowi z Ustronia. Jeden z miesz-
kańców wezwał ich, bo jak twierdził, 
poróżnił się ze znajomymi, którzy teraz 
mu grożą. Gdy policjanci dotarli na 
miejsce okazało się, że strony rzeko-
mego sporu spokojnie rozmawiają, 
natomiast sam zgłaszający jest poszuki-
wany przez mundurowych. 36-latek 
trafił już do więzienia.

Mieszkaniec Ustronia zadzwonił po po-
moc policji twierdząc, że znajomi mu się 
odgrażają. Między mężczyznami miało 
dojść do nieporozumień związanych z fi-
nansami. Policjanci, którzy przyjechali na 

miejsce ustalili, że nie doszło do żadnej 
kłótni. Strony rzekomego konfliktu w 
obecności mundurowych spokojnie wytłu-
maczyli sobie nieporozumienia i się roze-
szli. Stróże prawa sprawdzili dane zgłasza-
jącego. Okazało się, że 36-latek jest poszu-
kiwany przez Sąd Rejonowy w Tychach 
oraz w Katowicach do odbycia kary roku 
pozbawienia wolności. Został aresztowa-
ny. W trakcie przeszukania policjanci zna-
leźli przy nim kilkanaście gramów dopala-
czy. Zabezpieczone środki zostaną prze-
badane w policyjnym laboratorium. Za 
posiadanie dopalaczy mężczyźnie grozi do 
3 lat więzienia. 

Kradzież samo-
chodu ciężarowego, 
kierowanie pojazdem 
w stanie nietrzeź-
wości i czynny zakaz 
prowadzenia po-
jazdów ma na swoim 
koncie zatrzymany 
przez policjantów 25-
letni mężczyzna. 
Rybniczanin na widok 
mundurowych po-
rzucił samochód na 
przystanku autobu-
sowym i uciekał 
pieszo. Szybko jednak 
został obezwładniony 
przez stróżów prawa i 
doprowadzony do po-
licyjnego aresztu. 
Mundurowi zatrzymali również jego 
wspólnika, który także odpowie za kra-
dzież samochodu o wartości blisko 130 
tys. złotych.

Do kradzieży samochodu ciężarowego 
o wartości blisko 130 tys. złotych doszło 
na terenie jednej z firm w Rybniku. Dyżur-
ny rybnickiej komendy tuż po zgłoszeniu, 
w okolicę kradzieży natychmiast skierował 
policyjne patrole. Już po chwili policjanci z 
ogniwa patrolowo – interwencyjnego na 
skrzyżowaniu ulic Wodzisławskiej i Nie-

podległości zauważyli podejrzany samo-
chód. Kierujący na widok radiowozu nagle 
zjechał na przystanek autobusowy i zaczął 
uciekać pieszo w kierunku ulicy Zapol-
skiej. Policjanci ruszyli za nim w pościg i 
zatrzymali 25-letniego złodzieja. Okazało 
się, że miał on w organizmie blisko 2 pro-
mile alkoholu, a także czynny zakaz pro-
wadzenia pojazdów obowiązujący go do 
grudnia 2021 roku. Policjanci zatrzymali 
również 26-letniego pasażera skradzione-
go pojazdu. Mężczyźni usłyszeli już zarzu-
ty, a skradziona ciężarówka trafiła do wła-
ściciela.

Policjanci z wydziału kryminalnego 
rybnickiej komendy prowadzą postępo-
wanie w sprawie spowodowania 
ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. W 
wyniku odniesionych obrażeń, 36-letni 
mężczyzna zmarł w szpitalu. Wszystkie 
osoby posiadające jakiekolwiek infor-
macje mogące pomóc w ustaleniu 
tożsamości kobiety i mężczyźni oraz 
miejsca ich pobytu, proszone są o kon-
takt z Komendą Miejską Policji w 
Rybniku.

Policjanci z wydziału kryminalnego ryb-
nickiej komendy ustalają tożsamość i po-
szukują kobiety oraz mężczyzny, podej-
rzewanego o dokonanie przestępstwa 

spowodowania ciężkiego 
uszczerbku na zdrowiu ze 
skutkiem śmiertelnym. Do 
zdarzenia doszło 1 grudnia, 
około godziny 20.00 na ulicy 
Zamkowej w Rybniku.

Z informacji śledczych wy-
nika, że mężczyzna wraz z 
kobietą robili sobie zdjęcia 
na tle pomnika byłego bur-
mistrza miasta. W pewnym 
momencie podszedł do nich 
mężczyzna i doszło do szar-
paniny, w trakcie której po-
dejrzany uderzył w twarz 
pokrzywdzonego. Mężczy-
zna upadł na ziemię i doznał 
urazu głowy. W wyniku od-
niesionych obrażeń po-
krzywdzony zmarł w szpita-
lu. Kobieta i mężczyzna od-
dalili się z miejsca zdarzenia.

Rybnicka prokuratura opublikowała 
zdjęcia z monitoringu, którego kamery za-
rejestrowały podejrzewanego mężczyznę 
wraz z partnerką.

Wszystkie osoby mogące pomóc w zi-
dentyfikowaniu mężczyzny oraz posiada-
jące jakiekolwiek informacje mogące po-
móc w ustaleniu jego miejsca pobytu, pro-
szone są o kontakt z dyżurnym Komendy 
Miejskiej Policji w Rybniku pod numerem 
telefonu (32) 429 52 55, Wydziałem Krymi-
nalnym KMP w Rybniku osobiście, mailo-
wo: kryminalny@rybnik.ka.policja.gov.pl 
lub telefonicznie - (32) 429 52 80. Można 
także skontaktować się z najbliższą jed-
nostką policji tel. 997 lub wybrać numer 
alarmowy 112.

PONIEDZIAŁEK-WTOREK 9-10 GRUDNIA 2019 3.Z POLICYJNEGO NOTATNIKA

Zakończyli pijacki rajd 
66-latka

Zgłosił interwencję i trafił do 
więzienia

Wpadł złodziej ciężarówek

Uderzył w twarz przechodnia. 
Mężczyzna nie żyje

„Łowcy głów” zakończyli 
międzynarodową sprawę 

poszukiwawczą
Policyjni “łowcy głów” z katowickiej 

komendy wojewódzkiej zakończyli mię-
dzynarodową sprawę poszukiwawczą z 
rodzinnym wątkiem w tle. Kryminalni 
odnaleźli 42-latkę, za którą hiszpański 
sąd wydał Europejski Nakaz Areszto-
wania oraz jej 11-letnią córkę. Kobieta 7 
lat temu wyjechała z Hiszpanii wraz z 
dzieckiem i od tego czasu ukrywała je 
przed ojcem. Mimo rodzinnych niepo-
rozumień, sprawa znalazła swój 
szczęśliwy finał.

Policjanci z Zespołu Poszukiwań Celo-
wych Sekcji do Walki z Przestępczością 
Przeciwko Życiu i Zdrowiu Wydziału Krymi-
nalnego KWP w Katowicach doprowadzili 
do przełomu w międzynarodowej sprawie 
poszukiwawczej, której tłem były sprawy 
rodzinne. W 2013 roku mieszkająca w Hisz-
panii Polka wyjechała z 4-letnią wówczas 
córką na święta do swojej ojczyzny. Ojciec 
dziecka, z którym 42-latka wspólnie spra-
wowała nad nim opiekę, zgodził się na ich 
krótki wyjazd. Gdy kobieta nie wróciła do 
Hiszpanii w ustalonym terminie i przestała 
się z nim kontaktować, 47-latek zgłosił zagi-
nięcie dziewczynki, sam zaczynając jej szu-
kać. W sprawę poszukiwań dziecka zaan-
gażowała się zarówno hiszpańska, jak i pol-
ska policja. W międzyczasie hiszpański sąd 
wydał Europejski Nakaz Aresztowania za 
kobietą oraz pełnię władzy rodzicielskiej 
przekazał ojcu dziecka. Decyzję hiszpań-
skiego sądu podtrzymał sąd w naszym kra-
ju, który swoim postanowieniem nakazał 
odebrać kobiecie dziecko i przekazać je oj-
cu. Od tego czasu trwała walka rodziców o 
córkę. Mężczyzna z determinacją jej szukał, 

a matka dziewczynki, nie chcąc jej stracić, 
ukrywała się z dzieckiem, wielokrotnie 
zmieniając miejsce zamieszkania. Taka sy-
tuacja trwała 7 lat. W kwietniu tego roku do 
akcji wkroczyli śląscy “łowców głów”, którzy 
ustalili, że kobieta z córką przebywa na te-
renie Niemiec. Następnie ślad poprowadził 
ich do Katowic, gdzie zatrzymała się ona po 
powrocie do kraju. Tam też namierzyli i za-
trzymali ją policjanci. Sprawa, z uwagi na 
swoją specyfikę i emocjonalny oddźwięk, 
wymagała od śledczych sporej delikatności 
i troski. Najważniejsze było dobro dziecka, 
ale także poszanowanie praw rodziców, 
wynikających z władzy rodzicielskiej i peł-
nionej roli. Policjanci zadbali o to, aby sam 
moment zatrzymania był zarówno dla ko-
biety jak i jej 11-letniej córki jak najmniej 
stresujący. Dziewczynka wraz z mamą zo-
stały przesłuchane w komendzie. 42-latka 
była spokojna i, jak przyznała, ukrywała się 
z córką, gdyż bała się stracić dziecko. Dal-
sze czynności z matką dziewczynki wyko-
nywał prokurator Prokuratury Okręgowej 
w Katowicach. Kobieta została zwolniona i 
będzie odpowiadała z tzw. „wolnej stopy”. 
Siedmioletnie życie w ukryciu wiele koszto-
wało zarówno dziewczynkę, jak i jej rodzi-
ców. Wszyscy zaufali jednak policjantom, 
od których otrzymali wsparcie w tej tak 
trudnej dla nich sytuacji. Dziewczynka, w 
obecności psychologa i kuratora, została 
przekazana pod opiekę ojca, posiadające-
go pełnię praw rodzicielskich. Pełnomocni-
cy stron zapowiedzieli także, że rodzice bę-
dą zmierzali do jak najkorzystniejszego, 
polubownego rozwiązania sprawy opieki 
nad córką, aby kierować się przede wszyst-
kim jej dobrem.

Kolumnę opracowała Katarzyna Gwara
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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



PONIEDZIAŁEK-WTOREK 9-10 GRUDNIA 2019 5.REKLAMA

Wybrane samochody na dzień 6 grudnia 2019 r.

 

 

 

 

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

automat, skóra, navi, czujniki 99.000 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

n 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 VOLVO XC60 2.0 D, rok prod. 2016, kraj., I - wł., 
serwis, F-VAT 89.900 zł

n VW TOURAN 2.0 TDI, rok prod. 2013, 170 KM 49.900 zł

n OPEL INSIGNIA 1.4 E, rok prod. 2012 29.900 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

41.900 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

37.900 złn RENAULT CAPTUR  1.5 D, 2016, kraj., I – wł., F-VAT

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

16.900 złn FORD MONDEO 2.0 D, rok prod. 2007

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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