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Dochodzenie

Oszukiwali metodą „na policjanta”.  
Kto ich rozpoznaje?

Myszków

Potrącił 74-latkę 
na oznakowanym 

przejściu

Straż miejska

Nie sprzedawaj 
e-papierosów 

niepełnoletnim!  
Są pierwsze mandaty

Alarm bombowy

Ewakuacja 
centrów M1

74-letnia kobieta trafiła 
do szpitala po wypadku, do 
którego doszło na ul. Ko-
ściuszki w Myszkowie. 
64-letni kierowca volkswa-
gena golfa potrącił ją, gdy 
przechodziła przez oznako-
wanie przejście dla pieszych.

Do zdarzenia 
doszło we wtorek 
(26.11.) około go-
dziny 16.00 na ul. 
Kościuszki w 
Myszkowie - na 
wysokości miej-
scowej komendy. 

- Świadkiem zdarzenia był 
sierż. szt. Marcin Piskorski, 
który w tym czasie na parkin-
gu KPP Myszków wykonywał 
czynności procesowe związa-
ne z uszkodzeniem pojazdu. 
W chwili zdarzenia, munduro-
wy przerwał oględziny i od ra-
zu przystąpił do udzielenia 
pierwszej pomocy potrąconej 
kobiecie   i kontynuował po-
moc przedmedyczną do cza-
su przyjazdu załogi pogoto-
wia - mówi asp. sztab. Barba-
ra Poznańska, oficer prasowy 
lublinieckich policjantów. Pie-
sza została przetransporto-
wana do szpitala.

Częstochowscy strażnicy 
miejscy przyglądają się 
punktom, w których dostępne 
są e-papierosy. Zgodnie z 
prawem sprzedawców obowią-
zuje zakaz sprzedaży tych 
produktów osobom poniżej 18. 
roku życia. Pierwsze mandaty 
już zostały nałożone.

Specjaliści alarmują o negatyw-
nych skutkach zdrowotnych, które 
wywołuje palenie e-papierosów. Z 
tego też powodu częstochowscy 

strażnicy miejscy  przyglądają się 
punktom, w których dostępne są 
te produkty. Zgodnie z przepisami 
w każdym musi być widoczna ta-
bliczka, która informuje o zakazie 
osobom poniżej 18. roku życia. Za 
brak tabliczki w widocznym miej-
scu sprzedawca może być ukarany 
mandatem w wysokości 150 zł. Za 
sprzedaż e-papierosów osobom 
poniżej 18. roku życia przewidziany 
jest mandat w wysokości 500 zł. 
Pierwsze mandaty w naszym mie-
ście właśnie w wysokości 500 zł zo-
stały już nałożone.

Kilka centrów handlowych M1 w 
całej Polsce musiało zostać ewaku-
owanych. Powód? Alarm bombowy. 
Na szczęście okazało się, że był fał-
szywy.

Ewakuację zarządzono w Częstocho-
wie, Czeladzi, Bytomiu, Zabrzu i Krako-
wie. Wszystko z powodu emaila, który 
odebrała firma zarządzająca centrami 
handlowymi działającymi pod szyldem 
M1. Była w nim informacja o podłoże-
niu ładunku wybuchowego na terenie 
obiektu, ale nie było precyzyjnie okre-
ślone, w którym mieście. W efekcie 
wszystkie centra handlowe zostały za-
mknięte. Pirotechnicy sprawdzali bu-
dynki. Na szczęście alarmy okazały się 
fałszywe.

Kłobuccy kryminalni prowadzą do-
chodzenie w sprawie oszustw metodą 
„na policjanta”, do których doszło 5 i 7 
listopad na terenie gminy Wręczyca 
Wielka. Na kłamstwo mówiące o spowo-
dowaniu śmiertelnego wypadku dały się 
nabrać dwie seniorki. Każda z nich stra-
ciła po ponad 20 tys. zł. Jak się okazało, 
w sumie przestępcy próbowali oszukać 
kilkadziesiąt osób.

Kłobuccy śledczy poszukują sprawców, 
którzy 5 i 7 listopada oszukali dwie seniorki z 
gminy Wręczyca Wielka metodą „na policjan-
ta” oraz prawdopodobnie usiłowali oszukać 
kilkadziesiąt innych osób – mieszkańców róż-
nych miejscowości w powiecie kłobuckim.

Próby wyłudzenia pieniędzy miały prak-
tycznie taki sam scenariusz - kobieta podają-
ca się za córkę osoby podnoszącej słuchaw-
kę, histerycznym, płaczącym głosem mówiła, 
że w wypadku zabiła człowieka i prosiła o 
znaczną kwotę pieniędzy potrzebną na “za-
łatwienie sprawy”. Następnie po pieniądze 
miał się zgłosić rzekomy policjant, któremu 
należy przekazać pieniądze.

Zdecydowana większość potencjalnych 
pokrzywdzonych – najczęściej seniorów, nie 
dała się nabrać i zgodnie z policyjnymi zale-
ceniami rozłączali się i dzwonili na nr alar-
mowe 112 i 997 lub bezpośrednio do swojej 
prawdziwej rodziny.

Niestety, w dniu 5 listopada oszukana zo-
stała 66-letnia mieszkanka Wręczycy Wiel-
kiej, która około godziny 16.00 przekazała 
pieniądze kobiecie podające się za policjant-
kę. Na podstawie informacji przekazanych 
przez pokrzywdzoną, sporządzono portret 

pamięciowy rzekomej policjantki.
Do kolejnego oszustwa doszło 7 listopada 

we Wręczycy Małej, gdzie ofiarą oszustów 
działających w ten sam sposób padła 73-let-
nia kobieta. Kilkanaście minut po godzinie 
10.00, seniorka przekazała pieniądze męż-
czyźnie podającemu się za policjanta.

Pokrzywdzone straciły po ponad 20 tys. zł.
Katarzyna Gwara
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Jeśli ktoś posiada jakiekolwiek informacje dotyczące zdarzenia, bądź 
rozpoznaje osoby z portretów pamięciowych, proszony jest o kontakt  
z Komendą Powiatową Policji w Kłobucku: 
emailowo: dyzurny@klobuck.ka.policja.gov.pl, 
lub telefonicznie: (34) 310 92 55, (34) 310 92 80 
bądź z najbliższą jednostką policji pod numerem 997 i 112.



2. ŚRODA-CZWARTEK 27-28 LISTOPADA 2019 AKTUALNOŚCI

Lubliniec
Za „graffiti” stanie 

przed sądem

XVIII edycja konkursu

Częstochowa  
w kadrze

Międzynarodowa kampania

Świeć przykładem  
– reaguj na przemoc

Zbiórka pieniężna

Utalentowany skrzypek uległ wypadkowi. 
Teraz potrzebuje pomocy

 MZDiT

Autobusy jeżdżące ulicą 
Katedralną  

mają inne trasy

Inwestycje

Bezpieczniej  
w miejskiej bursie

Zarzuty zniszczenia mienia oraz propagowania fa-
szyzmu usłyszał 16-letni mieszkaniec gminy Kochanowice. 
Nastolatek podejrzany jest o stworzenie “graffiti” o tema-
tyce faszystowskiej. Swoimi wątpliwymi umiejętnościami 
postanowił popisać się na... elementach infrastruktury 
drogowej w rejonie Lubecka.

Kryminalni z Lublińca od lipca dążyli do ustalenia tożsa-
mości sprawcy zniszczenia mienia. Nieznany sprawca na ele-
mentach infrastruktury drogowej namalował symbole na-
wiązujące do tematyki faszystowskiej. Wartość poniesionych 
strat wyceniona została na blisko 1500 zł. Zebrany w sprawie 
materiał dowodowy pozwolił na zidentyfikowanie autora 
“graffiti”. Okazał się nim 16-letni mieszkaniec gminy Kocha-
nowice. Nastolatek usłyszał zarzuty zniszczenia mienia i pro-
pagowania faszyzmu. Wandal przyznał się do zarzucanych 
mu czynów. O wymiarze kary zadecyduje w najbliższym cza-
sie sąd dla nieletnich

Katarzyna Gwara

Kamfora, Przyjaciel i Czerwona bila to tytuły, które 
zwyciężyły w tegorocznej,  XVIII już, edycji konkursu 
na film ,,Częstochowa w kadrze”.

Jury w składzie: Witold Szymczyk – reżyser, scenarzysta, 
operator, wykładowca Wydziału Sztuki Operatorskiej Łódz-
kiej Szkoły Filmowej, Tadeusz Piersiak – działacz kultury, 
prelegent DKF, wieloletni dziennikarz lokalnej redakcji Ga-
zety Wyborczej, obecnie dyrektor Muzeum Częstochow-
skiego oraz Aleksander Wierny - naczelnik Wydziału Kultu-
ry, Promocji i Sportu UM Częstochowy przyznało następu-
jące nagrody:
n I nagroda (2 500 zł): Adam Kazior, autor filmu KAMFO-

RA za interesującą narrację równoległą, znakomitą foto-
grafię, montaż i konstrukcję filmu

n II nagroda (1500 zł): Krzysztof Magdziarz, autor filmu 
PRZYJACIEL za surrealistyczną wyobraźnię i dobrze skon-
struowane opowiadanie

n III nagroda (700 zł): Alicja Ziental, autorka filmu CZER-
WONA BILA za podjęcie niełatwej próby stworzenia in-
trygi kryminalnej oraz dobrą obsadę.
Ponadto jury przyznało wyróżnienie honorowe dla Bar-

tosza Paludkiewicza, autora filmu USTA za świeżość, bez-
pretensjonalność i intuicyjne rozumienie materii filmowej.

Finał konkursu odbył się w Ośrodku Kultury Filmowej 
,,Iluzja”.

Częstochowa już po raz kolejny 
włączyła się w międzynarodową 
kampanię „16 Dni Przeciwko Prze-
mocy ze względu na Płeć”. Tym 
razem jej hasło przewodnie to 
„Świeć przykładem – reaguj na 
przemoc”.

Akcja rozpoczęła się 25 listopada 
Międzynarodowym Dniem Eliminacji 
Przemocy wobec Kobiet, a kończy 
się 10 grudnia Międzynarodowym 
Dniem Praw Człowieka.

W autobusach i tramwajach oraz 
w przestrzeni miejskiej pojawiły się 
plakaty informujące o możliwości 
skorzystania z pomocy w kryzysie. - 
To ważne, żeby każda z osób, która 
boryka się z kryzysem życiowym, do-
znaje przemocy czy ma jakiekolwiek 

inne trudności – wiedziała, że nie 
jest sama – mówi Justyna Głąb z Re-
feratu Dialogu i Praw Człowieka Wy-
działu Polityki Społecznej Urzędu 
Miasta Częstochowy. - W naszym 
mieście codziennie pracuje wiele 
osób świadczących fachową pomoc 
w trudnych życiowych sytuacjach. Są 
to interwenci kryzysowi, psycholo-
gowie, prawnicy, policjanci, urzędni-
cy i pracownicy organizacji pozarzą-
dowych - podkreśla.

Tematem przewodnim tegorocz-
nej akcji jest - tak jak w roku ubie-
głym - przemoc ze względu na płeć 
w świecie pracy. Polska odsłona 
kampanii skupia się przede wszyst-
kim na aspekcie przemocy seksual-
nej w życiu zawodowym kobiet.

Podczas 16 dni kampanii w Czę-
stochowie odbywać się będą rozma-

ite przedsięwzięcia. Udział we 
wszystkich jest bezpłatny.

Akcję realizują wspólnie: Urząd 
Miasta Częstochowy, Zespół Interdy-
scyplinarny ds. przeciwdziałania 
przemocy, Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej, Policja, Częstochowskie 
Centrum Interwencji Kryzysowej, 
Ośrodek Pomocy Osobom z Proble-
mami Alkoholowymi, Fundacja 
Chrześcijańska “Adullam”, Stowarzy-
szenie “DLA RODZINY”, Częstochow-
skie Towarzystwo Profilaktyki Spo-
łecznej, Ośrodek Kultury Filmowej 
„Iluzja”, Helsińska Fundacja Praw 
Człowieka, Częstochowskie Stowa-
rzyszenie Na  Rzecz Osób Niepełno-
sprawnych PERASADA, Terenowy 
Komitet Ochrony Praw Dziecka.

Katarzyna Gwara

Aleksander Mazepa to bardzo 
utalentowany muzyk, który 15 
lat temu pozytywnie zdał eg-
zamin do Filharmonii 
Częstochowskiej, gdzie objął 
stanowisko pierwszego 
skrzypka. Prowadził on bardzo 
aktywne życie artystyczne, 
jednak w marcu 2019 roku 
uległ   nieszczęśliwemu wypad-
kowi na rowerze, w którym 
poważnemu urazowi uległa jego 
głowa. Przeszedł już dwie ope-
racje i ma szansę na kolejną, ale 
niestety bardzo kosztowną, dla-
tego koleżanka Olka - Marlena 
Skoczylas zorganizowała 
zbiórkę na ten cel.

- Aleksander Mazepa to utalen-
towany skrzypek, mieszkający w 
Częstochowie. Pochodzi z Ukrainy, 

gdzie ukończył studia na Akademii 
Muzycznej we Lwowie. 15 lat temu 
pozytywnie zdał egzamin do Filhar-
monii Częstochowskiej i objął tam 
stanowisko pierwszego skrzypka. 
Niedługo po rozpoczęciu pracy w 
filharmonii, objął również stanowi-
sko nauczyciela skrzypiec w szkole 
muzycznej w Kluczborku. Olek był 
aktywnym muzykiem, który kon-
certował z artystami z całej Polski. 
Był również członkiem zespołu ka-
meralnego Huberman Trio, w któ-
rym występował wraz z wybitną 
pianistką - dr Barbara Karaskiewicz 
oraz wiolonczelista - Siergiejem Ry-
sanowem - zaczyna opowieść o 
Aleksandrze jego koleżanka po fa-
chu, Marlena Skoczylas - Życie Olka 
diametralnie zmieniło się w marcu 
2018. Wtedy to uległ on bardzo nie-
szczęśliwemu wypadkowi na rowe-
rze, w którym poważnemu urazowi 

uległa jego głowa. Ponadto doznał 
on również innych złamań i ura-
zów, między innymi obojczyka i 
szczęki...

Marlena Skoczylas opisała histo-
rię Olka i prosi o wsparcie dla nie-
go. Muzyk przeszedł już dwie ope-
racje głowy. - Od czasu wypadku 
był w śpiączce, a lekarze nie dawali 
mu zbyt wielkich szans. Rodzina Ol-
ka była zdruzgotana. Początkowe 
prognozy zapowiadały, ze Olek, je-
śli się wybudzi, będzie całkowicie 
sparaliżowany. Jego silne serce nie 
pozwoliło mu odejść, a wola walki, 
zostać w łóżku. Olek zaczął dawać 
znaki świadomości i okazało się, że 
ma czucie w kończynach. Minęło 
1,5 roku i skrzypek jest w pełni 
świadomy i kontaktujący. Codzien-
nie walczy o powrót do zdrowia po-
przez rehabilitacje. Niestety ma 
niedowład prawej ręki, który jest 

dla niego ogromną tragedią - jako 
skrzypek ma obawy, że nigdy nie 
wróci do swojego ukochanego za-
wodu - mówi Marlena, która sama 
jest aktywnym muzykiem.

Niestety przez dwie operacje 
głowy, Aleksander Mazepa ma 
dość spore ubytki w czaszce, które 
są dużym niebezpieczeństwem dla 
jego życia oraz bardzo negatywnie 
działającym na jego psychikę 
aspektem estetycznym. Skrzypek 
ma szansę na operację uzupełnie-
nia tych ubytków, jednak jest ona 
bardzo droga.

- NFZ chce uniknąć refundacji, 
tłumacząc, że to operacja plastycz-
na, jednak od tego zależy przyszłość 
młodego człowieka. Operacja ta 
jest w stanie zmienić jego życie, po-
stawę i zmobilizować do jeszcze 
większej walki o zdrowie! Potrzebu-
jemy ok 150 000 zł. Dodatkowo 

Olek potrzebuje również pieniędzy 
na rehabilitację... Niestety w Polsce 
jest sam, opiekują się nim jego ro-
dzice, którzy są emerytami i specjal-
nie przyjechali do Polski z Ukrainy, 
by móc się Olkiem zająć. Ten zaś 
nie może wrócić na Ukrainę, bo ma 
obywatelstwo polskie i to tutaj 
mieszka, płacił podatki i jest ubez-
pieczony. Teraz okazuje się, że to 
jednak nie wystarcza. W związku z 
tym potrzebna jest pomoc, która da 
szansę Olkowi na powrót do nor-
malności.

Pomóżmy w tym, aby kiedyś 
znów mógł zagrać dla nas na 
skrzypcach i uczyć młode pokolenia 
zdolnych dzieci tej jakże wspaniałej 
sztuki - apeluje Marlena Skoczylas.

Poniżej link do zrzutki:
https://zrzutka.pl/jr74fy

Paula Nogaj

Od 26 listopada – od godz. 11.00 do odwołania – autobusy 
wszystkich linii kursujących ul. Katedralną zostały skiero-
wane w I Aleję NMP i dalej, w zależności od dalszej trasy, w 
Ogrodową, Mirowską lub Warszawską.

Miejski Zarząd Dróg i Transportu informuje, że ze względu na 
prowadzone prace drogowe przy skrzyżowaniu ulic Piłsudskie-
go i Katedralnej od dnia 26 listopada – od godz. 11.00 do odwo-
łania – autobusy wszystkich linii kursujących ulicą Katedralną zo-
stały skierowane w I Aleję NMP i dalej w zależności od dalszej 
trasy w Ogrodową, Mirowską lub Warszawską.

Przystanek KATEDRALNA zostaje zawieszony do odwołania.
MZDiT prosi o korzystanie z sąsiednich przystanków  

– I lub II ALEJA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY.
Miejski Zarząd Dróg i Transportu przeprasza za utrudnienia.

Katarzyna Gwara

Budynek miejskiej bursy został dostosowany do 
przepisów przeciwpożarowych. W ramach inwestycji 
przebudowano strefę wejściową, wykonano zabudowę 
klatek schodowych wraz z montażem stolarki alumi-
niowej.

- Prace objęły też podzielenie korytarzy oraz rozbiórkę 
części stropu w klatkach schodowych dla potrzeb montażu 
klap oddymiających. Zainstalowano system automatyczne-
go oddymiania klatki schodowej, system sygnalizacji pożaru, 
oświetlenie ewakuacyjne - mówi Marcin Breczko z biura pra-
sowego magistratu. Wymieniono także hydranty wewnętrz-
ne. Całości dopełniły prace wykończeniowe.

Inwestycja kosztowała ok. 738,5 tys. zł –  ponad 598 tys. z 
tej kwoty pochodziło z miejskiego budżetu, a prawie 140 tys. 
zł z budżetu Bursy Miejskiej.

Katarzyna Gwara

https://zrzutka.pl/jr74fy


Tarnogórscy policjanci prowadzili 
czynności na miejscu zdarzenia drogo-
wego, do którego doszło na ulicy 
Czarnohuckiej w Tarnowskich Górach. 
Kompletnie pijana kobieta wjechała w 
słup oświetleniowy. 37-latka w samo-
chodzie przewoziła 8-letnią córkę. 
Okoliczności tego zdarzenia wyjaśniają 
tarnogórscy śledczy.

Na ulicy Czarnohuckiej w Tarnowskich 

Górach doszło do zdarzenia drogowego. 
Policjanci z drogówki wstępnie ustalili, że 
kierująca samochodem marki Opel Omega, 
na łuku drogi straciła panowanie nad pojaz-
dem i uderzyła w słup oświetleniowy. W wy-
niku zdarzenia 8-letnia córka kierującej tra-
fiła do szpitala. W trakcie czynności ustalo-
no, że 37-letnia tarnogórzanka była kom-
pletnie pijana. Badanie stanu trzeźwości 
wykazało w jej organizmie ponad 3 promile 
alkoholu. O dalszym losie nieodpowiedzial-
nej matki zdecyduje sąd.

Na wniosek rudzkich śledczych, sąd 
tymczasowo aresztował 50-latka, który 
napadł na placówkę pocztową. Sprawca 
sterroryzował nożem pracownicę i za-
żądał wydania pieniędzy. Okazało się, 
że mężczyzna dopiero co opuścił zakład 
karny. Wkrótce odpowie za rozbój z 
użyciem noża oraz inne kradzieże.

Śledczy z rudzkiej komendy doprowadzili 
do sądu 50-letniego mężczyznę, podejrzane-
go o napad na placówkę pocztową i kradzież 
pieniędzy. Sprawą natychmiast zajęli się kry-
minalni z komendy w Rudzie Śląskiej. Już po 
kilku dniach sprawca wpadł w ręce policjan-
tów. Jego zatrzymanie to efekt pracy krymi-
nalnych oraz pomocy mundurowych z dwój-
ki, którzy ustalili jego miejsce pobytu. Ru-

dzianin w ubiegłym miesiącu opuścił zakład 
karny, gdzie odbywał karę pozbawienia wol-
ności za wcześniejsze przestępstwa.

Materiał dowodowy, który zebrali śledczy 
i prokurator pozwolił  przedstawić  sprawcy 
zarzut rozboju z użyciem niebezpiecznego 
narzędzia. Policjanci ustalili, że 50-latek prze-
bywając na wolności, dokonał jeszcze kilku 
innych przestępstw, głównie kradzieży. Po-
dejrzany jest między innymi o kradzież 
portfela z zakrystii jednego z rudzkich ko-
ściołów. Kryminalni cały czas zbierają infor-
macje na temat przestępstw, za które od-
powiedzialny jest zatrzymany. Na wniosek 
śledczych i prokuratora, sąd tymczasowo 
aresztował 50-latka na 3 miesiące. Z zebra-
nego dotychczas materiału wynika, że recy-
dywista znów spędzi kolejnych kilka lat 
swego życia w więzieniu.
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Po pijanemu wjechała w słup 
oświetleniowy.  

Jej pasażerem było dziecko

Napadł na pocztę

Areszt za usiłowanie 
zabójstwa

Znęcał się nad matką

Zawodowa złodziejka 
kosmetyków

Jaworzniccy policjanci zatrzymali 18-
latka, który usiłował zabić członków 
swojej rodziny. Po pobycie w policyjnym 
areszcie usłyszał zarzuty. Na wniosek 
śledczych i prokuratora sąd aresztował 
go na trzy miesiące. Za popełnione 
przestępstwa grozi mu kara dożywot-
niego więzienia.

Do zdarzenia doszło w sobotę około 
17.30 w jednym z domów jednorodzinnych 
w centrum miasta. Jak wynika ze wstępnych 
ustaleń policjantów, 18-letni jaworznianin 
próbował zabić 45-letnią matkę, 78-letnią 
babcię i 12-letniego brata. Ojciec mężczyzny, 
słysząc awanturę, wybiegł z sąsiadującego 

pomieszczenia, obezwładnił go i przytrzymał 
do przyjazdu patrolu policji. Mundurowi po-
jawili się bardzo szybko, zatrzymali mężczy-
znę i przewieźli go do komendy. Ranne oso-
by trafiły do szpitala, gdzie została im udzie-
lona pomoc medyczna. Po zebraniu przez 
śledczych materiału dowodowego, prokura-
tor przedstawił 18-latkowi zarzut potrójnego 
usiłowania zabójstwa. Na wniosek prokura-
tora, jaworznicki sąd podjął decyzję o zasto-
sowanie środka zapobiegawczego w postaci 
tymczasowego aresztowania na trzy miesią-
ce. Śledczy ustalają motywy działania męż-
czyzny oraz szczegółowy przebieg zdarze-
nia. Za usiłowanie zabójstwa grozi mu doży-
wotni pobyt w więzieniu.

Dozór policji, zakaz zbliżania się i 
nakaz opuszczenia wspólnie zajmowa-
nego mieszkania - te właśnie środki 
zastosował prokurator wobec 35-latka, 
który groził własnej matce. Kobieta zo-
stała przez niego również pobita, a 
oprawca po wszystkim zabrał jej pie-
niądze. Policjanci obezwładnili 
agresora, po czym uspokoili pokrzyw-
dzoną. Dzięki rozmowie z mundurowymi 
matka, rozdarta wewnętrznie pomiędzy 
poczuciem krzywdy a miłością do syna, 
uwierzyła, że tylko wkraczając na drogę 
prawną, może skutecznie uzyskać 
pomoc.

Sosnowieccy policjanci otrzymali zgło-
szenie o awanturze domowej, jaka miała 
miejsce w jednym z mieszkań dzielnicy Po-
goń. Na miejscu zastali kobietę, która 

oświadczyła, że jej 35-letni syn szarpał ją, 
bił i wykręcał jej ręce. Groził jej też, że ją za-
bije. Potem zabrał jej pieniądze, które mia-
ła odłożone na zapłatę za opał, który miał 
być dostarczony niebawem. Policjanci 
obezwładnili i zatrzymali agresora, po 
czym uspokoili i przekonali kobietę, by ze 
szczegółami opowiedziała o przebie-
gu  zdarzenia. Prokurator, kiedy zapoznał 
się ze zgromadzonym przez śledczych ma-
teriałem dowodowym, zdecydował o 
przedstawieniu 35-latkowi zarzutu uszko-
dzenia ciała, kierowania gróźb karalnych, a 
także dokonania rozboju. Zdecydował 
również o objęciu podejrzanego policyj-
nym dozorem i wydał mu zakaz zbliżania 
się do matki oraz nakaz opuszczenia zaj-
mowanego wspólnie z nią mieszkania. Za 
popełnione przestępstwa może mu grozić 
5 lat więzienia.

Policjanci z wydziału kryminalnego 
bielskiej trójki zatrzymali zawodową 
złodziejkę. 24-latka z powiatu żywiec-
kiego okradała drogerie z markowych 
kosmetyków. Jej łupem padły artykuły o 
wartości ponad 5 tys. złotych. W dwóch 
sklepach usiłowała z kolei dokonać kra-
dzieży kosmetyków wartych 8 tys. 
złotych, została jednak spłoszona przez 
ochronę i zbiegła. Za popełnione prze-
stępstwa grozi jej 5 lat więzienia.

Do jednostek Policji na terenie Bielska-
-Białej, Cieszyna, Żywca i Żor od kilku miesię-
cy wpływały zgłoszenia od właścicieli droge-
rii. Według zgłoszeń młoda kobieta okradała 
sklepy i drogerie, zawsze wybierając marko-
we i drogie kosmetyki. Przekazywane przez 

pokrzywdzonych informacje wskazywały, że 
kradzieży może dokonywać ta sama osoba. 
Policjanci z tych jednostek współpracowali 
ze sobą i wymieniali się informacjami.

We wtorek po południu śledczy z Wydzia-
łu Kryminalnego Komisariatu III Policji w 
Bielsku-Białej w trakcie prowadzonych czyn-
ności operacyjnych uzyskali informację, że 
podejrzewana kobieta pojawiła się na tere-
nie jednej z bielskich galerii handlowych. Na-
tychmiast udali się na miejsce, gdzie napo-
tkali młodą kobietę, której szukało już kilka 
jednostek województwa śląskiego. Tego sa-
mego dnia z jednego ze sklepów w tej gale-
rii handlowej ukradła ona kosmetyki o war-
tości blisko 500 złotych. Stróże prawa zatrzy-
mali 24-letnią mieszkankę powiatu żywiec-
kiego. Złodziejka trafiła do policyjnego aresz-
tu. Śledczy z bielskiej trójki powiadomili 
ościenne komendy o zatrzymaniu podejrze-
wanej o liczne kradzieże młodej kobiety. Kry-
minalni zebrali przeciwko niej obszerny ma-
teriał dowodowy i u dowodnili liczne kra-
dzieże artykułów kosmetycznych i przemy-
słowych o wartości ponad 5 tys. złotych. 
Okazało się także, że kobieta kilka razy pró-
bowała dokonać kradzieży artykułów o 
łącznej wartości ponad 8 tys. złotych, jed-
nak dzięki czujnej postawie pracowników 
ochrony nie zdołała dokonać kradzieży 
i  uciekła. 24-latka została doprowadzona 
do prokuratury, gdzie usłyszała zarzuty kra-
dzieży, których dokonała i usiłowała doko-
nać. W więzieniu może spędzić nawet 5 lat. 
Będzie też musiała zapłacić za skradzione 
kosmetyki, których nie udało się odzyskać. 
O dalszym losie 24-latki zdecyduje nieba-
wem bielski sąd.

Kolumnę opracowała Katarzyna Gwara
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KUPON na bezpłatne ogłoszenie
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Treść ogłoszenia: 
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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

OGŁOSZENIA ABONAMENTOWE

REWOLUCJA

CENOWA

Okna 5-kom.
1465 mm
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m

Zadzwoñ!!!
– przyjazd
– pomiar
– wycena
GRATIS!!!

LOMBARD 
DELTA

n SKUP n SPRZEDAŻ 
n ZAMIANA

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

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

LOMBARD KAPS 
20 lat doświadczenia

RABAT – 50% u nas to działa!

SZYBKA GOTÓWKA za:
złoto, srebro, GSM, 

RTV i inne 

TANIE WYROBY 
JUBILERSKIE

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

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

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

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

n SPRZEDAM drzwi wejściowe  
Tel. 501 109 822

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SPRZEDAM

MATRYMONIALNE

SPRZEDAM

BEZPŁATNE 
OGŁOSZENIA DROBNE

n PRZYJMĘ stare telefony 
komórkowe, stare klucze, krzyżyki i 
medaliki, stare monety, eurocenty. 
Tel. 667 499 164

 KUPIĘ  płytki podłogowe  
z Opoczna: 
wzór HERWES  
 brązowe - 35x35 cm 
10 sztuk. Tel.: 509901250

KUPIĘ motocykl , samochód z PRL  
- zadbany z dokumentami  
np. Fiat 125p, 126p , syrena , mikrus, mo-
skwicz , wołga WSK , WFM , JUNAK , OSA i 
inne ciekawe   
tel. 608 097 274 

KUPIĘ motocykl , motorower  
z PRL-u 
kompletny, np. WSK, WFM, JUNAK, 
SHL, IŻ, OSA, motorynka, Jawa, 
Wierchowina, inne.  
Tel:  608 097 274 

KUPIĘ motocykl , samochód  
z lat 50-tych, 60-tych, 70-tych  
zapomniany, zastały w garażu 
Tel:  608 097 274 

n PRZYJMĘ srebro, może być 
złom. Tel. 667 499 164

n WOLNY, lat 55, wzrost 1,79 m, 
własne mieszkanie, niezależny, 
pozna kobietę. Tel. 579 152 835

n PRZYJMĘ stare bilony - nominał 
obojętny -tel. 663 626 576

PRZYJMĘ

KUPIĘ

KURSY na kwalifikowanego 
 pracownika ochrony.

Kursy doskonalące dla kwalifikowa-
nych pracowników ochrony wa-

runkujące przedłużenie uprawnień. 
S.P. „Oświata” ul. Kawia 4/16 

biuro@kursy-czestochowa.pl 
www.kursy-czestochowa.pl  

Tel. 34 3616 425

n SPRZEDAM dom w Cz-wie, ul. św. 
Rocha. Dojazd z dwóch stron. Idealny 
na działalność. Tel. 606 875 401

n SPRZEDAM GRUNTY ROLNE  0,8911 ha 
w Wysoka Lelowska / gmina Żarki 
cena: 30 000 - do negocjacji 
tel. 508 719 237 lub 506 797 760

n SPRZEDAM DOM w szeregowej 
zabudowie : Cz-wa / Lisiniec. 
40% do wykończenia. 
Tel. kontaktowy 34 317 27 48

n SPRZEDAM działkę budowlaną na 
ul. Limanowskiego 5. Tel. 34 363 91 34

n SPRZEDAM pensjonat w Cz-wie pod 
działalność. Ul. Gronowa 37.Długi 
29 m, szer. 9 m – 2 kondygnacje, z 
przybudówką. Tel. 502 636 143

n SPRZEDAM pole o pow. 8134 
m2, dł. 250 m, szer. 40 – 45 m w 
Częstochowie, ul. Juranda 40/44. 
Tel. 887 627 682

n KUPIĘ mieszkanie M-2 pokój z kuchnią 
na I lub II piętrze w centrum lub śród-
mieściu Częstochowy. Tel. 413 880 040 
(prosić Adama Klimasa)

n WYNAJMĘ pawilon piętrowy 85 
m2 z użytkową piwnicą. Kościuszki. 
Tel. 695 654 373, 667 860 288

n SPRZEDAM mieszkanie M-3 64 m2 
w kamienicy oraz lokal użytkowy 
16 m2 w centrum Częstochowy. 
Tel. 662 014 102

NIERUCHOMOŚCI

KURSY

n PRACA opieka w Niemczech, 
WYSOKIE zarobki – do 1650 €, tel. 
61 666 2993

n  TRENING ZDOLNOŚCI  
POZNAWCZYCH  
od juniora do seniora,  
tel. 668 814 587

PRACA

USŁUGI
n POLEROWANIE reflektorów, blachar-

stwo, lakiernictwo, tłumiki. Automat 
Trojanowski. Częstochowa, ul. Wazów 
62A. Tel. 509 876 249

n FLASH GSM– profesjonalny serwis 
telefonów komórkowych oraz nawi-
gacji GPS. Częstochowa, al. Wolności 
10 (w bramie). Tel. 888 14 99 69

ODKUPIĘ 
nowy  

lub sprawny 
przyrząd  

do badania 
witamin 

Vitastiq2 

tel. 508 157 381
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n  BMW 3 2.0 D, rok prod. 2001, 3 drzwi 5.500 zł
n BMW X6 2.0 D, rok prod. 2009, F. VAT,  

automat, skóra, navi, czujniki 99.000 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

32.900 zł

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

42.900 zł

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

19.900 zł

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

54.900 zł

TOYOTA COROLLA  
1,6 E, rok prod. 2015  
kraj., I – wł., serwis, 
132 KM

47.900 zł

OPEL ASTRA IV 1.7 D, 
rok prod. 2014, kraj.,  
I – wł., serwis.,  
F. VAT

29.900 zł

RENAULT CLIO 1.5 D, 
zakup 2017,  
kraj.,  I - wł. 
F. VAT

29.900 zł

FORD FIESTA 1.25 E, 
rok prod. 2016 

32.900 zł

5.600 złn ROVER 45 1.6 E, rok prod. 2003

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

29.900 złn SEAT IBIZA 1.0 E, rok prod. 2016

24.600 złn RENAULT MEGANE 1.6 D, rok prod. 2013

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