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Do 25 lutego

Można już oglądać jasnogórską szopkę

Częstochowa

Próbował potrącić 
policjantów.  

Został aresztowany

Częstochowa

Doprowadził do wypadku i uciekł

Mężczyzna, który w ubiegłym 
tygodniu nie zatrzymał się do 
kontroli drogowej i zmusił poli-
cjantów do pościgu, został 
aresztowany. Przed jednym z 
przejazdów kolejowych pró-
bował potrącić mundurowych. 
Stróże prawa oddali strzały w 
kierunku opon. Decyzją sądu, 27-
latek najbliższe dwa miesiące 

spędzi za kratkami.

Przypomnijmy, że do 
zdarzenia doszło w mi-
niony piątek. Wtedy też 
27-latek zlekceważył po-
licyjne sygnały nakazu-
jące mu zatrzymanie 

pojazdu i zaczął uciekać. Kiedy przed 
przejazdem kolejowym próbował 
potrącić stróżów prawa, ci oddali 
strzały w opony samochodu. Mimo 
to, mężczyzna kontynuował uciecz-
kę. Został zatrzymany kilka ulic dalej. 
Okazało się, że 27-latek jest ranny w 
plecy. Mężczyzna trafił do szpitala, 
gdzie został poddany zabiegowi. Je-
go życiu nie zagrażało niebezpie-
czeństwo.

Sąd na wniosek prokuratora zde-
cydował o tymczasowym aresztowa-
niu 27-latka. Podejrzany o czynną 
napaść na policjantów mieszkaniec 
Częstochowy trafił już do aresztu, 
gdzie będzie oczekiwał na proces.

Katarzyna Gwara

Poważny wypadek w centrum miasta. Kieru-
jący bmw utracił panowanie nad pojazdem i 
najechał na prawidłowo zaparkowaną mazdę, 
która z kolei uderzyła w pieszych. W konse-
kwencji doznali oni poważnych obrażeń ciała. 
Sprawca zdarzenia zbiegł z miejsca wypadku. 
Namierzyli i zatrzymali go kryminalni z często-
chowskiej komendy miejskiej. Decyzją sądu 
23-latek z Piekar Śląskich najbliższe 3 miesiące 
spędzi w areszcie. Grozi mu do 10 lat więzienia.

Kierujący bmw na III Alei NMP utracił panowanie 
nad pojazdem i najechał na prawidłowo zaparkowa-
ną mazdę, która z kolei uderzyła w pieszych.  Naj-
poważniejszych obrażeń - twarzoczaszki - doznała 
kobieta, która szła akurat chodnikiem. Kierowca 
bmw uciekł z miejsca zdarzenia.

Kryminalni z Komendy Miejskiej w Częstochowie 
szybko wpadli na trop i zatrzymali 23-letniego miesz-
kańca Piekar Śląskich. W chwili zatrzymania był nie-
trzeźwy. Jak ustalili policjanci, bmw należało do inne-
go mężczyzny, który w tym czasie spał w jednym z 
hoteli, a 23-latek zabrał pojazd bez jego wiedzy. 

Oprócz samochodu mieszkaniec Piekar Śląskich za-
brał mu także kartę bankomatową, którą dokonał 
kilku transakcji płatniczych w jednym z częstochow-
skich lokali.

Sąd na wniosek prokuratora zdecydował o tym-
czasowym aresztowaniu sprawcy na okres 3 miesię-
cy. Grozi mu do 10 lat więzienia.

Katarzyna Gwara

Na Jasnej Górze można już 
oglądać Bożonarodzeniową 
szopkę. Podobnie jak przed laty 
składa się ona z dwóch części: 
tradycyjnej Betlejemki na dzie-
dzińcu przed bazyliką 
jasnogórską oraz ruchomej 
szopki na tzw. fosach.

Hasło widniejące na szopce 
przed bazyliką brzmi: „Idziemy od 
żłóbka do Eucharystii - wielkiej Ta-
jemnicy wiary”. To nawiązanie do 
nowego, trzyletniego programu 
duszpasterskiego Kościoła w Pol-
sce na lata 2019-2022, realizowa-
nego pod hasłem „Eucharystia da-
je życie”.

- Przesłanie tegorocznej szopki 
to nawiązanie do programu dusz-
pasterskiego, który przypominana 
nam o Eucharystii – wyjaśnia o. Se-
bastian Matecki, rzecznik prasowy 
Jasnej Góry. Od żłóbka biegniemy 
do Eucharystii, wielkiej tajemnicy 
naszej wiary. Przypominamy sobie 
jedną prawdę, że Pan Jezus się na-
rodził i stał się w Betlejem najpierw 
człowiekiem, żeby później stać się i 
chlebem żywym dla nas. Euchary-
stia upamiętnia, uobecnia te 
wszystkie wydarzenia zbawcze. 
Jest to bardzo ważne, żebyśmy o 
tym nie zapominali, bo czasem Eu-
charystia w życiu może być troszkę 
lekceważona lub zbyt płytko prze-
żywana. Boże Narodzenie ma nam 
przypomnieć również o wielkości 
Eucharystii.

Od wielu lat jasnogórską szopkę 
przygotowuje  o. Bronisław Kra-

szewski, jasnogórski dekorator. 
Natomiast wnętrze kościoła świą-
tecznie przyozdobił brat Paweł 
Bryzek, bazylikowy.

Tradycyjna szopka ze Świętą Ro-
dziną umieszczona jest w góral-
skiej chacie, którą wykonali górale 
z Czerwiennego. Współpraca z ni-
mi w tym zakresie trwa od trzech 
lat. Obok Świętej Rodziny stoją po-

nad metrowe figury św. Jana Pawła 
II błogosławiącego pielgrzymów, a 
także papieża Franciszka i papieża 
Benedykta XVI.

Tradycyjnie dużym zaintereso-
waniem cieszy się także ruchoma 
szopka na jasnogórskich fosach. W 
chacie przedstawiono jerozolim-
skie i polskie Betlejem. Spośród 
400 figurek, mających po 35 cm 

wysokości, ok. 300 jest ruchomych. 
W szopce są postaci przedstawia-
jące codzienne życie - kowal, pie-
karz, rybak, są ludzie stojący przy 
ognisku, zbierający drewno, pracz-
ki, krzątający się przy swoich do-
mach i pasterze opiekujący się 
zwierzętami. W szopce są też lalki 
na ruchomych mechanizmach, 
ubrane w regionalne polskie stro-

je, a także postaci paulinów.  
W szopce nie zabrakło oślicy Amel-
ki, ulubienicy dzieci.

Szopkę będzie można zwiedzać 
w dni powszednie od godz. 9.00 do 
18.00, a w soboty, niedziele i świę-
ta od 9.00 do 21.00. Szopka będzie 
dostępna aż do wtorku poprzedza-
jącego Środę Popielcową.

Katarzyna Gwara
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Częstochowa

Nowy plac zabaw 
przy ul. Krakowskiej

ShareFood43

Poświąteczne  
czyszczenie lodówki

MZDiT
Korekta  

w kursowaniu

Przy ulicy Krakowskiej 45 po-
wstał kolejny plac zabaw i 
rekreacji ruchowej. Zadanie zo-
stało zrealizowane z 
tegorocznego częstochowskiego 
budżetu obywatelskiego. Inwe-
stycja kosztowała 245 tys. zł.

W ramach placu zabaw do użyt-
ku oddany został zestaw zabawo-
wy wykonany z profili aluminio-
wych, składający się z  osobnych 
części dla dzieci młodszych i star-
szych. Złożony jest m. in. z trzech 
wież, dwóch zjeżdżalni, wejścia po 
linarium łukowym i ukośnym, 
ścianki wspinaczkowej, zjazdu stra-
żackiego oraz  elementów interak-
tywnych typu: kierownica, gra w 
liczby, gra w kółko i krzyżyk.

Elementami zabawowymi są 
też: huśtawka   wahadłowa, po-

most ruchomy (w formie przegu-
bowej tuby), bujak sprężynowyi 
słupki do slalomu.

Siłownia zewnętrzna składa się z 
dwustanowiskowych urządzeń: 
biegacz/orbitrek, twister/wahadło i 
wioślarz/prasa nożna.

Na nowym, placu stanęły też 
ławki z oparciem, kosze na śmieci 
oraz stojak na rowery. Wytyczone 
zostały alejki i placyki, w tym o bez-
piecznej nawierzchni żwirowej.

Miejsce zostały obsadzone ziele-
nią. Zasadzonych zostało 8 drzew 
(wiśnia kulista, klon tatarski, juda-
szowiec), 456 krzewów (tawuły, 
hortensje bukietowe, pięciornik, li-
guster) oraz 32 sztuki traw (proso 
rózgowate). Trawniki (ok. 1000 m 
kw.) stanowią ponad połowę ogól-
nej powierzchni placu (1870 m 
kw.).

W związku ze zgłoszeniami pasażerów, od 
stycznia 2020 roku autobusy linii 33 pojadą nieco 
zmienioną trasą.

Korekta polegać będzie na:
- zmianie godzin odjazdów autobusów z Wąsosza w go-

dzinach porannych
- zwiększeniu liczby kursów w dni robocze
- redukcji liczby kursów w soboty, niedziele  

i święta
Rozkład jazdy dostępny jest na stronie internetowej 

MZDiT.

Nie możesz już patrzeć na 
wigilijne potrawy, a lodówka 
wciąż pełna? A czy pomyślałeś, 
że ktoś może mieć właśnie 
wielką ochotę na Twoją rybę 
lub pierogi, bo nie miał okazji 
spróbować ich w tym roku? Po-
lacy mają tendencję do 
przygotowywania zbyt dużej 
ilości jedzenia na święta, ale 
jest na to sposób. W każdej 
chwili możesz bezpłatnie ścią-
gnąć i zarejestrować się w 
aplikacji ShareFood43, gdzie 
bez problemu oddasz produkty 
spożywcze innym.

Święta Bożego Narodzenia nie-
odmiennie kojarzą się ze spotka-
niem z najbliższymi przy suto za-
stawionym stole. Po dwóch dniach 
wspólnego biesiadowania w nie-
jednym polskim domu wciąż pozo-
staje wiele pysznych potraw, na 
które jednak nikt nie ma już ocho-
ty. Zamiast wyrzucać dobre jedze-
nie możemy teraz oddać je innym, 
a wszystko za pomocą kilku klik-
nięć w darmowej aplikacji – Share-
Food43.

Jak to działa?
Wystarczy, że ściągniesz aplika-

cję i zarejestrujesz się w niej, poda-
jąc swoje imię i nazwisko lub pseu-
donim. Potem kilkoma kliknięciami 

opisujesz produkty spożywcze, któ-
re chcesz oddać i określasz punkt 
odbioru. Gdy ktoś będzie zaintere-
sowany Twoją ofertą otrzymasz o 
tym powiadomienie, a czat wbudo-
wany w aplikację pozwoli Wam się 
porozumieć co do szczegółów spo-
tkania. A może sam masz ochotę na 
danie, którego w tym roku zabrakło 
na Twoim stole? Ogłoś to! Być może 
inna osoba będzie miała właśnie tę 
potrawę do oddania.

Kwestia zbyt dużej ilości przygo-
towanych dań pojawia się w pol-
skich domach kilkakrotnie w ciągu 
roku, nie tylko w święta. Za chwilę 
okazją do wielkiego gotowania bę-
dzie Sylwester, a potem karnawał. 
Warto pamiętać wtedy o opcji od-
dania nadmiaru jedzenia – podziel 
się nim, a tym samym przyłącz się 
do ogólnoświatowego ekotrendu!

Oprac. Katarzyna Gwara

Uwaga kierowcy! 

W Sylwestra będzie 
inna organizacja 

ruchu

Częstochowa
Nocny pościg 

strażników miejskich 
za agresywnym 

wandalem

Częstochowa

42-latka  
z promilami 

próbowała wręczyć 
funkcjonariuszom 

łapówkę

Częstochowa

Cztery pojazdy 
zderzyły się  

na ul. św. Rocha

W związku z organizacją 
miejskiego Sylwestra na placu 
Biegańskiego, w rejonie cen-
trum miasta mogą pojawić się 
utrudnienia w ruchu. Niektóre 
ulice zostaną zamknięte dla sa-
mochodów. Komunikacja 
publiczna pozostanie bez 
zmian.

Zmiany w organizacji ruchu 
wprowadzone będą na placu Bie-
gańskiego i w jego otoczeniu, w 
tym w szczególności na ulicach do-
jazdowych tj.: al. Najświętszej Ma-
ryi Panny, Racławickiej, Dąbrow-
skiego, Śląskiej i Szymanowskiego.

Zamknięte dla ruchu kołowego 
(z wyjątkiem autobusów komuni-
kacji publicznej) będą następujące 
ulice:
- ul. Dąbrowskiego (na odcinku od 

ul. Racławickiej do al. Najświęt-
szej Maryi Panny);

- al. Najświętszej Maryi Panny (na 

odcinku od ul. Kościuszki do pla-
cu Biegańskiego);

- ul. Śląska (na odcinku od ul. Ko-
pernika do ul. Waszyngtona);

- ul. Szymanowskiego (na odcinku 
od ul. Nowowiejskiego do ul. Ślą-
skiej).
Ponadto zostanie wyłączony z 

ruchu kołowego odcinek jezdni po-
łudniowej III al. Najświętszej Maryi 
Panny (od ul. Polskiej Organizacji 
Wojskowej do ul. Nowowiejskiego). 
W tym czasie przewiduje się rów-
nież czasowe zawieszenie funkcjo-
nowania postoju TAXI przed wylo-
tem III al. Najświętszej Maryi Panny 
na ul. Nowowiejskiego. Trasy auto-
busów komunikacji publicznej po-
zostaną bez zmian.

Zmiany w organizacji ruchu bę-
dą obowiązywać od 31 grudnia od 
godziny 21:00 do 1 stycznia do go-
dziny 2:00.

Częstochowscy strażnicy miejscy po nocnym po-
ścigu ujęli 29-letniego wandala, który wybił szybę 
w budynku Urzędu Miasta. Mężczyzna podczas 
przewożenia na komisariat uszkodził też radiowóz 
straży miejskiej.

Do zdarzenia doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek. 
29-letni mężczyzna wybił szybę w budynku Urzędu Mia-
sta przy ul. Waszyngtona. Powiadomieni strażnicy miej-
scy szybko zlokalizowali uciekającego sprawcę. Został 
ujęty po krótkim pościgu. 29-latek był bardzo agresywny. 
Zastosowano wobec niego środki przymusu bezpośred-
niego. W trakcie przewożenia na I Komisariat Policji męż-
czyzna zaczął kopać w ściany radiowozu straży miejskiej. 
Mężczyzna będzie musiał  pokryć spowodowane straty 
oraz odpowiedzieć prawnie za swój czyn.

42-latka z 2 promilami alkoholu w organi-
zmie i aktualnym zakazem prowadzenia 
pojazdów mechanicznych postanowiła usiąść 
za kierownicą toyoty. Zatrzymali ją policjanci 
ruchu drogowego, których przyłapana na go-
rącym uczynku postanowiła... przekupić 
łapówką. Częstochowianka będzie teraz odpo-
wiadać nie tylko za jazdę pod wpływem 
alkoholu i złamanie sądowego zakazu, ale 
również za przestępstwo korupcyjne. Grozi jej 
za to do 8 lat pozbawienia wolności.

-Drugi dzień świąt nie był udany dla 42-latki z 
Częstochowy. Policjanci z drogówki podjęli inter-
wencję wobec kierującej osobowej toyota, której 
styl jazdy zaniepokoił zgłaszającego. Po zatrzyma-
niu do kontroli drogowej częstochowscy stróże 
prawa wyczuli od 42-latki silną woń alkoholu. Ba-
danie wykazało ponad 2 promile w jej organizmie. 
Dodatkowo w trakcie sprawdzenia kierującej w po-
licyjnych baz danych okazało się, że kobieta posia-
da aktualnie sądowy zakaz prowadzenia wszelkich 
pojazdów mechanicznych. Przeczuwając dalsze 
konsekwencje swojego czynu, kobieta próbowała 
załatwić sprawę, obiecując mundurowym pienią-
dze - informuje biuro prasowe KMP w Częstocho-
wie.

Kobieta poniesie odpowiedzialność nie tylko za 
jazdę pod wpływem alkoholu i naruszenie sądowe-
go zakazu. Czeka ją także kara za przestępstwo ko-
rupcyjne, za które może trafić za kratki nawet na  
8 najbliższych lat.

Osiem osób trafiło do szpi-
tala po zderzeniu autobusu i 
trzech samochodów osobo-
wych, do którego doszło w 
piątek (27.12.) na ulicy św. 
Rocha w Częstochowie.

- Kierowca autobusu nie zacho-
wał należytej ostrożności i uderzył 
w poprzedzającą go toyotę. Ta z 
kolei uderzyła w kolejne dwa po-
jazdy - informuje Marta Kaczyńska 

z częstochowskiej policji. Autobus 
należał do prywatnego przewoźni-
ka. Jego kierowca był trzeźwy. Do 
szpitala trafiły osoby podróżujące 
osobówkami - w tym dwójka dzie-
ci. - Ze wstępnych ustaleń wynika, 
że ich życiu nie zagraża niebezpie-
czeństwo. Pasażerowie autobusu 
nie odnieśli obrażeń. Na miejscu 
przez kilka godzin prowadzone by-
ły czynności. Ruch na ulicy św. Ro-
cha odbywał się wahadłowo - pod-
sumowuje. 

Kolumnę opracowała Katarzyna Gwara



Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w 
Bielsku-Białej na polecenie Prokuratury 
Okręgowej w Bielsku-Białej zatrzymali trzy 
osoby w związku ze śledztwem dotyczącym 
zdarzenia, które miało miejsce 4 grudnia w 
Szczyrku. Zatrzymani usłyszą zarzuty popeł-
nienia czynu z art. 163 kk, polegającego na 
sprowadzeniu pożaru i zawaleniu się bu-
dynku w wyniku czego śmierć poniosło 8 
osób. Grozi im kara do 12 lat pozbawienia 
wolności.

Policjanci z wydziału kryminalnego i z wy-
działu dw. z przestępczością gospodarczą 
bielskiej komendy miejskiej oraz mundurowi 
z Komisariatu Policji w Szczyrku zatrzymali 
trzech mężczyzn. To prezes firmy budowla-
nej, która zleciła przewiert pod ul. Leszczyno-
wą oraz dwaj pracownicy firmy specjalizują-
cej się w przewiertach podziemnych, którzy 
wykonywali to zlecenie.

W sprawie katastrofy, do której doszło  

4 grudnia w Szczyrku prowadzone jest śledz-
two z art. 163 kodeksu karnego, polegającego 
na sprowadzeniu pożaru i zawaleniu się bu-
dynku, w wyniku czego śmierć poniosło 8 
osób, a tym 4 dzieci. Przestępstwo to zagrożo-
ne jest karą do 12 lat więzienia.

Sosnowieccy kryminalni zatrzymali ko-
bietę, która prowadząc punkt jubilerski 
przyjmowała od klientów złote wyroby pod 
pozorem dokonania ich naprawy, po czym 
nie wykonując zleconej usługi, nie zamie-
rzała również oddawać biżuterii swoim 
klientom. Łączna suma strat pokrzywdzo-
nych wyniosła blisko 4500 zł. Śledczy 
odzyskali znaczną część utraconych przez 
nich precjozów.

47-letnia mieszkanka Sosnowca prowadziła 
punkt jubilerski w dzielnicy Zagórze. Pod pozo-
rem wykonywania napraw przyjmowała od 
klientów uszkodzone precjoza, których nie za-
mierzała zwrócić ani tym bardziej naprawić. 
Kiedy policjanci otrzymali pierwsze zgłoszenie 
o tak dokonanym oszustwie, podjęli intensyw-
ne czynności, dzięki którym szybko ustalili, że 

zgłaszająca nie jest jedyną pokrzywdzoną 
przez nieuczciwą właścicielkę punktu jubiler-
skiego. Śledczy ustalili łącznie 12 osób, od któ-
rych sprawczyni wyłudziła biżuterię o łącznej 
wartości blisko 4500 zł. Odzyskali też więk-
szość utraconych przez nich przedmiotów. 
47-latka usłyszała już zarzuty dokonania oszu-
stwa.
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Zatrzymani w związku  
z tragedią w Szczyrku

Jubilerka znikała ze złotem

Okradła 93-letnią podopieczną

Ukradli elektronarzędzia

Tragiczny wypadek na 
drodze na wojewódzkiej

Składowali niebezpieczne 
odpady. Usłyszeli zarzuty

Sosnowieccy policjanci zatrzymali 58-letnią 
opiekunkę, która ukradła swojej 93-letniej 
podopiecznej blisko 8 tysięcy złotych. Sędziwy 
wiek seniorki nie odebrał jednak zdolności 
obserwacji i kojarzenia faktów. 58-latka nie 
spodziewała się także, że zarówno pracownicy 
MOPS, jak i policjanci, otrzymawszy zgło-
szenie, błyskawicznie podejmą czynności, w 
konsekwencji czego odpowie za swój czyn.

93-letnia mieszkanka Sosnowca była objęta 
opieką MOPS. Do realizacji tego zadania wyzna-
czony został pracownik zewnętrznej firmy, która 

świadczy usługi opiekuńcze. Seniorką zajmowała 
się 58-letnia mieszkanka Będzina, która pewnego 
dnia okradła swoją podopieczną. Jej łupem padło 
7800 zł. Starsza pani, choć nie do końca sprawna 
ruchowo, zachowała jednak pełną spostrzegaw-
czość i zdolność kojarzenia faktów. Zorientowaw-
szy się, że została okradziona, powiadomiła so-
snowiecki MOPS, którego pracownicy błyskawicz-
nie przekazali tę informację policjantom. Mundu-
rowi zatrzymali złodziejkę i odzyskali część skra-
dzionych pieniędzy. 58-latka odpowie za kra-
dzież, za którą może trafić do więzienia na 5 lat.

Elektronarzędzia o łącznej wartości blisko 
11 tysięcy złotych padły łupem mieszkańców 
Rudy Śląskiej. Sprzęt wynoszony był sukce-
sywnie przez cały miniony weekend. Jeden 
ze sprawców został zauważony przez pra-
cownika ochrony, a następnie zatrzymany 
przez dzielnicowego. Obaj mężczyźni usły-
szeli już zarzuty kradzieży.

Zatrzymane przez mikołowskich policjantów 
osoby to mieszkańcy Rudy Śląskiej w wieku 24 
i 28 lat. Mężczyźni kradli elektronarzędzia z 
jednego ze sklepów znajdujących się w Mikoło-
wie. Jak ustalili śledczy, jeden ze sprawców pa-
kował sprzęt do sklepowego wózka, a następ-
nie wyjeżdżając nim na teren sklepowego 
ogrodu, przerzucał łup poza jego ogrodzenie. 

Tam czekał już jego kompan, który pomagał 
pakować narzędzia do torby. Obaj wracali do 
domu autobusem komunikacji miejskiej. Łącz-
na wartość skradzionego towaru to blisko 11 
tysięcy złotych.

W ubiegły poniedziałek 28-latek znów wrócił 
do sklepu, by zabrać kolejny sprzęt. Wtedy zo-
stał zauważony przez pracownika ochrony i 
spłoszony zaczął uciekać. Biegnącego mężczy-
znę, a tuż za nim pracownika sklepu, zauważył 
będący w służbie dzielnicowy, który natych-
miast podjął interwencję i zatrzymał rudziani-
na. Działania policjantów oraz doskonałe roz-
poznanie dzielnicowego doprowadziły do usta-
lenia tożsamości drugiego ze sprawców.

Obaj mężczyźni wczoraj usłyszeli zarzuty 
kradzieży. Grozi im do 5 lat więzienia.

Raciborscy poli-
cjanci wyjaśniają 
przyczyny i okolicz-
ności tragicznego 
wypadku drogowego. 
Doszło do niego na 
DW 425 na odcinku 
pomiędzy Kuźnią Ra-
ciborską a Rudą 
Kozielską. W wyniku 
odniesionych obrażeń 
84-letnia pasażerka 
opla poniosła śmierć 
na miejscu.

W wypadku uczestni-
czył osobowy hyundai, który jechał 
od strony Rudy Kozielskiej w kierun-
ku Kuźni Raciborskiej oraz jadący z 
przeciwnego kierunku osobowy opel. 
Ze wstępnych ustaleń mundurowych 
z drogówki wynika, że kierujący hy-
undaiem z niewyjaśnionego powodu 
zjechał na lewy pas jezdni, zderzając 
się z jadącym z przeciwka oplem. W 
wyniku odniesionych obrażeń 84-let-

nia pasażerka opla poniosła śmierć 
na miejscu. Do szpitala trafiła 58-let-
nia kierująca oplem i jej 61-letnia pa-
sażerka. Również do szpitala został 
zabrany 72-letni kierujący samocho-
dem hyundai. Droga wojewódzka by-
ła zablokowana przez kilka godzin, 
policjanci wyznaczyli objazdy. Raci-
borscy śledczy wyjaśniają dokładne 
przyczyny i okoliczności tego tragicz-
nego wypadku.

Policjanci z Wy-
działu do Walki z 
Przestępczością Go-
spodarczą katowickiej 
komendy wojewódz-
kiej zatrzymali kolejne 
2 osoby zamieszane w 
proceder nielegalnego 
składowania niebez-
piecznych odpadów. 
Zatrzymani usłyszeli 
w Prokuraturze Regio-
nalnej w Katowicach 
zarzuty udziału w zor-
ganizowanej grupie 
przestępczej, która 
wbrew przepisom 
ustawy składowała i porzucała 
ogromne ilości odpadów chemicz-
nych, co stanowiło zagrożenie dla 
życia i zdrowia ludzi oraz środowiska. 
Przestępcy pozbyli się w ten sposób 
blisko 1000 ton odpadów. Ich utyli-
zacja może kosztować kilka mln 
złotych. Wcześniej zatrzymano już 16 
osób wchodzących w skład grupy prze-
stępczej.

Sprawę zorganizowanej grupy 
przestępczej, która na terenie Śląska 
oraz innych województw nielegalnie 
składowała niebezpieczne odpady, 
od maja 2018 roku prowadzą poli-
cjanci z Komendy Wojewódzkiej Poli-
cji w Katowicach zajmujący się zwal-
czaniem przestępczości gospodar-
czej. Wcześniej w toku śledztwa  za-
rzuty postawiono już 22 osobom, 
spośród których 16 osób zostało za-
trzymanych i doprowadzonych do 
prokuratury, a także tymczasowo 
aresztowanych. Pozostali podejrzani 
zostali objęci środkami zapobiegaw-
czymi w postaci policyjnych dozorów 
oraz poręczeń majątkowych.

Śledczy z Wydziału do Walki z Prze-
stępczością Gospodarczą zatrzymali 
kolejne 2 podejrzane osoby. Zebrany 
w sprawie materiał dowodowy po-
zwolił na zatrzymanie 29-letniego 
mieszkańca Katowic oraz 26-letniej 
mieszkanki Czeladzi. Jak ustalili śled-
czy, podejrzani wchodzili w skład zor-
ganizowanej grupy przestępczej, któ-

ra w wynajmowanych halach maga-
zynowych składowała wbrew przepi-
som płynne odpady niebezpieczne, 
przechowywane w 1000-litrowych 
zbiornikach tzw. mauzerach oraz w 
200-litrowych beczkach. Po zapełnie-
niu wynajętych hal magazynowych 
odpadami sprawcy porzucali je w wa-
runkach mogących stanowić zagro-
żenie dla życia lub zdrowia człowieka, 
lub powodować skażenie środowiska 
i sami znikali, pozostawiając właści-
cieli magazynów z niemałym kłopo-
tem. Nielegalny proceder prowadzo-
ny był na terenie województwa ślą-
skiego, a także w innych regionach 
kraju. Tym sposobem przestępcy po-
rzucili blisko 1000 ton odpadów. 
Koszt ich utylizacji może wynieść na-
wet kilka mln złotych. Podejrzani zo-
stali doprowadzeni do Prokuratury 
Regionalnej w Katowicach, gdzie 
usłyszeli zarzuty udziału w zorganizo-
wanej grupie przestępczej oraz skła-
dowania i porzucenia odpadów 
wbrew przepisom. Zarzuty objęły po-
nadto podrabianie dokumentacji fi-
nansowo-księgowej prowadzonych 
przez siebie podmiotów gospodar-
czych oraz pranie brudnych pienię-
dzy pochodzących z nielegalnego 
procederu. Wobec 26-letniej kobiety 
sąd zastosował środek zapobiegaw-
czy w postaci tymczasowego areszto-
wania. Mężczyzna został objęty poli-
cyjnym dozorem i poręczeniem ma-
jątkowym, a także zakazem opusz-
czania kraju.

Kolumnę opracowała Katarzyna Gwara
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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 lodówkę ARDO –  
wys. 141 cm, sprawna, cena: 190 zł. 
Tel. 798 - 649 - 665

n SPRZEDAM ława rozsuwna  
115 cm, po rozsunięciu: 165 cm, 
wysokość regulowana, kolor 
ciemny brąz, cena 35 zł  
Tel. 798 - 649 - 665

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 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

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, 
moskwicz , 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, motoro-
wer  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 ATRAKCYJNY 40-LATEK 
umili samotnym paniom 
czas i wieczór. 

Tel. 534 599 568

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

PRZYJMĘ

KUPIĘ

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

ZGUBIONO
Zgubiono prawo wykonywania 
zawodu lekarza ‚ wydaną przez 

Okregową Izbę Lekarską  
na Pana Rafała Garncarka

Seria AC 059040

USŁUGI

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

KUPON na bezpłatne ogłoszenie
 – MOTORYZACJA          – NIERUCHOMOŚCI             – SPRZEDAM   

 – KUPIĘ           – MATRYMONIALNE         –  INNE      – PRACA

Treść ogłoszenia: 

..............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

Nr tel. .................................................................................

WYPEŁNIONY KUPON NALEŻY DOSTARCZYĆ DO REDAKCJI:  
AL. NMP 51 (I piętro)
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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 RANGE ROVER EVOQUE 2.0 E, rok prod. 2014,  
kraj., I – wł., serwis 107.900 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, automat, 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 TOYOTA AVENSIS 2.2 D, rok prod. 2010, kraj. 21.900 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 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 1.4 E + LPG, rok prod. 2009 19.900 zł

n RENAULT CLIO 1.5 D, zakup 2017, kraj., I-wł., F-VAT 29.900 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 30.900 zł

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

n MERCEDES C200 2.0 E, rok prod. 2010, kraj., F-VAT 35.800 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 FORD FOCUS 1.6 E+LPG, rok prod. 2017 39.900 zł

n OPEL MERIVA 1.7 D, rok prod. 2005 9.200 zł

n OPEL VIVARO 2.5 D, rok prod. 2008 23.900 zł

n NISSAN JUKE 1.5 D, rok prod. 2014 39.900 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

RENAULT CLIO  
1.2 E+LPG,  
rok prod. 2017,  
kraj., I - wł. 
F-VAT, serwis

37.900 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

KIA VENGA 1.4 E,  
zakup 2013,  
kraj.,  I - wł. 

29.800 zł

FORD FIESTA 1.25 E, 
rok prod. 2016 

32.900 zł

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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