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Kolejni członkowie międzynarodowej grupy 
przestępczej zatrzymani

W nowym miejscu

Giełda staroci na Zawodziu
Częstochowa

W pustostanie 
płonęły śmieciW każdą trzecią sobotę miesiąca na targowisku 

przy Rynku Narutowicza w dzielnicy Zawodzie od-
bywać się będzie Giełda Staroci. Miłośnicy antyków 
spotkają się po raz pierwszy w nowym miejscu  
18 stycznia.

Jurajski Jarmark Staroci odbywa się w Częstochowie od lat. 
Początkowo miłośnicy antyków spotykali się na Starym Ryn-
ku. Przed dziesięcioma laty przenieśli się na Rynek Wieluński 
- lokalizację zmieniono ze względu na rozpoczęte w tamtym 
miejscu prace archeologiczne. Nowa nie wszystkim się jednak 

spodobała – okoliczni mieszkańcy zaczęli bowiem 
zgłaszać uciążliwości związane z organizacją wy-
darzenia. Chodziło blokowanie wjazdów na pose-
sje, rozjeżdżanie trawników i chodników, parko-
wanie w pasach drogowych i na wlotach ulic, ha-
łasy w noc poprzedzającą giełdę. Skargi były we-
ryfikowane przez urząd i potwierdziły fakt, że or-
ganizator giełdy nie jest w stanie zapanować nad 
organizacyjnym i komunikacyjnym chaosem, jaki 
panuje w okresie przygotowania i trwania giełdy. 

- Ostatecznie więc od 1 stycznia, w wyniku rozstrzygnięcia 
przetargowego Urząd Miasta Częstochowy zawarł umowę 
dzierżawy na prowadzenie targowiska przy ul. Rynek Prezy-
denta RP Gabriela Narutowicza w dzielnicy Zawodzie. Podob-
nie jak od ponad 20 lat, przez następne 3 lata targowisko bę-
dzie prowadziła spółka cywilna Wakand - mówi Sylwia Bielec-
ka z biura prasowego magistratu.

Jej przedstawiciele poinformowali, że podejmą się organi-
zacji Giełdy Staroci, która funkcjonowała wcześniej na Rynku 
Wieluńskim. Z dotychczasowych rozmów wynika, że uczest-
nictwem w pierwszej giełdzie, w najbliższą sobotę zaintereso-
wanych jest blisko sto podmiotów. - Spółka liczy na powodze-
nie przedsięwzięcia, zważywszy na zainteresowanie kupców, 
duży i urządzony teren do dyspozycji oraz położenie - z do-
godnym połączeniem komunikacji miejskiej, bliskością DK-1 
 i dużym parkingiem - dodaje Sylwia Bielecka.

Na Rynek na Zawodziu można dojechać autobusami MPK 
linii 11, 13, 21, 27 28 i 31. Organizatorzy zapraszają wszyst-
kich, zarówno wystawców, jak i tych, co chcą kupić lub obej-
rzeć starocie. Targowisko będzie czynne od świtu do ostatnie-
go klienta

Podczas kontroli jed-
nego z pustostanów 
przy ul. Okrzei straż-
nicy miejscy zauważyli 
wydobywające się kłęby 
dymu. Jak się okazało w 
piwnicy płonęły śmieci. 
Natychmiast wezwano 
straż pożarną. Istniało 
ryzyko, że wewnątrz 
budynku mogą prze-
bywać osoby bezdomne.

Okres zimowy to trud-
ny czas dla osób bez-
domnych. Dlatego straż-
nicy miejscy wieczorem i 
w nocy kontrolują pu-

stostany i inne miejsca, 
gdzie mogą przebywać 
osoby bezdomne. Pod-
czas jednej z takich kon-
troli przy ul. Okrzei w 
pustostanie strażnicy 
miejscy zauważyli wydo-
bywające się kłęby dy-
mu. Jak się okazało w 
piwnicy płonęły śmieci. 
Przybyli na miejsce stra-
żacy opanowali ogień 
i przystąpili do skontro-
lowania pomieszczeń. 
Na szczęście okazało się, 
że w pustostanie nikt nie 
przebywał.

Katarzyna Gwara

Funkcjonariusze Centralnego 
Biura Śledczego zatrzymali 
sześć kolejnych osób podejrza-
nych o udział w zorganizowanej 
grupie przestępczej, a także 
przestępstwa karnoskarbowe. 
Mogła ona wprowadzić do ob-
rotu 41 milionów litrów 
nielegalnego paliwa, a straty 
Skarbu Państwa mogły wynieść 
co najmniej 130 milionów zło-
tych. W całej sprawie 
zatrzymano już 26 osób, w tym 

22 w Polsce. 16 zostało tymcza-
sowo aresztowanych. Do sprawy 
zabezpieczono mienie o war-
tości ponad 7,5 mln zł. Śledztwo 
nadzoruje Prokuratura Okrę-
gowa w Częstochowie.

Policjanci Zarządu w Krakowie 
Centralnego Biura Śledczego Policji 
wspólnie z funkcjonariuszami Łódz-
kiego Urzędu Celno-Skarbowego, w 
poprzednim tygodniu przeprowa-
dzili akcję, w wyniku której zatrzy-

mali 6 osób podejrzanych o udział 
w zorganizowanej grupie przestęp-
czej o charakterze międzynarodo-
wym, działającej na rynku paliw 
płynnych. Działania zrealizowano 
na terenie województw śląskiego i 
małopolskiego. Śledztwo jest nad-
zorowane przez Prokuraturę Okrę-
gową w Częstochowie.

Przeprowadzona akcja była kon-
tynuacją czynności z marca i listo-
pada poprzedniego roku związa-
nych z rozbiciem grupy przestęp-

czej. Jak wynika z dotychczasowych 
ustaleń, w latach 2015 - 2018 gru-
pa wprowadziła do obrotu 41 mi-
lionów litrów nielegalnego paliwa, 
powodując straty Skarbu Państwa 
na kwotę co najmniej 130 milio-
nów złotych.

Zatrzymanych doprowadzono 
do Prokuratury Okręgowej w Czę-
stochowie, gdzie przedstawiono 
im zarzuty dotyczące udziału w 
międzynarodowej grupie prze-
stępczej i popełniania przestępstw 

karnych skarbowych. Do chwili 
obecnej łącznie zatrzymano tej 
sprawie 26 osób, z czego 22 osoby 
na terenie Polski, a 4 osoby na te-
renie Niemiec. Decyzją sądu wo-
bec 16 podejrzanych zastosowano 
środek zapobiegawczy w postaci 
tymczasowego aresztowania. Do 
sprawy zabezpieczono mienie o 
wartości ponad 7,5 mln zł.

Sprawa jest rozwojowa. Możli-
we są kolejne zatrzymania.

 Katarzyna Gwara
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Jasna Góra

Wybrali najpiękniejsze choinki
Częstochowa

Kto rozpoznaje 
włamywacza?

Ponad 30 tys. głosów oddali 
pielgrzymi podczas głosowania 
na najładniejszą wieczernikową 
choinkę. Ozdoby przygotowane 
przez najmłodszych były w tym 
roku szczególnym prezentem dla 
Jana Pawła II na jego setne uro-
dziny. Nie zabrakło jego zdjęć, 
kwiatów, przyrzeczeń, a nawet 
ulubionych kremówek zrobio-
nych ze…styropianu.

Konkurs na najładniejszą wie-
czernikową choinkę został zorgani-
zowany już po raz 12. Głosowali 
mieszkańcy naszego miasta oraz 
pielgrzymi odwiedzający  w świą-
tecznym czasie jasnogórskie sank-
tuarium. W ciągu zaledwie 5 dni od-
dali aż ponad 30 tys. głosów o

Najwięcej, bo ponad 1800 gło-
sów, otrzymało drzewko nr 11 ude-
korowane przez uczniów ze Szkoły 
Podstawowej „Akademia Soward” z 
Częstochowy. Tematem ich bożo-

narodzeniowej choinki stało się we-
zwanie: „Czyńmy dobro”. Tę zachę-
tę dzieci spełniały, pomagając np. 
koleżance w nauce czy mamie w 
zmywaniu naczyń, a potem swoje 
dobre uczynki „oprawiły” w formę 
ozdób choinkowych, głownie anio-
łów. Choinka przygotowana została 
w srebrno-białej tonacji.

Ponad 1700 głosów zdobyła z ko-
lei choinka nr 8 przygotowana 
przez uczniów Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego w Wierzchowi-
sku. Natomiast na miejscu trzecim 
uplasowały się maluchy z Przed-
szkola w Węglowicach. Dzieci z tej 
placówki po raz drugi wzięły udział 
w konkursie i po raz drugi stanęły 
na podium.

Zwycięzcy otrzymali gry planszo-
we, od przeora ryngrafy Matki Bo-
żej Jasnogórskiej i pamiątkowe al-
bumy „Spełniła się wola Maryi” wy-
dane na pamiątkę 40. rocznicy piel-
grzymki Jana Pawła II na Jasna Górę 

obchodzonej w 2019r. a także na-
grody od leśników. Wszyscy uczest-
nicy konkursu zostali obdarowani 
upominkami i pamiątkowymi dy-
plomami uwieczniającymi ich „kon-
kursowe dzieło”.

W konkursie wzięło udział 25 
szkół i 15 przedszkoli archidiecezji 
częstochowskiej. Świerki zostały po-
darowane przez Dyrekcję Lasów 
Państwowych w Katowicach, a do-
starczyły je cztery nadleśnictwa są-
siadujące z Częstochową: Herby, Gi-
dle, Kłobuck i Złoty Potok. Na każ-
dym drzewku zawisło kilkadziesiąt 
ręcznie wykonanych ozdób. To je-
den z celów konkursu - by nawiązy-
wać do tradycji przodków.

Odbywa się on z zaangażowa-
niem wielu środowisk. Wszystko po 
to, aby „piękniej” przygotować naj-
młodszych na przeżycie Narodze-
nia Pańskiego, pielęgnować polskie 
tradycje bożonarodzeniowe, przy-
pomnieć o znaczeniu choinkowych 
ozdób i nieść radość jasnogórskim 
pielgrzymom, którzy są też jedy-
nym w swoim rodzaju jury.

Jak co roku finał konkursu 
uświetnił Jasnogórski Oktet Dęty 
pod dyr. Marka Piątka. Wspólnie 
odśpiewano „Barkę”.

Organizatorami Konkursu na 
Wieczernikową Choinkę byli: Klasz-
tor OO. Paulinów na Jasnej Górze, 
Katolickie Stowarzyszenie ‚Civitas 
Christiana’ Oddział w Częstochowie 
oraz Radio Jasna Góra. Konkurs 
wspierało również Kuratorium 
Oświaty w Katowicach Delegatura 
w Częstochowie i Lasy Państwowe.

Częstochowscy policjanci poszukują mężczyzny, który włamał 
się do jednego z mieszkań przy ulicy Żareckiej. Jego łupem padły 
oszczędności należące do domowników. Osoby mające istotne dla 
sprawy informacje lub te, które rozpoznają sprawcę ze zdjęcia 
proszone są o kontakt z funkcjonariuszami.

Do zdarzenia doszło 25 listopada 2019 roku pomiędzy godziną 12.00 a 
13.30. Sprawcy wykorzystując nieobecność domowników weszli do 
mieszkania w jednym z bloków przy ul. Żareckiej w Częstochowie i ukra-
dli pieniądze. W toku prowadzonego postępowania sporządzony został 
portret pamięciowy jednego z mężczyzn biorących udział w kradzieży.

Osoby, które rozpoznały widocznego na zdjęciu mężczyznę, proszone 
są o kontakt z Wydziałem Kryminalnym Komisariatu VI Policji w Często-
chowie tel. (34) 369 1625/ 1255 lub z najbliższą jednostką policji - telefo-
ny 997, 112. Policjanci zapewniają anonimowość.

Policja

Seryjni 
włamywacze 

wpadli  
w Lublińcu
Lublinieccy policjanci zatrzy-

mali trzech młodych mężczyzn 
podejrzanych o dokonanie serii 
włamań na terenie miasta. 
Wszyscy to mieszkańcy powiatu 
lublinieckiego w wieku 18 i 19 
lat. Zatrzymani usłyszeli 6 za-
rzutów. Grozi im kara do 10 lat 
pozbawienia wolności.

Do wszystkich przestępstw, za 
które mężczyźni usłyszeli zarzuty, 
doszło w ostatnim czasie na tere-
nie miasta Lublińca. Włamywacze 
działali w nocy, a za cel przestęp-
czego procederu wybierali małe 
sklepiki, budki i kioski. Ostatnie 
włamanie miało miejsce 13 stycz-
nia. Na celownik wzięli kiosk przy 
ulicy Spokojnej, w którym najpierw 
uszkodzili roletę zewnętrzną, a na-
stępnie przez wybitą szybę w oknie, 
ukradli wyposażenie oraz pienią-
dze. Dwaj przestępcy zostali zatrzy-
mani przez policyjny patrol na go-
rącym uczynku. Trzeci trafił do poli-
cyjnego aresztu po kilku godzi-
nach. Stróże prawa odzyskali 
wszystkie skradzione tego dnia 
przedmioty oraz gotówkę.

Za przestępstwo kradzieży z wła-
maniem kodeks karny przewiduje 
karę do 10 lat pozbawienia wolno-
ści.

Pod wpływem amfetaminy..

Śniło mu się, 
że jedzie trasą

Ankieta

Co zmienić w 
kolejnej edycji 

budżetu?
Jak oceniamy poprzednią edycję budżetu 

obywatelskiego? Co można byłoby zmienić 
w kolejnej? Ile powinno trwać głosowanie? 
Czy głosowanie w punkcie stacjonarnym 
ma sens? Między innymi o odpowiedzi na 
takie pytania prosi Referat Dialogu i Praw 
Człowieka Wydziału Polityki Społecznej w 
krótkiej ankiety, która posłuży ocenie po-
przedniej edycji BO oraz pozwoli zebrać 
i przeanalizować opinie i pomysły na ewen-
tualne zmiany w procedurze.

Styczeń to z jednej strony rozpoczęcie przygo-
towań do realizacji projektów, które zostały wy-
brane w zeszłorocznym głosowaniu w ramach VI 
edycji budżetu obywatelskiego, a z drugiej – po-
czątek prac nad kolejną edycją.

Częstochowski budżet obywatelski miasto 
tworzy wspólnie z mieszkankami i mieszkańcami 
w taki sposób, aby w jak najwyższym stopniu od-
powiadał on potrzebom społeczności lokalnej. - 
Żeby właściwie przygotować całą procedurę te-
gorocznej edycji BO, chcielibyśmy poznać pań-
stwa opinie na temat zakończonej w październi-
ku VI odsłony budżetu obywatelskiego - informu-
ją przedstawiciele Referatu Dialogu i Praw Czło-
wieka Wydziału Polityki Społecznej. W tym celu 
zachęcają do wypełnienia krótkiej ankiety, która 
posłuży ocenie poprzedniej edycji BO oraz po-
zwoli zebrać i przeanalizować opinie i pomysły 
na ewentualne zmiany w procedurze. Ankieta   
znajduje się pod adresem http://www.czesto-
chowa.um.gov.pl/urzad/ankieta_budzet2020/ 

Można ją wypełniać do 9 lutego. Szczegółowe 
informacje na temat wszystkich edycji często-
chowskiego budżetu obywatelskiego znajdują 
się na stronie www.konsultacje.czestochowa.pl

Straż miejska

Z sąsiedniej gminy 
przywiózł śmieci 
i wyrzucił je na 

Wyczerpach
37-latek pracujący w jednej z firm w sąsied-

niej gminie, nie miał, co robić ze śmieciami, 
więc... wrzucił je do samochodu i wyruszył na 
wycieczkę. Przyjechał do Częstochowy. Za-
trzymał się w dzielnicy Wyczerpy, wziął 
odpadki i wyrzucił je w rejonie rzeki Warty. 
Zajście zauważył jeden z mieszkańców na-
szego miasta, który akurat w tamtej okolicy 
spacerował z psem. Mężczyzna natychmiast 
zaalarmował strażników miejskich.

Częstochowianin wybrał się ze swoim psem w 
rejonie rzeki Warta w dzielnicy Wyczerpy. W pew-
nym momencie zauważył samochód, z którego wy-
siadł mężczyzna i zaczął wyrzucać puszki po mate-
riałach łatwopalnych i niebezpiecznych. Czujny 
mieszkaniec zapamiętał numer rejestracyjny po-
jazdu. Na miejsce wezwał patrol straży miejskiej. 
Wspólne działania świadka zdarzenia z funkcjona-
riuszami pozwoliły ustalić kolejne fakty.

- Świadek zdarzenia i strażnicy miejscy skontak-
towali się z 43-letnim właścicielem firmy, którego 
śmieci były rozrzucone przy Warcie. Okazało się, że 
to pracownik firmy w ten sposób pozbył się odpa-
dów - mówi Artur Kucharski, rzecznik straży miej-
skiej. Funkcjonariusze zobowiązali właściciela firmy 
do natychmiastowego posprzątania terenu. 37-let-
ni pracownik, który zaśmiecił dorzecze Warty, zo-
stał ukarany w postępowaniu mandatowym.

- Funkcjonariusze dziękują mieszkańcowi Czę-
stochowy za przekazane informacje i pomoc w 
sprawie. Co warte podkreślenia, mieszkaniec ten 
już wielokrotnie pomagał przy sprawach związa-
nych z zaśmiecaniem terenów zielonych - podsu-
mowuje Artur Kucharski.

Kolejne trzy miesiące spędzi w 
areszcie Michał O. Kierowca ciężarówki 
latem 2019 r. jechał na trasie DK1 pod 
prąd, taranując samochody. Jak się oka-
zało był pod wpływem amfetaminy.

1 czerwca tuż po godzinie 21.00 Michał 
O. jadąc tirem z naczepą wyjechał z jednej 
ze stacji benzynowych przy ul. Wojska Pol-
skiego w Częstochowie na pasy ruchu prze-
znaczone do jazdy w przeciwnym kierunku. 
Poruszając się krajową jedynką pod prąd 
przez około 4 km doprowadził do kilkuna-
stu kolizji - taranował auta ciężarowe i oso-
bowe. W sumie uszkodził 13 pojazdów. O. 
został zatrzymany przez świadków zdarze-
nia. Był silnie pobudzony. Szybko okazało 
się, że był pod wpływem amfetaminy.

W sądzie Michał O. przyznał się, że pro-
wadził ciężarówkę... we śnie. Był mocno 
zmęczony, gdyż wcześniej miał być zmuszo-
ny przez swojego pracodawcę do 48-go-
dzinnej pracy za kierownicą, bez chwili prze-
rwy.  Podczas rozładunku w Częstochowie 
poszedł spać, a potem obudził się na dro-
dze, gdy z ciężarówki wyciągnęli go ludzie. - 
Śniło mi się, że gdzieś jadę - zeznawał przed 
sądem 34-latek.

Obecność narkotyków w organizmie tłu-
maczył ich zażywaniem podczas imprezy kil-
ka dni przed zdarzeniem.

Mieszkańcowi Ciechanowa za umyślne i 
bezpośrednie sprowadzenie niebezpieczeń-
stwa katastrofy w ruchu lądowym, która za-
grażała życiu i zdrowiu wielu osób grozi do 
12 lat więzienia. Sąd przedłużył mu areszt o 
kolejne trzy miesiące. bea

Kolumnę opracowała Katarzyna Gwara

http://www.czestochowa.um.gov.pl/urzad/ankieta_budzet2020/
http://www.czestochowa.um.gov.pl/urzad/ankieta_budzet2020/
http://www.konsultacje.czestochowa.pl 
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Ukradł... trzy kebaby i termiczną 
torbę

Policyjna eskorta  
na porodówkę

Wpadł przez tatuaż

O krok od tragedii.  
Pobili 40-letnią kobietę

Pomógł, gdy inni nawet się nie 
zatrzymali

Policjanci z Łazisk Górnych za-
trzymali 20-latka, który kilka dni 
temu, przed jednym z budynków 
wielorodzinnych na obrzeżach 
miasta napadł na dostawcę je-
dzenia. Łupem młodego mężczyzny 
padły trzy kebaby oraz termiczna 
torba. Usłyszał zarzuty. Grozi mu 
do 5 lat więzienia.

Do zdarzenia doszło 30 grudnia po 
godzinie 22.00 w Łaziskach Górnych 
na ulicy Wyzwolenia. Jak wynika z usta-
leń policjantów, pracownik firmy ga-
stronomicznej działającej na terenie 
Mikołowa, udał się do Łazisk Górnych z 
zamówionym jedzeniem. Były to trzy 
kebaby, które mężczyzna przewoził w 
termicznej torbie. W trakcie wyciąga-
nia jej z samochodu, do mężczyzny 
podszedł 20-letni łaziszczanin, który 
najpierw wprowadził pracownika firmy 
w błąd, co do miejsca dostarczenia jedzenia, następ-
nie wyrwał mu torbę z zamówieniem i uderzył pię-
ścią w twarz, po czym uciekł.

Kradzież nie uszła płazem mieszkańcowi Łazisk 
Górnych. Stróże prawa z miejscowego komisariatu 
szybko namierzyli sprawcę, który następnego dnia 

został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Tłu-
maczył on, że nadarzyła się okazja, więc ją zwyczaj-
nie wykorzystał. Usłyszał zarzuty rozboju oraz kra-
dzieży. Okazało się bowiem, iż 20-latek miał na swo-
im koncie kilka sklepowych kradzieży, których się 
dopuścił w okresie wakacyjnym. Grozi mu do 5 lat 
więzienia.

Takiego przebiegu sytuacji nie 
spodziewali się ani policjanci ani 
małżeństwo, które mundurowi 
zatrzymali do kontroli drogowej. 
Stróże prawa zauważyli pojazd, 
którego kierujący swoją jazdą 
wzbudził ich zaniepokojenie. 
Gdy zatrzymali pojazd do kon-
troli, okazało się, że mężczyzna 
wiezie do szpitala swoją rodzącą 
żonę. Policjanci wiedzieli, że w 
tym przypadku liczy się czas, 
dlatego postanowili eskortować 
przyszłych rodziców do jastrzęb-
skiego szpitala.

Policjanci z wodzisławskiej dro-
gówki podczas jednej z ostatnich 
służb zwrócili uwagę na samochód 
jadący ul. Jastrzębską.  Kierujący 

swoją jazdą wzbudził ich zaniepoko-
jenie. Mundurowi zatrzymali auto 
do kontroli. Jak się okazało, kierowca 
spieszył się do szpitala, ponieważ je-
go żona właśnie zaczęła rodzić. Stró-
że prawa postanowili pomóc rodzi-
com i spieszącemu się na świat ma-
leństwu dotrzeć bezpiecznie i na 
czas do szpitala. Włączyli sygnały 
świetlne oraz dźwiękowe i rozpoczę-
li pilotaż. Eskortę zakończyli dopiero 
pod samą porodówką w Jastrzębiu 
Zdroju, gdzie przekazali rodzącą ko-
bietę personelowi medycznemu. 
Dzięki spontanicznej i właściwej re-
akcji mundurowych małżeństwo bez 
przeszkód dotarło do szpitala. Poli-
cjanci życzą szczęśliwej rodzinie 
wszelkiej pomyślności i jeszcze wielu 
bezpiecznych podróży.

Będzińscy stróże 
prawa zakończyli 
przestępczy proceder 
25-letniego włamy-
wacza.  Grasujący na 
terenie miasta męż-
czyzna,  szcze-
gólnie  dał się we 
znaki właścicielom 
lokali gastronomicz-
nych oraz zakładów 
fryzjerskich. W ciągu 
minionego roku 
mieszkaniec Będzina 
dokonał ponad 30 
przestępstw. Wpadł 
po tym, gdy śledczy analizując 
zapis z kamer monitoringu roz-
poznali go po tatuażu.  Jak się 
okazało 25-latek był już wcze-
śniej karany za podobne 
przestępstwa, dlatego przed 
sądem odpowie jako recydy-
wista.

Mieszkaniec Będzina pod osłoną 
nocy włamywał się do pomieszczeń 
firmowych, gdzie jego łupem padała 
przede wszystkim gotówka schowa-
na w kasie. Włamywacz nie gardził 
jednak innymi wartościowymi 
przedmiotami, takimi jak perfumy 
czy galanteria skórzana. Na celowni-

ku włamywacza były przede wszyst-
kim lokale gastronomiczne, sklepy 
oraz zakłady fryzjerskie działające 
na terenie Będzina. Policjanci tropią-
cy od dłuższego czasu włamywacza, 
analizując zapis z kamery monitorin-
gu znajdującej się w pobliżu miejsca 
jednego z przestępstw, rozpoznali 
go po charakterystycznym tatuażu 
na ciele.  Zatrzymany 25-latek przy-
znał się już do dokonanych kradzie-
ży z włamaniem na terenie Będzina. 
Mężczyzna przed rokiem  wyszedł z 
więzienia, gdzie odsiadywał karę za 
podobne przestępstwa, dlatego tym 
razem za działanie w warunkach 
tzw. „recydywy” grozi mu nawet 
15-letni pobyt za kratkami.

Policjanci z Zabrza zatrzymali 
23-latka i 25-latka, którzy w syl-
westrową noc pobili 40-letnią 
kobietę. Sprawcy wyważyli drzwi 
do jej mieszkania i wtargnęli do 
środka. Policjanci szybko ustalili 
i zatrzymali przestępców. W 
chwili zatrzymania jeden z nich 
miał przy sobie młotek.

Krótko po godzinie 2.00 w sylwe-
strową noc policjanci z drugiego 
komisariatu w Zabrzu zostali we-
zwani na interwencję do jednego 
z mieszkań w dzielnicy Biskupice. 
Według zgłoszenia doszło tam do 
pobicia. Kiedy mundurowi doje-
chali na miejsce, z klatki schodo-
wej wybiegał akurat mężczyzna z 
kominiarką na głowie i młotkiem 

trzymanym w ręce. Policjanci 
podjęli pościg za nim pościg. Po 
chwili mężczyzna został obez-
władniony. Następnie policjan-
ci  udzielili pomocy 40-letniej po-
krzywdzonej, którą znaleźli na 
klatce schodowej. Kobieta była 
przytomna, ale miała liczne obra-
żenia twarzy. Jej życiu nie zagraża 
niebezpieczeństwo. Chwilę póź-
niej w ręce stróżów prawa wpadł 
także drugi ze sprawców.

Jak wstępnie ustalono, mężczyź-
ni zaatakowali 40-latkę, bo chcieli 
odzyskać pieniądze ze świadczeń 
socjalnych, które kobieta mia-
ła rzekomo przywłaszczyć. Obak w 
chwili zatrzymania byli nietrzeźwi. 
Mężczyźni usłyszeli już zarzut usi-
łowania zabójstwa.

Pytany o przebieg wypadku w Piasku mówił, 
że udzielania pierwszej pomocy nauczył się w 
wojsku. Dodatkowo dyspozytorka ze „112” in-
struowała go, co ma robić. Poza tym musiał 
pomóc, bo nikt inny się nie zatrzymał... Pan 
Jacek jako jedyny udzielał pomocy 57-letniemu 
kierującemu, który zasłabł i zjechał z drogi. 
Inni kierujący jedynie zwalniali, aby spojrzeć 
na wykonywany przez niego masaż serca… 
Skromnemu mężczyźnie gratulowali m.in. sta-
rosta pszczyński, szef pszczyńskiej policji i 
komendant miejscowej straży pożarnej.

Informacja o zdarzeniu ukazała się na stronach 
internetowych 20 grudnia, zaledwie kilka minut po 
zdarzeniu. Komunikat dotyczył wypadku drogowe-
go, do którego doszło przed południem w Piasku 
na  DK-1. Jadący tamtędy w kierunku Pszczyny 
57-letni mieszkaniec Goczałkowic-Zdroju zasłabł i 
zjechał z drogi. Całe zdarzenie widział pan Jacek, któ-
ry jechał w przeciwnym kierunku. To jednak nie 
przeszkodziło mu zatrzymać samochodu, pokonać 
ruchliwe cztery pasy „jedynki”, zadzwonić na numer 
alarmowy i zdać relację dyspozytorce. Kobieta, aż 
do przyjazdu pierwszych służb, była w kontakcie ze 
zgłaszającym. Pytała o aktualną sytuację, stan ran-
nego mężczyzny i instruowała, co należy robić. Nie-
stety okazało się, że nie obędzie się bez masażu ser-
cu. Po konsultacji z dyspozytorką pan Jacek przystą-
pił do resuscytacji. Jak wspominał, musiało to trwać 

bardzo długo, bo w pewnym momencie zaczął tra-
cić siły. Nikt z przejeżdżających tamtędy kierowców 
nie zatrzymał się, żeby mu pomóc, żeby go zmienić. 
Z pewnością był bardzo dobrze widziany z  drogi - 
podobnie, jak stojący poza nią samochód 57-latka. 
Pan Jacek słyszał jedynie, bo nie miał czasu się przy-
glądać, że przejeżdżające samochody zwalniały. Kie-
rowcy musieli więc widzieć, jak pochylony nad męż-
czyzną uciska jego klatkę piersiową i walczy o jego 
życie. Niestety nikt więcej nie zatrzymał się, aby po-
móc w ratowaniu życia mężczyzny…

Na miejsce przyjechały ekipa karetki, straż pożarna 
oraz policja. Funkcje życiowe rannego mężczyzny zo-
stały przywrócone, a 57-latek został przetransporto-
wany do szpitala śmigłowcem pogotowia lotniczego.

Pan Jacek jest bardzo skromnym człowiekiem. 
Podczas spotkania w pszczyńskim starostwie cały 
czas powtarzał, że tak trzeba... Był wzruszony, kie-
dy przyjmował gratulacje od przedstawicieli po-
wiatu i służb mundurowych. W przekazanym mu 
podziękowaniu można było przeczytać, że nie-
zwłocznie i bez wahania wydobył poszkodowane-
go z pojazdu oraz przystąpił do resuscytacji krąże-
niowo-oddechowej. Zaznaczono również, że dzięki 
takiej postawie, przybyli na miejsce ratownicy mo-
gli kontynuować jego wysiłek ratowania ludzkiego 
życia. Poza przekazanymi mu gratulacjami, pisem-
nymi podziękowaniami i drobnymi upominkami, 
nie zabrakło również tych oznaczonych lo-
giem kampanii „Nie reagujesz-akceptujesz” i „Ra-
zem bezpieczniej”.

Kolumnę opracowała Katarzyna Gwara
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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 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  
- kożuch męski na wzrost 170 cm 
- prasowalnicę elektryczną 
- antenę do TV z przyłączem 
   ( kpl do zamontowania ) 
- maszynę dziewiarską firmy Bosch

tel. 34 362 94 27

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 część do Chevroleta 
Captive. CZUJNIK STOPU. NOWY.  
MADE IN USA. Tel. 501 779 441

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  
1. FOTEL - 60 zł 
2. Kanapę 2-osobową - 200 zł 
3. Fotel obrotowy do biurka - 80 zł 
4. Kurtkę damską M czerwoną    
PUMA - 160 zł 
5. Kozaki damskie skórzane rozm. 
40 - 150 zł 
6. Encyklopedia 24 tomy - 150 zł

tel. 660 714 015 

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

SPRZEDAM

MATRYMONIALNE

MATRYMONIALNE

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 RENCISTA,  58 lat, spokojny,  
bez nałogów, pozna wdowę do 
przyjaźni lub na stałe (najchętniej 
bezdzietną). Proszę o sms i opis: 
tel. 531 638 188

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

WYNAJMĘ

USŁUGI
n POLEROWANIE reflektorów, blachar-

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

n WYNAJMĘ działający od 30 lat 
sklep monopolowo-spożywczy 24H 
na ul. Garibaldiego 18 / Częstochowa 
tel. 531 186 403

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 OPEL ASTRA IV 1.7 D, rok prod. 2014, F. VAT, 
serwis, I - wł. 29.900 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 AUDI A3 1.9 D, rok prod. 2008 22.900 zł

n NISSAN MICRA  1.2 E, rok prod. 2016, kraj., 
I-wł., serwis, F-VAT 24.900 zł

n FORD C-MAX 1.6 D, rok prod. 2009 14.800 zł
n FORD FOCUS 1.8 D, rok prod. 2005 8.900 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 CHEVROLET AVEO 1.2 E, rok prod. 2011 
kraj., I – wł., serwis 12.900 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 MINI COOPER 1.5 E, rok prod. 2016, kraj. 47.500 zł

n SEAT ALTEA XL 2.0 D, rok prod. 2012 26.500 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 AUDI Q7 3.0 D, rok prod. 2006 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

FORD FIESTA 1.25 E, 
rok prod. 2016

32.900 zł

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

47.900 zł

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

39.900 zł

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

29.800 zł

RANGE ROVER EVOQUE 
2.0 E, rok prod. 2014,  
kraj., I – wł., serwis 

107.900 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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