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Lubliniec

Kijem od szczotki bił po głowie dwuletnie dziecko

Panki

Wymusił pierwszeństwo. 
Ucierpieli przypadkowi 

przechodnie

Częstochowa

W nocy wyszła na spacer  
z 7-miesięcznym dzieckiem.  
Była pod wpływem alkoholu

Dwie przypadkowe osoby ucier-
piały w wypadku, do którego doszło 
w Pankach. 40-letni kierowca pas-
sata, podczas skrętu w lewo, nie 
udzielił pierwszeństwa jadącemu z 
przeciwka audi. W efekcie drugi z po-
jazdów uderzył w kobietę i mężczyznę, 
którzy stali przy drodze.

Do zdarzenia doszło w niedzielę, po 
godzinie 18.00 na ul. Zielonej w Pankach. 

40-letni mieszkaniec Kłobuc-
ka siedział ze kierownicą vw 
passata. Podczas skrętu w le-
wo, nie udzielił pierwszeń-
stwa audi jadącemu z prze-
ciwka, którym kierowa 22-let-
ni mieszkaniec gminy Panki. 
W efekcie audi uderzyło w 
61-letnią kobietę oraz 65-let-

niego mężczyznę, którzy stali przy drodze. 
Oboje z obrażeniami ciała zostali zabrani 
do częstochowskiego szpitala. Pokrzyw-
dzeni są mieszkańcami gminy Wręczyca 
Wielka.

Kierowcy obu pojazdów byli trzeźwi. 
Na skutek zdarzenia nie odnieśli poważ-
nych obrażeń ciała.

- Na miejscu zdarzenia pracowali poli-
cjanci z kłobuckiej drogówki wraz z techni-
kiem kryminalistyki. Aktualnie dokładne 
przyczyny i okoliczności wypadku ustalają 
kłobuccy śledczy pod nadzorem często-
chowskiego prokuratora - mówi mł. asp. 
Kamil Raczyński, oficer prasowy kłobuc-
kich policjantów. - W toczącym się postę-
powaniu zostaną powołani biegli, w tym 
biegły z zakresu rekonstrukcji i przebiegu 
wypadków drogowych - podsumowuje.

Katarzyna Gwara

38-letnia matka postanowiła wyjść na 
spacer ze swoim 7-miesięcznym dziec-
kiem. I może nie byłoby w tym nic 
nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że... była 
pierwsza w nocy. Na dodatek kobieta była 
pod wpływem alkoholu.

Do zdarzenia doszło w nocy z środy na 
czwartek. Około godziny 1.00 pracownik straży 
miejskiej na monitoringu zauważył w pobliżu 
przystanku autobusowego przy al. Wolności 
kobietę spacerującą z wózkiem. - Jej zachowa-
nie wskazywało, że... kobieta może być pod 
wpływem alkoholu. Z uwagi na fakt, że miała 
pod opieką małe dziecko na miejsce zostali za-
dysponowani strażnicy miejscy, aby sprawdzić 
czy kobieta faktycznie nie spożywała wcześniej 

napojów alkoholowych i tym samym nie nara-
ża dziecka na niebezpieczeństwo - mówi Artur 
Kucharski, rzecznik straży miejskiej.

Kobieta wsiadła do nocnego autobusu. 
Funkcjonariusze znali jego numer boczny - 
szybko więc zlokalizowali pojazd. W efekcie za-
trzymali 38-latkę. Od kobiety, która miała pod 
opiekę 7-miesięczne dziecko, było czuć silną 
woń alkoholu. Zatrzymana trafiła na I Komisa-
riat Policji w Częstochowie.

Przy tej okazji, funkcjonariusze straży miej-
skiej przypominają, że każdy „Kto mając obo-
wiązek opieki lub nadzoru nad małoletnim do 
lat 7 albo nad inną osobą niezdolną rozpoznać 
lub obronić się przed niebezpieczeństwem, do-
puszcza do jej przebywania w okolicznościach 
niebezpiecznych dla zdrowia człowieka, podle-
ga karze grzywny albo karze nagany”.

Katarzyna Gwara

Zarzut usiłowania zabójstwa usłyszał 19-
letni mieszkaniec Lublińca. Młody mężczyzna 
przyszedł do siostry. Groził, że ją zabije. W 
pewnym momencie chwycił za kij od szczotki i 
kilkukrotnie uderzył nim w głowę dwuletnie 
dziecko. Obrażenia realnie zagrażały życiu 
dziewczynki. Na wniosek śledczych i prokura-
tora sąd aresztował 19-latka na trzy miesiące.

Zarzut usiłowania zabójstwa usłyszał 19-letni 
mieszkaniec Lublińca. Młody mężczyzna przy-
szedł do siostry. Groził, że ją zabije. W pewnym 
momencie chwycił za kij od szczotki i kilkukrotnie 
uderzył nim w głowę dwuletnie dziecko. Obraże-
nia realnie zagrażały życiu dziewczynki. Na wnio-
sek śledczych i prokuratora sąd aresztował 19-lat-
ka na trzy miesiące.

Do zdarzenia doszło w jednym z mieszkań na te-
renie Lublińca. Jak wynika z ustaleń policjantów, pi-
jany 19-latek przyszedł do mieszkania siostry i gro-
ził jej śmiercią. W pewnym momencie chwycił za kij 
od szczotki i kilkukrotnie uderzył nim w głowę dwu-
letnie dziecko. Chwilę później uciekł z mieszkania. 
Dziewczynka z obrażeniami głowy trafiła do szpita-
la. Jak się okazało, miała złamaną kość czaszki.

Mundurowi szybko zatrzymali sprawcę. Po ze-
braniu materiału dowodowego, prokurator przed-
stawił mężczyźnie zarzuty usiłowania zabójstwa 
dziecka oraz kierowania gróźb pozbawienia życia w 
stosunku do siostry. Na wniosek śledczych i proku-
ratora, sąd podjął decyzję o zastosowaniu wobec 
niego środka zapobiegawczego w postaci tymcza-
sowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Za 
czyny zarzucane podejrzanemu grozi kara doży-
wotniego więzienia.

Katarzyna Gwara
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Straz miejska

17-latek miał substancje 
psychoaktywne

Policja

Domowa plantacja konopi 
zlikwidowana

Straż miejska

Bezpieczne ferie zimowe 2020
Częstochowa

Weekend na naszych drogach

Podczas ferii zimowych czę-
stochowscy strażnicy miejscy 
kontrolują miejsca, gdzie naj-
częściej gromadzi się młodzież.  
W miniony czwartek 16 stycznia 
u 17-letniego mężczyzny funk-
cjonariusze Straży Miejskiej 
ujawnili woreczek strunowy ze 
środkami psychoaktywnymi.

- W województwie śląskim koń-
czy się pierwszy tydzień zimowych 
ferii. Straż Miejska w Częstochowie 
dba o to, by dzieci i młodzież spę-
dzały ferie w bezpieczny sposób. 
Strażnicy miejscy kontrolują miej-
sca gdzie gromadzi się młodzież. Są 
to m.in. lodowisko przy ul. Boya-
-Żeleńskiego, a także miejska śli-

zgawka w parku przy ul. 3-go Maja. 
Funkcjonariusze Straży Miejskiej 
patrolują też rejon Promenady Nie-
mena, a także inne znane miejsca. 
Podczas jednej z kontroli miejsc za-
grożonych w czwartek ok. godz. 20 
strażnicy miejscy zauważyli dwóch 
młodych mężczyzn, którzy trzymali 
coś w ręce i przyświecali sobie latar-
ką. Na widok strażników miejskich 
jeden zaczął uciekać, a drugi wyrzu-
cił woreczek strunowy z zawarto-
ścią. Przy 17-latku strażnicy miejscy 
ujawnili środki psychoaktywne. 
17-letni mężczyzna z zabezpieczo-
nymi środkami odurzającymi został 
przewieziony na I KP - informuje Ar-
tur Kucharski ze Straży Miejskiej w 
Częstochowie.

Paula Nogaj

Policjanci z wydziału do walki 
z przestępczością narkotykową 
z Katowic i kryminalni z Często-
chowy zlikwidowali nielegalną 
przydomową plantację konopi 
indyjskich. Śledczy zabezpie-
czyli 46 sadzonek tej rośliny  
i ponad 810 gramów suszu ma-
rihuany. Zatrzymany 32-latek 
usłyszał zarzuty uprawiania, 
przetwarzania i posiadania nar-
kotyków za które został już 
tymczasowo aresztowany.

Policjanci z katowickiego wydziału 
do walki z przestępczością narkotyko-
wą wpadli na trop mieszkańca Często-
chowy, który w wynajmowanym do-
mu ma prowadzić produkcją marihu-
any na dużą skalę. Te ustalenia po-
twierdziły się. - Policjanci z Katowic  
i Częstochowy wkroczyli na teren po-

sesji. W środku, w specjalnie zaada-
ptowanych do tego celu pomieszcze-
niach, odkryli plantacje konopi oraz „li-
nię produkcyjną” marihuany. Na plan-
tacji podłączony był kompletny 
osprzęt oświetleniowy i wentylacyjny. 
Policjanci zabezpieczyli 46 krzewów 
konopi w różnym stadium rozwoju  
i ponad 810 gramów już wytworzone-
go suszu roślinnego. Wykonane testy 
wykazały, że to marihuana. 32-letni 
mężczyzna został zatrzymany - mówi 
asp. szt. Marta Kaczyńska, oficer pra-
sowy częstochowskich policjantów.

Mężczyzna usłyszał zarzuty uprawy 
znacznej ilości konopi oraz przetwa-
rzania i posiadania dużej ilości środ-
ków odurzających. Oprócz prze-
stępstw narkotykowych, częstocho-
wianin usłyszy także zarzut kradzie-
ży prądu. Decyzją częstochowskie-
go sądu mężczyzna został już tym-
czasowo aresztowany.

Kończy się pierwszy tydzień ferii 
zimowych 2020. Straż Miejska w Czę-
stochowie apeluje, aby dobrze 
zabezpieczyć nasze mieszkania i 
domy na czas dłuższych wyjazdów 
oraz o to, aby uważać podczas zimo-
wych zabaw na stoku czy na 
zamarzniętych zbiornikach.

Warto zadbać, aby ktoś z rodziny lub są-
siadów stale kontrolował nasze mieszka-
nia czy domy i stwarzał pozory obecności 
domowników. Pamiętajmy o „Sąsiedzkim 
czuwaniu”. Warto również zastanowić się 
na zakupem urządzeń alarmowych i roz-
ważyć ich instalację w mieszkaniach czy 
domach. Wszelkie zabezpieczenia przyczy-
niają się do poprawy bezpieczeństwa w 
mieszkaniach i domach. Jeżeli zauważymy 
podejrzane osoby, które obserwują miesz-
kania czy domy sąsiadów, jeśli zauważymy 
pojazdy, a w nich podejrzane osoby, nale-
ży powiadomić służby mundurowe.

Choć obecnie nie ma mrozów to Straż 
Miejska w Częstochowie przestrzega przed 
niebezpiecznymi i brawurowymi zachowa-
niami nad zamarzniętą wodą. Pamiętajmy: 
„Krucha wyobraźnia to kalectwo”! Program 
„Krucha wyobraźnia to kalectwo” akcento-
wany jest przez strażników miejskich z re-
feratu ds. zapobiegania zjawiskom krymi-

nogennym wśród dzieci i młodzieży pod-
czas szkolnych prelekcji tuż przed rozpo-
częciem zimy czy ferii zimowych. Strażni-
cy miejscy przypominają również w trak-
cie trwania ferii zimowych o bezpiecz-
nym zachowaniu się nad zamarzniętymi 
akwenami. Należy pamiętać, że NIE wol-
no wchodzić na zamarznięty lód, który 
może pęknąć. Jeśli chcemy ślizgać się na 
łyżwach, warto wybrać legalne lodowi-
ska. W Częstochowie są to lodowisko 
przy ul. Boya-Żeleńskiego lub na miej-
skiej ślizgawce w Parku 3-go Maja przy 
ul. 3-go Maja 1.

Podczas ferii wiele osób nieletnich się-
ga też po alkohol i wyroby tytoniowe. 
Straż Miejska w Częstochowie przypomi-
na, że sprzedaż wyrobów tytoniowych 
lub alkoholowych osobom poniżej 18 lat 
jest zabroniona.

Ferie zimowe w województwie śląskim 
w 2019 roku trwają od 13 do 24 stycznia 
2020. O wszelkich czynach zabronionych 
należy informować służby mundurowe, w 
tym dyżurnego Straży Miejskiej w Często-
chowie (telefon alarmowy 986). Często-
chowscy strażnicy miejscy będą kontrolo-
wać miejsca, gdzie podczas ferii zimowych 
gromadzi się młodzież i dbać o zachowa-
nie spokoju i porządku publicznego.

Paula Nogaj

Od piątku do poniedziałku na często-
chowskich drogach doszło do 2 wypadków 
drogowych. Niestety jeden był tragiczny - 
zginął w nim 60-latek. Policjanci wyjeżdżali 
do skutków aż 61 kolizji drogowych, ujaw-
nili 79 wykroczeń dotyczących 
przekroczenia prędkości.

Dla policjantów z ruchu drogowego mi-
niony weekend to czas wytężonej pracy. W 
piątek stróże prawa włączyli się w woje-
wódzkie działania „Bezpieczny Pieszy”. W 
działaniach zaangażowanych było 25 mun-
durowych z ruchu drogowego. Policjanci re-
agowali na wykroczenia popełniane przez 
kierujących względem pieszych -nałożyli 39 
mandatów, a w 10 przypadkach zastosowali 
pouczenia. Najwięcej wykroczeń dotyczyło 
przekroczenia prędkości w rejonie przejść 
dla pieszych.

Poza tym w weekend doszło do 2 wypad-
ków drogowych oraz 61 kolizji drogowych. - 
Policjanci przebadali 320 kierujących na za-
wartość alkoholu w wydychanym powietrzu. 
Ujawnili 2 kierujących, którzy prowadzili 
swoje pojazdy pod wpływem alkoholu. Wo-
bec 79 sprawców wykroczeń, którzy prze-
kroczyli dopuszczalną prędkość zastosowali 
mandaty, w 2 przypadkach zatrzymali także 

prawo jazdy - mówi asp. szt. Marta Kaczyń-
ska z częstochowskiej policji.

Do najtragiczniejszego zdarzenia doszło w 
sobotę 18 stycznia około godz. 4.30 w miej-
scowości Lubojenka na trasie DK - 1.  
Z wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 
60-letni mieszkaniec Warszawy, siedzący za 
kierownicą forda, nie dostosował prędkości 
do warunków drogowych i utracił panowa-
nie nad pojazdem doprowadzając do zde-
rzenia czołowego z ciężarowym volvo kiero-
wanym przez 36-latka z Piekar Śląskich. Kie-
rowca forda zginął na miejscu.

Do drugiego wypadku doszło w niedzielę 
(19.01.) po godz. 16.00 w Rudnikach. Kie-
rowca hondy również nie dostosował pręd-
kości do warunków drogowych i utracił pa-
nowanie nad pojazdem i wjechał do rowu. 
Ranna została jego pasażerka. Kobieta trafi-
ła do szpitala.

Pamiętajmy, że z uwagi na zmieniające się 
warunki pogodowe, śliską nawierzchnię, 
opady deszczu droga hamowania znacząco 
się wydłuża. Zdejmijmy więc nogę z gazu i za-
chowajmy zasadę ograniczonego zaufania.

Pamiętajmy również, że wchodzenie tuż 
przed nadjeżdżający pojazd może skończyć 
się tragicznie. Wzmożoną czujność należy 
zachować także bezpośrednio na pasach i 
upewnić, czy kierowca zdąży wyhamować.

Częstochowa

Nagrodzeni w ramach miejskich 
programów

Poznaliśmy laureatów na-
gród i wyróżnień Prezydenta 
Miasta Częstochowy w ramach 
programów „Teraz Lepsza 
Praca”, „Lepsza Komunikacja 
w Częstochowie”, „Często-
chowa Wspiera Seniorów”  i  
„Przyjazna Częstochowa”. 
Okazją do ich wręczenia było 
noworoczne spotkanie w Fil-
harmonii Częstochowskiej.

W kategorii ,,Teraz Lepsza Pra-
ca” wręczono wyróżnienia Prezy-
denta Miasta Częstochowy ,,Pro-
motor Częstochowskiej Gospodar-
ki 2019”. Katowicka Specjalna Stre-
fa Ekonomiczna SA otrzymała wy-
różnienie specjalne, które odebrał 
Mateusz Rykała – wiceprezes, czło-
nek Zarządu KSSE. Główne przypa-
dło firmie Stolzle Częstochowa Sp. 
z o.o. Statuetkę i dyplom odebrał 
prezes zarządu Artur Wołoszyn. 
Ponadto wyróżniono Regionalną 
Izbę Przemysłowo-Handlową w 
Częstochowie (odebrał je Tadeusz 
Szymanek – Prezydent Rady RIPH) 
oraz Politechnikę Częstochowską 
(uczelnię reprezentował jej kanc-
lerz, dr inż. Arkadiusz Kociszewski).

W tej samej kategorii wręczono 
również dwie nagrody ,,Akade-
micka Częstochowa” – powędro-
wały one do autorek najlepszych 
prac inżynierskich, magisterskich 
lub doktorskich związanych z pro-
mocją miasta. I tak Aleksandra Kuk 
za napisaną na Politechnice War-
szawskiej pracę magisterską 
,,Utrzymanie pierwotnej funkcji 
handlowej przy adaptacji obiektów 
modernistycznych na przykładzie 
domu handlowego ,,Puchatek” w 
Częstochowie” otrzymała symbo-
liczny czek na  kwotę 3 tys. zł. Dru-
gą laureatką została Olga Mysłek, 

która za pracę licencjacką ,,Narzę-
dzia wspomagające obieg informa-
cji o zdarzeniach w publicznych 
systemach monitoringu wizyjnego 
na przykładzie monitoringu wizyj-
nego miasta Częstochowy” otrzy-
mała nagrodę w wysokości 1 tys. 
zł. Praca powstała na Uniwersyte-
cie Humanistyczno-Przyrodniczym 
im. Jana Długosza.

W kategorii ,,Lepsza Komunika-
cja w Częstochowie” nagrodę 
przyznano firmie Budpol Sp. z o.o., 
którą reprezentował jej prezes 
Piotr Smolarczyk.

W kategorii ,,Kierunek Przyja-
zna Częstochowa” nagrodę otrzy-
mało Stowarzyszenie ,,Aktywna 
Częstochowa”, które zajmuje się 
działalnością społeczną, marketin-
gową i organizacją wydarzeń, m.in. 
Festiwalu Kolorów, Świątecznego 
Grania z Kubą, Kina na Leżakach 
czy Summer Chill.

W kategorii ,,Częstochowa 
Wspiera Seniorów” nagrodzona 
została Elżbieta Jazłowiecka, która 
w 2006 roku stworzyła Uniwersytet 
Trzeciego Wieku przy ówczesnej 
Wyższej Szkole Pedagogicznej, dla 
którego pracowała 10 lat. Zainicjo-
wała powstanie UTW przy Akade-
mii Polonijnej.

Podczas noworocznego spotka-
nia wyróżnienia wręczyli prezydent 
Krzysztof Matyjaszczyk i przewod-
niczący Rady Miasta Zbigniew Nie-
smaczny. Uczczono także pamięć 
zamordowanego przed rokiem 
prezydenta Gdańska Pawła Ada-
mowicza. Po uroczystości dla gości 
spotkania zaśpiewała Ana Andrze-
jewska, której towarzyszyli muzycy 
– Bartek Bednarek i Darek Bafel-
towski. Goście usłyszeli też woka-
listkę i skrzypaczkę Amelię Cierpiał.

Kolumnę opracowała Katarzyna Gwara
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Nietrzeźwy kursant

Sfingowany rozbój 
z finałem w areszcie

Areszt za usiłowanie 
zabójstwa

100-letni pocisk znaleziony 
w szopie

Zabił swoją partnerkę
Świętochłowiccy policjanci zatrzymali 

mężczyznę, który jest podejrzany o zabój-
stwo. 29-letni mieszkaniec miasta po nocy 
spędzonej w policyjnym areszcie usłyszał za-
rzut. W chwili zatrzymania miał w organizmie 
blisko 2 promile alkoholu. Na wniosek śled-
czych i prokuratora, sąd aresztował 
mężczyznę na trzy miesiące. Za popełnione 
przestępstwo grozi mu kara dożywotniego 
więzienia.

Do zdarzenia doszło w miniony czwartek, w jed-
nym z mieszkań w Świętochłowicach. Oficer dy-
żurny odebrał zgłoszenie o ciężko rannej kobiecie. 
Na miejsce natychmiast został wysłany patrol. 
Drzwi do mieszkania otworzył 29-letni świętochło-
wiczanin. Na ziemi leżała kobieta z raną w klatce 

piersiowej. Mundurowi natychmiast podjęli czyn-
ności mające na celu przywrócenie funkcji życio-
wych. Po chwili przyjechali na miejsce ratownicy 
medyczni. Niestety nie zdołali oni uratować kobie-
ty. Jak wynika z ustaleń śledczych, w mieszkaniu 
doszło do sprzeczki pomiędzy konkubentami. 
Stróże prawa zatrzymali 29-latka. Jak się później 
okazało po badaniu alkomatem, miał on blisko 2 
promile alkoholu w organizmie. Mężczyzna trafił 
do policyjnego aresztu, gdzie spędził noc. Na miej-
scu, pod nadzorem prokuratora, przez wiele go-
dzin pracowali policyjni technicy i śledczy. Zgro-
madzony przez nich materiał dowodowy pozwolił 
na postawienie zatrzymanemu mężczyźnie zarzu-
tu zabójstwa 34-latki. Na wniosek śledczych cho-
rzowski sąd aresztował go na 3 miesiące. Grozi 
mu kara dożywotniego pozbawienia wolności.

Raciborscy kryminalni zatrzymali 37-latka, który kilkakrotnie 
ugodził nożem w okolice twarzy i szyi 41- letniego mieszkańca 
powiatu raciborskiego. Podejrzany usłyszał zarzut usiłowania za-
bójstwa. Na wniosek śledczych i prokuratora, sąd tymczasowo 
aresztował mężczyznę na 3 miesiące. Za popełnione przestępstwo 
grozi mu kara 25 lat więzienia lub nawet dożywotniego pozba-
wienia wolności.

Do zdarzenia doszło na ulicy Rudzkiej w Kuźni Raciborskiej. Jak wstęp-
nie ustalili raciborscy kryminalni, poszkodowany  wracał akurat do do-
mu. W pewnym momencie został zaczepiony przez 37-latka. Agresor 
ugodził go nożem w okolice twarzy oraz szyi. Poszkodowany trafił do 
szpitala. Na chwilę obecną jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Kil-
ka dni później policjanci zatrzymali napastnika. Mężczyzna usłyszał już 
zarzut usiłowania zabójstwa. Na wniosek raciborskich śledczych i proku-
ratora, sąd podjął decyzję o jego tymczasowym aresztowaniu na okres 
trzech miesięcy. Za usiłowanie zabójstwa, 37-letniemu mieszkańcowi po-
wiatu raciborskiego grozi kara dożywotniego więzienia. Podejrzany zo-
stał już doprowadzony do zakładu karnego.

Policjanci przyjęli zgło-
szenie od mieszkanki gminy 
Rudziniec mówiące o podej-
rzanym przedmiocie, który 
pozostał po zmarłym członku 
jej rodziny. Na miejsce wysłano 
patrol. Policjant z nieetatowej 
grupy rozpoznania minersko-
-pirotechnicznego ocenił 
natychmiast, że starsza ko-
bieta odkryła w szopie…
szrapnel z czasów I wojny 
światowej. Pocisk artyleryjski, 
w doskonałym jak na 100 lat 
stanie, stanowił śmiertelne 
niebezpieczeństwo dla zgła-
szającej i jej rodziny, która 
przez kilkadziesiąt lat miesz-
kała w jego sąsiedztwie...

W piątek przed godziną 20.00 
mieszkanka gminy Rudziniec 
zgłosiła policji, że niedawno 
zmarły członek jej rodziny, całe 
życie trzymał w starej szopie ja-
kiś dziwny owalny przedmiot. 
Starsza kobieta dokonała odkry-
cia podczas sprzątania pomiesz-
czenia. Zgłaszająca słusznie po-
dejrzewała, że może to być coś 
związanego z wojskiem.

Po przyjeździe na miejsce 
stróżów prawa okazało się, że w 
szopie leży pocisk artyleryjski. 
Szrapnel produkcji niemieckiej, 
kaliber 100 mm pamiętał jesz-
cze czasy I wojny światowej. 

Starszy aspirant Dominik Polak, 
wchodzący w skład nieetatowej 
grupy rozpoznania minersko-pi-
rotechnicznego z KMP Gliwice 
określił, że znalezisko stanowi 
ogromne zagrożenie. Pocisk ar-
tyleryjski jest wyposażony w nie-
bezpieczny zapalnik podwójne-
go działania (czasowo uderze-
niowy) – co oznacza, że zapro-
jektowano go tak, by w przypad-
ku niezadziałania systemu czaso-
wego eksplodował po uderzeniu 
w przeszkodę. Przedmiot wypeł-
niony jest ołowianymi kulkami, 
służącymi do rażenia piechoty – 

w zamyśle eksplodować miał 
nad głowami żołnierzy. Po oglę-
dzinach okazało się, że ten kon-
kretny pocisk wystrzelono ponad 
sto lat temu, jednak z nieznanych 
przyczyn nie eksplodował.

Materiał wybuchowy znalezio-
nego szrapnela to kwas pikryno-
wy, poprzednik używanego w 
czasie II wojny światowej trotylu. 
Kwas ten był „bezpiecznym” ma-
teriałem wybuchowym, ale w 
przeciwieństwie do trotylu z cza-
sem reagował z metalami, stając 
się niezwykle wrażliwym na jakie-
kolwiek uderzenie.

Policjanci z Piekar Śląskich 
prowadzili wzmożone kontrole 
stanu trzeźwości kierowców. Ja-
kież było ich zdziwienie, gdy 
wśród zatrzymanych znalazł 
się.... nietrzeźwy kursant nauki 
jazdy. Mężczyzna zamiast 
prawa jazdy, w najbliższym 
czasie może spodziewać się za-
rzutu prowadzenia pojazdu w 
stanie nietrzeźwości. Grozi mu 
do 2 lat więzienia.

W sobotę rano mundurowi z 
piekarskiej drogówki sprawdzali 
stan trzeźwości kierujących. Na ul. 
Karola Miarki do kontroli drogowej zatrzymany został 
kierujący „elką” 28-latek. Kursant bytomskiej szkoły 
nauki jazdy nie będzie najlepiej wspominał swojej 
pierwszej kontroli drogowej. Badanie alkomatem wy-
kazało bowiem u niego prawie promil alkoholu. Jadą-
ca z nim instruktorka była trzeźwa. Kierujący, choć nie 

ma prawa jazdy, odpowie za przestępstwo, jakim jest 
kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nie-
trzeźwości. Nie będzie mógł również przystąpić w naj-
bliższym czasie do egzaminu na prawo jazdy. Śledczy 
będą też wyjaśniać, czy postępowanie instruktora na-
uki jazdy było właściwe. O dalszym losie mężczyzny 
zadecyduje prokuratura i sąd. Grozi mu do 2 lat po-
zbawienia wolności.

Plan zakładał zgłoszenie na-
padu na sklep, w wyniku czego 
skradzione zostały papierosy o 
wartości blisko 5 tys. zł. Scenariusz 
przygotowany przez 30-latka legł 
w gruzach, kiedy sprawą zajęli się 
piekarscy kryminalni. Śledczy 
ustalili, że cały napad został sfin-
gowany, a za kradzieżą stoi 
konkubent ekspedientki pracu-
jącej w sklepie. Na wniosek 
prokuratora sąd zdecydował o za-
stosowaniu trzymiesięcznego 
aresztu wobec bytomianina, nato-
miast jego 25-letnia partnerka 
została objęta policyjnym do-
zorem.

Dyżurny piekarskiej komendy został 
powiadomiony o napadzie na sklep 
spożywczy przy ul. Śląskiej. Ze wstęp-
nych ustaleń mundurowych, którzy 
przyjechali na miejsce wynikało, że w 
sklepie w chwili napadu miała przeby-
wać tylko jedna pracownica. Zamasko-
wany mężczyzna, po krótkiej szarpani-
nie oraz uderzeniu ekspedientki w 
twarz, otworzył szafę znajdującą się w 
jednym z pomieszczeń, a następnie 
skradł z niej papierosy o wartości bli-
sko 5 tys. zł. Sprawą zajęli się piekarscy 
kryminalni, którzy szybko doszli do 
wniosku, że w opisie zdarzenia nie 
wszystko jest wiarygodne. W wyniku 
ustaleń policjanci zatrzymali ostatecz-
nie 30-letniego bytomianina, jego 

25-letnią konkubinę oraz jej aktualne-
go męża, który również był zamieszany 
w rzekomy napad. Okazało się, że za 
„rozbojem” stoi konkubent ekspe-
dientki, który wiedząc, że w placówce 
jest jedynie jego partnerka, przyszedł 
do sklepu w celu kradzieży papiero-
sów. Mieszkanka Bytomia, zawiada-
miając policjantów, wprowadziła ich w 
błąd co do przebiegu wydarzeń, wymy-
ślając m.in., że została uderzona przez 
napastnika. W sprawę zamieszany był 
również mąż pracownicy sklepu, który 
odpowie za tworzenie fałszywych do-
wodów, dzięki czemu miał dać alibi 
30-latkowi. Mężczyzna nie uniknie też 
odpowiedzialności za składanie fałszy-
wych zeznań. Cała trójka usłyszała już 
zarzuty. Partner ekspedientki sklepu 
odpowie za kradzież w warunkach re-
cydywy, ponieważ był już wcześniej ka-
rany za podobne przestępstwo i odby-
wał karę pozbawienia wolności. Odpo-
wiedzialności nie uniknie także 25-lat-
ka, która wspólnie z konkubentem 
usłyszała zarzut kradzieży. Kobieta od-
powie za składanie fałszywych zeznań 
oraz fałszywe zawiadomienie o popeł-
nieniu przestępstwa. Na wniosek pro-
kuratury, decyzją sądu 30-latek najbliż-
sze trzy miesiące spędzi w areszcie, a 
jego partnerka objęta została policyj-
nym dozorem.

Kolumnę opracowała Katarzyna Gwara
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– przyjazd
– pomiar
– wycena
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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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