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Częstochowa

Urząd Stanu Cywilnego podsumował miniony rok

Zatrzymana

Zabójczyni  
z Zimnowody  

trafiła do aresztu

Ruszył proces

Twierdził, że napadł na banki, bo... 
denerwowała go żona

Częstochowski sąd 
aresztował na trzy mie-
siące zabójczynię z 
Zimnowody. Kobieta zabiła 
męża podczas awantury 
domowej. Postawiono jej 
zarzut zabójstwa.

Do tragedii doszło z soboty 
18 stycznia na niedzielę 19 
stycznia 2020 roku w Zimno-
wodzie w powiecie kłobuc-
kim. Podczas domowej awan-
tury 31-letnia kobieta nożem 

k u c h e n n y m 
śmiertelnie ugo-
dziła o dziesięć lat 
starszego męża.

Policja otrzy-
mała informację o 
rodzinnej awantu-
rze o godzinie 
0.30. Na miejsce 

pojechali od razu mundurowi 
z Krzepic. W domu w jednym z 
pomieszczeń znaleźli leżącego 
na podłodze martwego męż-
czyznę. Wokół było pełno krwi. 
Mundurowi zabezpieczyli śla-
dy oraz kuchenny nóż, który 
prawdopodobnie był narzę-
dziem zbrodni. Do Zimnowo-
dy wezwano także kryminal-
nych z Kłobucka oraz prokura-
tor z  Częstochowy.

31-latka została zatrzyma-
na. Była pijana. Miała 2,6 pro-
mila we krwi. - Przyznała się do 
winy, złożyła wyjaśnienia, te 
jednak będą weryfikowane - 
mówi Piotr Wróblewski, rzecz-
nik prasowy Prokuratury 
Okręgowej w Częstochowie. 
Kobieta została aresztowana 
na trzy miesiące.

Katarzyna Gwara

Przed Sądem Okręgowym w Czę-
stochowie ruszył się proces 
37-letniego Waldemara K. Infor-
matyk w ciągu 11 lat napadł na osiem 
banków w woj. śląskim. Ukradł ponad 
milion złotych i kilkadziesiąt tysięcy 
euro. Mężczyzna nie przyznał się do 
wszystkich zarzutów. - Nie liczyłem 
ile ukradłem - mówił śledczym.

Waldemarowi K. zarzuca się szereg 
napadów na placówki bankowe poło-
żone w różnych miastach południa 
Polski. Początkowo czyny te nie były w 
żaden sposób ze sobą łączone. Do-
piero po zatrzymaniu mężczyzny w 
placówce banku PKO BP w Rybniku 
przy ul. 3 Maja 30, gdzie usiłował 
ukraść około 600 tys. zł, i przeprowa-
dzeniu czynności procesowych, usta-
lono, że jest on sprawcą ośmiu innych 
rozbojów. Napadał przede wszystkim 
na placówki Invest Banku. Okradł te 
znajdujące się w Dąbrowie Górniczej, 
Nysie, Raciborzu i Bytomiu. Po drodze 

„wstąpił” też do PKO BP w Katowi-
cach. Na mapie jego przestępczej 
działalności była również placówka z 
naszego miasta. 10 października 
2013 roku napadł na Invest Bank w 
Częstochowie (przy ul. Kilińskiego 
42/44). Ukradł wówczas 322 968,89 zł 
oraz 850,00 euro. Przestępca był nie-
uchwytny. Zrobił sobie kilkuletnią 
przerwę i do przestępczej działalności 
powrócił 1 sierpnia 2016 r. Najpierw 
napadł na ING Bank Śląski w Dąbro-
wie Górniczej, a później na PLUS Bank 
S.A. w Bielsku Białej.

Mężczyzna zawsze działał według 
tego samego schematu – zapoznawał 
się z zasadami funkcjonowania placó-
wek bankowych, słownictwem, spo-
sobami przechowywania środków 
pieniężnych na terenie oddziałów, a 
dodatkowo na „napad” stylizował się i 
przebierał. Używał, peruk, czapek, 
szalików, okularów przeciwsłonecz-
nych. Akcesoriów tych nie wyrzucał 
po napadzie – część z nich została 

znaleziona w wynajmowanym przez 
oskarżonego garażu w Tychach. Z re-
guły też zabezpieczał się zakładając 
na ręce rękawiczki. W trakcie zdarzeń 
miał ze sobą atrapy broni i granatów, 
które służyły mu do wymuszenia na 
pracownikach banku, a czasami i 
klientach, wydania środków finanso-
wych. Podejrzany początkowo przy-
znał się do stawianych zarzutów, złożył 
wyjaśnienia. Później jednak się z tego 
wycofał. Twierdził, że napadł na banki, 
bo denerwowała go żona. Jego proces 
ruszył przed Sądem Okręgowym w 
Częstochowie, na sali rozpraw nie 
przyznał się do wszystkich napadów.

Mężczyzna miał żonę i córkę, utrzy-
mywał relacje także z innymi kobietami. 
Wmawiał im, że jest dyrektorem w ING 
w Katowicach, zabierał do dobrych ho-
teli,  jeździł bmw x5. Jego żona myślała, 
że utrzymuje rodzinę ze zleceń infor-
matycznych. Po jego aresztowaniu zło-
żyła pozew rozwodowy. 

Katarzyna Gwara

1572 nowych częstochowianek i 
częstochowian przyszło na świat w 
minionym roku. Najpopularniejsze 
imiona to Zuzanna, Antoni, Jakub i 
Lena. Poza tym zawarto 1037 mał-
żeństw – dokładnie tyle, co w 2018 
roku. Pracownikom udało się prze-
nieść do elektronicznego, 
ogólnokrajowego systemu rekor-
dową liczbę papierowych aktów 
stanu cywilnego – prawie 51 tys. 
Tak w największym skrócie można 
podsumować miniony rok w Urzę-
dzie Stanu Cywilnego w 
Częstochowie.

Według danych z Rejestru Mieszkań-
ców w 2019 roku narodziło się 1572 no-
wych częstochowianek i częstochowian. 
Rodzice dziewczynek najczęściej decydo-
wali się na imię Zuzanna – zarejestrowa-
no 81 aktów urodzenia z takim imie-
niem. Wśród chłopców najwięcej było 
tych o imieniu Antoni – 69. W dalszej ko-
lejności były: Jakub (65) oraz Lena (61).

Zawarto 1037 małżeństw – dokładnie 
tyle samo, co rok wcześniej. Więcej było 
małżeństw cywilnych – 561, podczas gdy 
w 2018 roku było ich 502. Poza budyn-
kiem USC odbyło się 10 ślubów. Co roku 
ta liczba się zwiększa.

W ubiegłym roku zmarło 2825 miesz-
kanek i mieszkańców miasta.

- Blisko 51 tys. aktów stanu cywilnego 
pracownicy   USC przenieśli z wersji pa-
pierowej do elektronicznego, ogólnopol-
skiego systemu Rejestracji Stanu Cywil-

nego - mówi Rafał Bednarz, kierownik 
USC w Częstochowie. - To absolutny 
rekord – zarówno dla częstochow-
skich urzędniczek i urzędników (do-
tychczas co roku udawało się prze-
nieść średnio 30 tys. aktów), ale też w 
województwie – żaden ze śląskich 
urzędów nie może się pochwalić ta-
kim wynikiem. Osiągniecie rekordo-
wej liczby przeniesionych do elektro-
nicznego rejestru aktów było możliwe 
dzięki zaangażowaniu pracowników 
oraz wykorzystaniu odpowiednich 
narzędzi informatycznych - dodaje. 
Warto wspomnieć, że częstochowski 
urząd był pionierem innowacyjnego 
sposobu masowej migracji aktów – to 
właśnie w naszym USC przeniesiono 
w ten sposób pierwszy akt w kraju. 
Do dziś udaje się w Częstochowie 
przenosić tych aktów najwięcej w sto-
sunku do liczby zatrudnionych osób.

Teraz celem jest skrócenie czasu 
potrzebnego na przeniesienie ksiąg. 
Początkowo szacowano, że migracja 
całej bazy – obliczanej w 2015 r. na ok. 
650 tys. rekordów – zajmie 30 lat. Dziś, 
po 5 latach, wiadomo, że jeśli to tem-
po uda się utrzymać, to baza powinna 
być kompletna dużo wcześniej. Ma to 
służyć wygodzie interesantek i intere-
santów – chodzi o to, aby mogli otrzy-
mywać odpisy aktów od ręki, zarówno 
w Częstochowie, jak i w każdym Urzę-
dzie Stanu Cywilnego w Polsce.

Katarzyna Gwara
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Gaude Mater

JAZZtochowa w nowym roku

Częstochowa

Kolędy Pospieszalskich w Filharmonii

Był poszukiwany...

Wpadł podczas kontroli drogowej

Lubliniec

Na ulicy zaatakował 55-latka

Pierwszy w tym roku koncert 
,,kroczącego” festiwalu jazzowego 
w OPK ,,Gaude Mater” zaplano-
wano na piątek, 24 stycznia. 
Usłyszymy Coherence Quartet, 
promujący materiał ze swojego 
albumu „Sagaye”. Muzycy wejdą 
na scenę przy ul. Dąbrowskiego 1 
o godz. 19.00. Bilety można kupić 
online albo w siedzibie Ośrodka.  

Po debiutanckim krążku z 2011 ro-
ku Coherence Quartet nagrał kolejną 
płytę – tym razem w cenionej i presti-
żowej wytwórni Challenge Records, 
która wypuszczała też m.in. albumy 
saksofonisty i flecisty Dave’a Liebma-
na, kontrabasisty Eddiego Gomeza czy 

saksofonisty Lee Konitza. Album „Sa-
gaye” powstał w nietypowych okolicz-
nościach – po kilku nie dość satysfak-
cjonujących sesjach studyjnych kwar-
tet przeniósł się na nagrania do … 
drewnianego domu na wsi. Spędzony 
tam wspólnie czas okazał się tym, cze-
go zespół potrzebował, aby zarejestro-
wać materiał odpowiadający aspira-
cjom muzyków.  

Coherence Quartet zespaja jazzo-
wą tradycję, pozajazzowe wpływy 
oraz improwizatorską dojrzałość. Te 
trzy składniki tworzą własny muzycz-
ny język zespołu. Jak napisał na portalu 
jazz.pl znakomity recenzent i znawca 
jazzu Dionizy Piątkowski:  ,,Muzyka 
Coherence Quartet   jest niezwykle 
konsekwentnym zabiegiem artystycz-

nym, gdzie brzmienie i forma jest nie-
zwykle ważnym elementem całej – bu-
dowanej z niezwykłą precyzją – jazzo-
wej faktury. Subtelność i nastrój albu-
mu sprawiają, że jest on coraz wyraź-
niej osadzony w tym co dzisiaj  określa 
się mianem melancholijnej   estetyki 
modern-jazzu.”.

24 stycznia o godz. 19.00 Coheren-
ce Quartet zagra w składzie: Łukasz 
Kluczniak (saksofon altowy), Marcin 
Lamch (kontrabas), Robert Jarmużek 
(fortepian) oraz Grzegorz Masłowski 
(perkusja). Bilety są już dostępne w 
sprzedaży w cenach: 20 zł (ulgowy), 
30 zł (w przedsprzedaży), 50 zł (w dniu 
koncertu).

Oprac. Katarzyna Gwara

Najsłynniejsza muzyczna ro-
dzina z naszego miasta wystąpi w 
towarzystwie orkiestry symfo-
nicznej w Filharmonii 
Częstochowskiej 24 stycznia, o 
godz. 19.00. W kolędach trzypo-
koleniowego zespołu gruntowna 
edukacja łączy się z pasją wspól-
nego muzykowania i 
doświadczeniami zdobywanymi 
na rozmaitych scenach.  

Jedna z najbardziej znanych rodzin 
muzycznych w Polsce płytę z kolęda-
mi nagrała już w pierwszej połowie lat 
90., gdy sporej części obecnego skła-
du nie było jeszcze na świecie. Kolędy 
w interpretacji Pospieszalskich mają 
bardzo rozbudowane aranżacje i bo-
gaty zestaw instrumentalny z m.in. 
fletem poprzecznym, skrzypcami, tu-
bą czy klarnetem basowym. Wszyscy 
instrumentaliści także śpiewają. W 
sposobie odczytywania kolędowej 
tradycji przez Pospieszalskich splata-
ją się doświadczenia z ich niezliczo-
nych zespołów i kolaboracji z innymi 

muzykami, gruntowne wykształcenie 
muzyczne oraz folkowe fascynacje – 
polskie, europejskie, latynoskie, afry-
kańskie czy żydowskie.  

Rodzina jest w trasie ze swoim 
świątecznym programem już od koń-
ca grudnia. Zaplanowano łącznie kil-

kanaście koncertów w całym kraju  –  
czasem także z orkiestrami symfo-
nicznymi. Również koncert w Często-
chowie odbędzie się przy udziale jej 
filharmoników, których poprowadzi 
Adam Klocek.

oprac. Katarzyna Gwara

Częstochowscy policjanci zatrzymali mężczyznę, 
który prowadził, pomimo obowiązującego go zakazu 
kierowania pojazdami mechanicznymi. Jak się oka-
zało, 40-latek był poszukiwany...

Policjanci z częstochowskiego Wydziału Ruchu Drogo-
wego zatrzymali do kontroli nissana. - Już pierwsze wyko-
nane czynności wskazywały, że nie będzie to typowa kon-
trola. Po sprawdzeniu w policyjnych systemach okazało 
się, że kierowca prowadził samochód pomimo obowiązują-

cego go zakazu - mówi asp. szt. Marta Kaczyńska z często-
chowskiej policji. Szybko okazało się też, że 40-latek jest po-
szukiwany przez wymiar sprawiedliwości w celu ustalenia 
miejsca pobytu oraz odbycia kary pozbawienia wolności. - 
Ustalono jednak, że zatrzymany miał możliwość uwolnienia 
się od kary zastępczej w przypadku uregulowania zaległej 
grzywny w wysokości 3000 zł. Po wpłaceniu zasądzonej 
kwoty na konto sądu, mężczyzna został zwolniony - wyja-
śnia asp. szt. Marta Kaczyńska.

Mężczyzna odpowie jednak za złamanie zakazu sądowe-
go. Grozi mu za to do 5 lat pozbawienia wolności.

Policjanci zatrzymali 19-latka 
podejrzanego o rozbój. Jego ofiarą 
padł 55-latek, który wyszedł 
akurat z poczty, gdzie wypłacał 
pieniądze. Młody mężczyzna 
przewrócił go na ziemię i ukradł 
600 zł. Decyzją prokuratora 
sprawca trafił pod dozór policji. 
Grozi mu do 12 lat więzienia.

Do rozboju doszło na ulicy Karola 
Miarki w Lublińcu. Jak ustalili śledczy, 
przestępca zaatakował 55-latka zaraz 
po tym, jak wyszedł z Urzędu Poczto-
wego, gdzie wypłacał pieniądze. - Na-
pastnik przewrócił swoją ofiarę na 
ziemię, a następnie wyrwał z ręki pie-
niądze w kwocie 600 zł. Pokrzywdzo-
ny, o zdarzeniu powiadomił lubliniec-
kich policjantów, którzy w ten sam 
dzień ustalili i zatrzymali sprawcę - 

mówi mł. asp. Michał Sklarczyk, oficer 
prasowy lublinieckich policjantów.

Zatrzymany usłyszał zarzut rozbo-
ju, a prokurator zastosował wobec 
niego środek zapobiegawczy w po-
staci policyjnego dozoru. Dodatkowo 
19-latek ma zakaz zbliżania się i kon-
taktowania z pokrzywdzonym. Czyn, 
którego się dopuścił, zagrożony jest 
karą do 12 lat pozbawienia wolności.

Uroczystości

Rocznica powstania 
styczniowego

Częstochowa

Odkryli nielegalne 
automaty do gier

WOŚP

Rekord pobity!

22 stycznia, w związku z 
obchodami 157. rocznicy 
wybuchu Powstania Stycz-
niowego, w Częstochowie 
odbędą się uroczystości 
upamiętniające wydarzenia 
z 1863 roku.

Tegoroczne uroczystości 
rozpoczną się o godzinie 9.45 
na cmentarzu św. Rocha, 
gdzie przedstawiciele władz 
miasta złożą kwiaty i zapalą 
znicze na mogiłach powstań-
ców. O godzinie 11.00 w ka-
plicy na cmentarzu Kule od-

będzie się Msza św. w intencji 
powstańców styczniowych. 
Po nabożeństwie zgroma-
dzeni przejdą pod grób 
uczestnika powstania, por. 
Józefa Ludwika Hunkiewicza, 
gdzie odbędzie się poświęce-
nie grobowca, złożenie kwia-
tów i zapalenie zniczy.

Uroczystość na Cmentarzu 
Kule odbędzie się z inicjatywy 
Związku Oficerów Rezerwy RP. 
W tegorocznych obchodach 
wezmą udział uczniowie czę-
stochowskich szkół, w których 
są klasy mundurowe (ZST oraz 
ZDZ).

Częstochowscy strażnicy 
miejscy wspólnie z funkcjo-
nariuszami Krajowej 
Administracji Celno-Skar-
bowej odkryli w dwóch 
lokalach siedem nielegal-
nych automatów do gier 
hazardowych.

W poniedziałek na terenie 
Częstochowy strażnicy miejscy 
i celnicy prowadzili wspólne 
działania zmierzające do ujaw-
nienia lokali z nielegalnymi au-
tomatami do gry. - Funkcjona-
riusze Straży Miejskiej i KAS na-
mierzyli na terenie Częstocho-
wy dwa lokale, w których odkry-

to 7 nielegalnych automatów 
do gry - mówi Artur Kucharski, 
rzecznik straży miejskiej. - W 
jednym z lokali podjęto inter-
wencję wobec 38-letniej kobie-
ty, która pracowała w lokalu z 
automatami, a w drugim lokalu 
funkcjonariusze prowadzili 
czynności służbowe wobec 
25-letniego mężczyzny - dodaje.

To kolejna udana współpra-
ca częstochowskich strażni-
ków miejskich z celnikami. 
Wcześniej dzięki temu udało 
się odkryć miejsca, gdzie był 
sprzedawany alkohol oraz wy-
roby tytoniowe bez polskich 
znaków akcyzy.

Ponad pół miliona zło-
tych zebrał częstochowskich 
sztab Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy pod-
czas 28. finału. Na tym 
jednak nie koniec.  Wciąż 
trwają licytacje na Allegro, 
które dodatkowo zwiększą 
ostateczną kwotę.

Świątecznemu graniu z WO-
ŚP w naszym mieście tradycyj-
nie towarzyszył szereg atrakcji 
takich, jak koncerty, imprezy 

sportowe, czy akcja krwiodaw-
stwa. Cel jednak był jeden – ze-
brać jak największą kwotę, 
tym razem na zakup najnowo-
cześniejszych urządzeń ratują-
cych życie i zdrowie dzieci. Jak 
się okazało, częstochowianie 
kolejny raz stanęli na wysoko-
ści zadania. Efekt? Udało się 
pobić zeszłoroczny rekord i ze-
brać blisko 550 tys. zł. Na tym 
jednak nie koniec. Wciąż trwa-
ją licytacje na Allegro, które 
dodatkowo zwiększą ostatecz-
ną kwotę.

Kolumnę opracowała Katarzyna Gwara

 Bilety można kupić w kasie Filharmonii Częstochowskiej im. Bronisława  
Hubermana przy ul. Wilsona 16 oraz online na stronie 

http://www.filharmonia.com.pl/
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Wykorzystywali Polaków  
do przymusowej pracy i żebractwa

Uratowali mężczyznę  
z płonącego samochoduTargnął się na swoje 

życie

Matka i syn zatrzymani 
z narkotykami

Doświadczony kierowca  
nie rozumiał swojej 

winy

Policjanci z Katowic, wra-
cając po służbie do domu 
uratowali życie mężczyzny. 
Mundurowi dosłownie w 
ostatnim momencie odciągnęli 
kierowcę od palącego się samo-
chodu. Chwilę później nastąpiła 
jego eksplozja…

Policjanci katowickiego oddziału 
prewencji pełnili tego dnia służbę 
na lotnisku w Pyrzowicach. Kiedy 
wracali do domu, na poboczu dro-
gi zauważyli palącą się osobówkę. 
Samochód znajdował się na prze-
ciwnym pasie ruchliwej drogi. Z ko-
mory silnika wydobywał się ogień i 
kłęby dymu. Policjanci zablokowali 
ruch w kierunku Częstochowy, za-
pewniając korytarz bezpieczeń-
stwa dla przejazdu wezwanych 
służb ratunkowych i natychmiast 

ruszyli z pomocą. Kierowca, chcąc 
ocalić rzeczy przed spaleniem, pró-
bował wyciągnąć je z bagażnika. Sy-
tuacja była jednak bardzo poważna, 
- płomienie były coraz większe, a 
ogień zaczął zajmować również tył 
pojazdu. Mundurowi odciągnęli 
mężczyznę od ognia. Chwilę później 
nastąpiła eksplozja paliwa i wybuch 
akumulatora, po czym cały samo-
chód stanął w płomieniach.

Mundurowi zapewnili mężczyź-
nie pomoc przedmedyczną. 
Oprócz niego, w samochodzie nie 
było na szczęście innych osób. Kie-
rowcą okazał się obywatel Nie-
miec. Na miejsce przyjechała straż 
pożarna i ogień został ugaszony. 
Dzięki szybkiej i stanowczej reakcji 
policjantów nie doszło do tragedii 
i nikt nie ucierpiał.

Dzięki błyskawicznej reakcji oficera dyżurnego oraz skierowanych 
na miejsce zdarzenia dzielnicowych z knurowskiego komisariatu, 39-
latek przeżył próbę samobójczą. Policjanci odnaleźli nieprzytomnego 
mężczyznę w przydomowym garażu. Po przywróceniu mu funkcji ży-
ciowych, przekazali go załodze pogotowia.

Dyżurny knurowskiego komisariatu otrzymał informację o podejrze-
niu, że jeden z mieszkańców gminy Pilchowice może targnąć się na swoje 
życie. Rozpoczął się wyścig z czasem. Powiadomiono dzielnicowych, którzy 
znając mężczyznę i wiedząc, gdzie 39-latek może przebywać, natychmiast 
ruszyli na miejsce. Dzielnicowi mł. asp. Jacek Zapała oraz asp. Justyn Ko-
stowski wiedzieli, że każda sekunda może decydować o życiu desperata. 
Błyskawicznie sprawdzili posesję We wnętrzu garażu zauważyli wiszącego 
człowieka. Nie dawał on oznak życia. Mundurowi nie poddali się i rozpoczę-
li akcję resuscytacyjną, przywracając oddech oraz tętno. Uratowanego 
przejęła załoga pogotowia i przetransportowała go do szpitala.

Policjanci z wydziału antynarkotykowego katowickiej komendy 
zatrzymali 69-letnią kobietę, która miała w mieszkaniu dużą ilość 
amfetaminy. W ręce stróżów prawa wpadł również jej 48-letni syn, 
który miał przy sobie nielegalne substancje. Zatrzymanym przed-
stawiono zarzuty. Grozi im do 3 lat więzienia.

Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową Komen-
dy Miejskiej Policji w Katowicach uzyskali informację, że w mieszkaniach 
w jednej z katowickich kamienic mogą być przechowywane narkotyki. W 
miniony wtorek antynarkotykowi z katowickiej komendy przeprowadzili 
akcję pod ustalonym adresem. Gdy stróże prawa weszli do jednego z wy-
typowanych mieszkań, zastali w nim 69-letnią kobietę oraz jej 48-letniego 
syna, którzy posiadali przy sobie substancje zabronione. Oboje byli za-
skoczeni wizytą stróżów prawa. Łącznie kryminalni zabezpieczyli ponad 
700 działek dilerskich amfetaminy. Kobieta i mężczyzna zostali zatrzyma-
ni. O ich dalszym losie zdecyduje prokurator i sąd. Za posiadanie narko-
tyków grozi im do 3 lat więzienia.

Policyjna grupa Speed działa 
na drogach województwa ślą-
skiego od lipca ubiegłego roku. 
W jej skład wchodzą również 
mundurowi z gliwickiego gar-
nizonu. Tym razem do 
niechlubnego grona ujętych 
przez nich drogowych piratów 
dołączył kolejny, który nie wie-
dział, dlaczego to właśnie jego 
zatrzymano do kontroli. Za wy-
przedzanie ,,na trzeciego” 
i zmuszanie pozostałych 
uczestników ruchu do hamo-
wania, 61-letni kierowca 
pożegnał się z prawem jazdy, 
które posiadał od… 42 lat.

W środę rano policjanci z dro-
gówki, patrolujący ulicę Zygmun-

towską nieoznakowanym radio-
wozem, zauważyli volvo wyprze-
dzające inny pojazd, mimo że z na-
przeciwka również jechało auto. 
Przy okazji do hamowania został 
zmuszony samochód poruszający 
się w tym samym kierunku.

Po zatrzymaniu volvo kierujący 
nim 61-latek powiedział munduro-
wym, że posiada prawo jazdy już 
ponad 42 lata i nie rozumie, dla-
czego jest kontrolowany, skoro nic 
się nie stało...

Po wyjaśnieniu przewinienia po-
licjanci zatrzymali mężczyźnie jego 
uprawnienia do kierowania. Doku-
ment, wraz z nagraniem z kamery 
umieszczonej w radiowozie, trafi 
do sądu. Za tego typu wykroczenie 
kodeks przewiduje grzywnę w wy-
sokości do 5 tys. zł.

Policjanci z wydziału krymi-
nalnego katowickiej komendy 
wojewódzkiej zajmujący się 
zwalczaniem handlu ludźmi 
wpadli na trop kilku miesz-
kańców Dolnego Śląska, którzy 
wykorzystywali obywateli 
Polski do pracy przymusowej i 
żebractwa na terenie Wielkiej 
Brytanii. Śląscy kryminalni na-
wiązali współpracę z brytyjską 
policją, a na wniosek polskiej i 
brytyjskiej prokuratury po-
wstał Wspólny Zespół 
Dochodzeniowo-Śledczy. Dzięki 
międzynarodowej współpracy 
służb zatrzymano łącznie kil-
kadziesiąt osób, w tym czterech 
mieszkańców Dolnego Śląska, 
którzy trafili do aresztu. Za 
handel ludźmi grozi im od 3 do 
15 lat więzienia.

Na trop grupy osób zamieszku-
jących Dolny Śląsk, którzy zajmo-
wali się handlem ludźmi - obywate-
lami Polski na terenie Wielkiej Bry-
tanii, wpadli policjanci z Zespołu do 
Spraw Handlu Ludźmi Wydziału 
Kryminalnego Komendy Woje-
wódzkiej Policji w Katowicach. Ślą-
scy kryminalni, za pośrednictwem 
oficerów łącznikowych polskiej poli-
cji pełniących służbę w konsulacie 
Polski w Londynie, skontaktowali 
się i podjęli współpracę z brytyjski-

mi organami ścigania. W sprawie 
wszczęto śledztwo pod nadzorem 
Małopolskiego Wydziału Zamiejsco-
wego Departamentu do Spraw 
Przestępczości Zorganizowanej i 
Korupcji w Krakowie. Z uwagi na 
działalność przestępców na terenie 
Polski i Wielkiej Brytanii, na wniosek 
Polskiej oraz Brytyjskiej Prokuratu-
ry, powstał Wspólny Zespół Docho-
dzeniowo-Śledczy. W jego skład we-
szli śledczy z katowickiej komendy 
wojewódzkiej zajmujący się zwal-
czaniem handlu ludźmi, a także ich 
koledzy „po fachu” z brytyjskiej poli-
cji. Międzynarodowy zespół miał na 
celu przede wszystkim zebranie 
materiału dowodowego w sprawie 
o handlu ludźmi. Współpraca pol-
skich i brytyjskich służb pozwoliła 
na zatrzymanie łącznie kilkudziesię-
ciu osób - głównie obywateli Polski i 
Wielkiej Brytanii, zajmujących się 
przestępczym procederem. W jed-
nej z realizacji na terenie Wielkiej 
Brytanii brali udział, oprócz miej-
scowych stróżów prawa, również 
śląscy kryminalni.

Na terenie Polski zatrzymano 4 
osoby – mieszkańców Dolnego Ślą-
ska. Mężczyźni w wieku 42 i 20 lat 
oraz kobiety w wieku 72 i 41 lat zo-
stali doprowadzeni do prokuratu-
ry. Zebrany w sprawie materiał do-
wodowy pozwolił na postawienie 
im prokuratorskich zarzutów han-
dlu ludźmi. Podejrzani w Polsce 

werbowali chętnych do pracy w 
Wielkiej Brytanii, gdzie z kolei wyko-
rzystywali pokrzywdzone osoby w 
pracy o charakterze przymusowym 
oraz w żebractwie. Z tego tytułu 
przestępcy czerpali korzyści mająt-
kowe. Proceder prowadzili przez kil-
ka miesięcy 2016 roku. Decyzją są-
du zatrzymani trafili na 3 miesiące 
do aresztu. Za handel ludźmi grozi 
im od 3 do 15 lat więzienia. Czynno-
ści w sprawie trwają, a śledczy pla-
nują kolejne zatrzymania.

Pozostałe osoby zostały zatrzy-
mane na terenie Wielkiej Brytanii. 
Zajmuje się nimi brytyjski wymiar 
sprawiedliwości. Przestępcy, 
oprócz zmuszania pokrzywdzo-
nych do pracy przymusowej i że-
bractwa, wyłudzali świadczenia so-
cjalne na terenie Wielkiej Brytanii.

Przestępstwo handlu ludźmi to 
współczesna forma niewolnictwa 
stanowiąca jedną z najcięższych 
zbrodni, godzącą w wolność i god-
ność ludzką. Zwalczanie tego pro-
cederu stanowi wyzwanie dla całej 
Unii Europejskiej. Dlatego 13 lat te-
mu 18 października został ustano-
wiony  Europejskim Dniem Prze-
ciwko Handlowi Ludźmi. Policja 
nieustannie podejmuje starania, 
aby uświadomić społeczeństwu, 
czym jest handel ludźmi i jak się 
ustrzec, by nie zostać ofiarą tego 
przestępstwa.

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

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  KUPIĘ telewizor LCD 32 cale 
    tel. 518 397 625 

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 SAMOTNY, po rozwodzie, 53 lata, 
pozna panią chętnie puszystą, 
starszą. Tel. 511-224-410

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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