
Do częstochowskiego sądu 
został skierowany akt oskar-
żenia przeciwko Gracjanowi B. 
oraz sześciu innym osobom. 
Postępowanie dotyczyło wyłu-
dzenia ponad 160 milionów 
złotych podczas obrotu pali-
wami płynnymi. Prokurator 
ustalił, że zorganizowana 
grupa przestępcza, której 
członkiem był także Gracjan B. 
wystawiła łącznie 4929 stwier-
dzających nieprawdę faktur 
VAT dokumentujących łączną 
wartość brutto zafakturowa-
nych transakcji na ponad 856 
milionów złotych.

„Znikający podatnik”
Jak wynika z  ustaleń śledztwa, 

oskarżony Gracjan B. kontrolował 
spółkę, która rozprowadzała pali-
wo nie objęte podatkiem VAT. Było 
to możliwe dzięki księgowaniu, 
w ewidencji zakupów prowadzonej 
przez niego spółki, stwierdzających 
nieprawdę faktur VAT wystawia-
nych przez spółkę pełniącą rolę 
tzw. „znikającego podatnika”. Spół-
ka wystawiająca faktury VAT na 
rzecz firmy Gracjana B. nie prowa-
dziła żadnej faktycznej działalności, 
a jej rola ograniczała się do wysta-
wiania fikcyjnych faktur VAT.

W sumie faktur stwierdzających 
nieprawdę oraz korekt do nich, 
które dokumentowały rzekomą 
sprzedaż towarów o wartości brut-
to ponad 100 milionów złotych by-
ło 817. Dokumenty te posłużyły do 
uszczuplenia podatku VAT w wyso-
kości ponad 19 milionów złotych.

Zakres zarzutów
Prokurator Śląskiego Wydziału 

Zamiejscowego Departamentu do 
Spraw Przestępczości Zorganizo-
wanej i Korupcji Prokuratury Krajo-
wej w Katowicach oskarżył Gracja-
na B. o  udział w  zorganizowanej 
grupie przestępczej. Czyny te za-
grożone są karą do 10 lat pozba-
wienia wolności. Wobec oskarżo-
nego Gracjana B. stosowany jest 
środek zapobiegawczy w  postaci 
tymczasowego aresztowania.

Spółka sprzedawała paliwo
Ponadto prokurator oskarżył też 

Arkadiusza S., Przemysława C., 
Pawła S. oraz Krzysztofa S. Zarzu-

cane im czyny, związa-
ne są z  prowadzoną 
przez Arkadiusza S 
i  Przemysława C. dys-
trybucją paliw płyn-
nych dokonywaną 
w  ramach zorganizo-
wanej grupy przestęp-
czej. Prokurator ustalił, 

że paliwo było faktycznie nieopo-
datkowane podatkiem od towa-
rów i usług, dlatego sprawcy mogli 
oferować, swoim największym na-
bywcom, znaczące upusty cenowe. 
Jednocześnie podmioty nabywają-
ce paliwo nie mogły posługiwać się 
w  swojej księgowości fakturami 
VAT, w których byłaby zapisana ce-
na zakupu towaru, niższa od cen 
rynkowych, ponieważ przedmioto-
we transakcje mogłyby zostać za-
kwestionowane przez organy skar-
bowe. W tym celu osoby dystrybu-
ujące paliwo stworzyły mecha-
nizm, w  wyniku którego faktury 
wystawiane na rzecz firm przez 
spółkę sprzedającą paliwa po-
świadczały sprzedaż paliwa po ce-
nie rynkowej, a więc po cenie wyż-
szej niż faktyczna cena sprzedaży. 
Dokonywane przelewy środków 
pieniężnych odpowiadały należno-
ściom wynikających z  faktur VAT. 
Faktycznie cena paliwa była niższa 
niż widniejąca na fakturze VAT 
o kwotę od 6 do 10 groszy na litrze 
paliwa. Nadwyżka płatności, była 
następnie wypłacana w  gotówce 
z  rachunków bankowych spółki 
sprzedawcy i zwracana bez pokwi-
towania czy też jakiejkolwiek doku-
mentacji przedstawicielom pod-
miotów, które nabywały towar przy 
zastosowaniu tego mechanizmu.

W  toku śledztwa prokurator 
ustalił, że przedmiotem takiego 
mechanizmu było łącznie 605 fak-
tur VAT dokumentujących sprze-
daż paliw o łącznej wartości brutto 
wynoszącej ponad 87 milionów 
złotych.

Sprzedał udziały podając się 
za właściciela spółki

Kolejna osoba objęta aktem 
oskarżenia to Grzegorz F., któremu 
prokurator zarzucił podrobienie 
podpisu innego członka zorganizo-
wanej grupy przestępczej oraz wyłu-
dzenie poświadczenia nieprawdy na 
umowie sprzedaży udziałów spółki 
pełniącej rolę „znikającego podatni-
ka”. Przeprowadzenie przedmioto-
wej transakcji było niezbędne dla 
ukrycia działalności spółki, która 
miała zostać sprzedana obcokrajow-
cowi w  celu uniemożliwienia orga-
nom podatkowym wykrycia i zabez-
pieczenia jej dokumentacji oraz 

w celu ukrycia tożsamości osób fak-
tycznie kontrolujących przedmioto-
wy podmiot gospodarczy. Dotych-
czasowy właściciel tej spółki trafił do 
zakładu karnego, w związku z inny-
mi przestępstwami jakich się dopu-
ścił. Wówczas Grzegorz F. podając 
się za tę osobę i  legitymując się jej 
dokumentem tożsamości w kance-
larii notarialnej zawarł umowę 
sprzedaży udziałów spółki obywate-
lowi Białorusi. W tym wątku proku-
rator uzyskał pomoc prawną od 
władz Republiki Białorusi.

Czyny o  które został oskarżony 
Grzegorz F. zagrożone są karą do 5 
lat pozbawienia wolności.

Podrobiona kawa
Ponadto prokurator oskarżył Fi-

lipa J. o udział zorganizowanej gru-
pie przestępczej zajmującej się 
produkcją kawy opatrzonej 
podrobionymi znakami towarowy-
mi znanego producenta. Zarzuty te 
związane są z  kolejnym wątkiem 
śledztwa, który został ujawniony 
w  wyniku przeszukania siedziby 
spółki. Wówczas ujawniono 23.754 
kilogramów kawy zapakowanej 
w  podrobione opakowania z  logo 
znanego producenta kawy. Czyn-
ności te doprowadziły do rozbicia 
zorganizowanej grupy przestęp-
czej zajmującą się produkcją ka-
wy oznaczonej podrobionymi 
znakami towarowymi. Wcześniej 
w tym wątku śledztwa  skierowa-
no akt oskarżenia przeciwko 13 
osobom do Sądu Okręgowego 
w Częstochowie.

Dotychczas w  toku postępowa-
nia skierowano cztery akty oskar-
żenia wobec 33 oskarżonych, 
w tym wobec 6 będących główny-
mi organizatorami procederu, zo-
stało zastosowane tymczasowe 
aresztowanie.

Prokurator zabezpieczył Ferrari
W  toku postępowania dokona-

no zabezpieczeń majątkowych 
o łącznej wartości ponad 4,3 milio-
na złotych. Wśród zabezpieczo-
nych u  organizatora przestępcze-
go procederu Arkadiusza S. skład-
ników majątkowych znajdują się 
samochód marki Ferrari o  warto-
ści miliona złotych oraz dwa zegar-
ki wycenione na kwoty 112 tysięcy 
oraz 97 tysięcy złotych.

Katarzyna Gwara

www.zycieczestochowy.pl              www.facebook.com/ZycieCzestochowyiPowiatu

Akt oskarżenia

Wyłudzili ponad 160 milionów złotych

Częstochowa

Stadion Rakowa: 
radni podjęli decyzję

Częstochowa

Chciał dosiąść 
świątecznego 

renifera... Podczas czwartkowej sesji radni jednogłośnie 
przyjęli uchwałę dotyczącą aktualizacji wniosku o 
dofinansowanie modernizacji stadionu „Raków”.

- Uchwała ta upoważnia prezydenta Krzysztofa Matyjasz-
czyka do aktualizacji wniosku o dofinansowanie przebu-
dowy MSP „Raków”. Powyższe działanie pozwoli Radzie 
Miasta Częstochowa na złożenie stosownego wniosku 
do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie in-
westycji, a także na przyjęcie do realizacji i zabezpiecze-
nie środków w budżecie miasta w przypadku otrzyma-
nia wnioskowanego dofinansowania - informuje klub 
RKS Raków.

Jeśli Ministerstwo Sportu i Turystyki przekaże dofinan-
sowanie w wysokości dziesięciu milionów, miasto zobo-
wiązało się do zabezpieczenia w budżecie siedmiu i pół 
miliona jako wkładu własnego wyłącznie na realizację in-
westycji określonej we wniosku o dofinansowanie.

Katarzyna Gwara

Pewien częstochowianin dał się ponieść wy-
obraźni i postanowił... usiąść na świątecznym 
reniferze znajdującym się na placu Biegań-
skiego. Sztuka ta jednak mu się nie udała - przy 
okazji uszkodził konstrukcję i roztrzaskał 
jedną z bombek wiszących na choince.

Do zdarzenia doszło w piątkową noc. Wandal 
wchodząc na renifera, urwał jeden z prętów stano-
wiący element konstrukcji. Trzy inne odkształciły 
się pod ciężarem mężczyzny. Przy okazji zrzucił 
również jedną z bombek wiszących na choince, 
która się roztrzaskała.

Strażnicy miejscy zatrzymali mężczyznę przy ul. Nowo-
wiejskiego. Teraz musi liczyć się z odpowiedzialnością za 
swój czyn.

 Katarzyna Gwara
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Od 1 stycznia
Zmiany  

w opłatach 
zobowiązań

Kłobuck

Zażył narkotyki i wybrał 
się na przejażdżkę

Częstochowa

Który ze sportowców zasłużył  
na nagrodę?

Trwa nabór kandydatur do 
nagród i  wyróżnień miasta 
za wybitne osiągnięcia 
sportowe uzyskane w  ubie-
głym roku. Wnioski należy 
złożyć do 14 lutego.

Wnioski można pobrać z  in-
ternetu bądź otrzymać bezpo-
średnio w Wydziale Kultury, Pro-
mocji i  Sportu Urzędu Miasta 
Częstochowy (Aleja Najświętszej 
Maryi Panny 45 a, pokój 3).

Kandydatury do nagród 
i wyróżnień mogą wnosić:

• radni Miasta Częstochowy,
• stowarzyszenia sportowe i  re-

kreacyjne,
• właściwy wydział Urzędu Mia-

sta Częstochowy do spraw 
sportu.
Kandydaci muszą spełniać 

kryteria wymienione w  regula-
minach, a  zgłaszane osiągnięcia 
muszą być uzyskane w 2019 r.

Wypełniony wniosek należy 
przesłać na adres: Urząd Miasta 
Częstochowy, 42-217 Częstocho-
wa, ul. Śląska 11/13 z adnotacją 
o  skierowaniu go do Wydziału 
Kultury, Promocji i  Sportu lub 
dostarczyć do Kancelarii Urzędu 
Miasta Częstochowy, ul. Śląska 
11/13 (pokój 3) w nieprzekraczal-
nym terminie do 14 lutego 2020 
r. Możliwe jest również składanie 
dokumentów za pomocą platfor-
my Systemu Elektronicznej Ko-

munikacji Administracji Publicz-
nej Województwa Śląskiego (SE-
KAP): https://www.sekap.pl lub 
Elektronicznej Platformy Usług 
Administracji Publicznej (ePUAP): 
www.epuap.pl.

Do wniosku należy dołączyć 
niezbędną dokumentację po-
twierdzającą uzyskane przez za-
wodnika w  2019 r. osiągnięcia 
(komunikat, protokół z zawodów, 
ewentualnie adres strony inter-
netowej, gdzie zamieszczono wy-
niki rywalizacji itp.).

Dokumenty niekompletne 
i  złożone po wyznaczonym ter-
minie nie będą rozpatrywane. 
Wnioski spełniające wymogi for-
malne oceniane będą przez Ko-
misję Opiniującą powołaną przez 
Prezydenta Miasta Częstochowy. 
Rozpatrzenie wniosków nastąpi 
w nieprzekraczalnym terminie 2 
miesięcy od daty ostatecznego 
ich składania. Od podjętej decyzji 
nie ma możliwości odwołania.

Szczegółowe wymagania
Nagrody mogą być przyznane 

za następujące wybitne osiągnię-
cia sportowe (indywidualnie lub 
drużynowo):
• miejsca medalowe na Igrzy-

skach Olimpijskich,
• miejsca medalowe na Mistrzo-

stwach Świata,
• miejsca medalowe na Mistrzo-

stwach Europy,
• miejsca punktowane na Igrzy-

skach Olimpijskich,
• miejsca medalowe na Mistrzo-

stwach Polski,
• zdobycie Pucharu Polski w  ka-

tegorii seniorów,
• szczególny wkład w awans dru-

żyny do najwyższej ligi pań-
stwowej w kategorii seniorów.
Wyróżnienia mogą być przy-

znane za następujące wybitne 
osiągnięcia sportowe (indywidu-
alnie lub drużynowo):
• miejsca medalowe na Mistrzo-

stwach Polski we wszystkich 
kategoriach młodzieżowych,

• miejsca medalowe na Ogólno-
polskiej Olimpiadzie Młodzieży.

Nagrody i wyróżnienia 
mogą być przyznawane dla:
• zawodników posiadających 

i nieposiadających licencji pol-
skiego związku sportowego,

• trenerów i  działaczy zasłużo-
nych w  osiąganiu wyników 
przez ww. zawodników.
Do nagród i wyróżnień mogą 

być proponowani zawodnicy, 
trenerzy i  działacze reprezentu-
jący stowarzyszenia sportowe 
z  terenu miasta Częstochowy 
z następującymi ograniczeniami:
• w dyscyplinach indywidualnych 

maksymalnie 10 zawodników 
z jednego stowarzyszenia,

• za osiągnięcia drużynowe mak-
symalnie 50% składu drużyny,

• 1 działacz z  jednego stowarzy-
szenia.

Wraz z pierwszym stycznia weszły 
w życie nowe zasady zaliczania do-
konywanych przez podatnika wpłat 
w przypadku posiadania zobowiązań 
z różnych tytułów.

Zgodnie z ustawą Ordynacja podat-
kowa dokonaną wpłatę, bez względu na 
opis podatnika, należy zaliczyć zawsze 
na poczet zaległości podatkowej o naj-
wcześniejszym terminie płatności we 
wskazanym przez podatnika podatku.

W przypadku braku opisu wpłaty lub 
nie posiadania zaległości podatkowej 
we wskazanym w opisie podatku – wpła-
tę zalicza się na poczet zaległości o naj-
wcześniejszym terminie płatności spo-
śród wszystkich zaległości podatnika.

Przykład
Podatnik posiada nieuregulowane ra-

ty podatku od nieruchomości za miesią-
ce: styczeń, luty, marzec i kwiecień 2020 
roku oraz zaległą ratę podatku od środ-
ków transportowych za luty 2020 roku.

Dokonując wpłaty może wskazać jedy-
nie rodzaj podatku, a organ podatkowy 
dokonuje zaliczenia wpłaty na najstarszą 
zaległość w tym podatku.

Jeżeli podatnik wskaże podatek od nie-
ruchomości – „rata za miesiąc kwiecień 
2020r.”, to organ mimo to dokona zalicze-
nia na ratę za miesiąc styczeń 2020r, po-
nieważ jest to najstarsza zaległość.

Jeżeli podatnik nie wskaże na jaki po-
datek dokonuje wpłaty, też będzie to 
podatek od nieruchomości zaległość za 
miesiąc styczeń 2020 roku.

Oprac. Katarzyna Gwara

Kłobuccy kryminalni 
zajmują się sprawą 
28-letniego kierowcy to-
yoty, którego zatrzymali 
do kontroli drogowej na 
ul. Kościuszki w  Opa-
towie. Jak się okazało, 
mężczyzna miał przy 
sobie woreczek z  amfe-
taminą. To nie jedyny 
jego problem - wstępne 
badanie na obecność 
środków psychoaktyw-
nych, wykazało 
obecność narkotyków 
w ślinie mężczyzny.

Na ul. Kościuszki w Opa-
towie, kłobuccy kryminalni 
zatrzymali do kontroli dro-
gowej osobową toyotę. Za kierownicą 
siedział  28-letni mieszkaniec gminy 
Opatów. Podczas badania nie stwier-
dzono, aby kierowca był pod wpły-
wem alkoholu. Okazało się jednak, 
że... mężczyzna zażywał narkotyki. Te-
sty przeprowadzone za pomocą anali-
zatora typu Alere, wykazały obecność 
amfetaminy i metamfetaminy w jego 
ślinie.

Co więcej, 28-latek miał przy sobie 
woreczek strunowy z  białą substan-
cją. Po sprawdzeniu policyjnym teste-
rem okazało się, że była to amfetami-
na. Sprawę dokładnie wyjaśniają kło-
buccy śledczy pod nadzorem proku-
ratora.

- Mężczyzna usłyszy policyjne za-
rzuty dotyczące posiadania narkoty-
ków, natomiast toczącym się postę-

powaniu powołany zostanie biegły 
z zakresu toksykologi, który dokładnie 
określi skład chemiczny zabezpieczo-
nej substancji. Przypominamy, że wg 
przepisów prawa, posiadanie jakiej-
kolwiek ilości narkotyków jest zagro-
żone karą nawet 3 lat za kratkami - 
mówi mł. asp. Kamil Raczyński, oficer 
prasowy kłobuckich policjantów.

Jak na razie kierowca toyoty stracił 
prawo jazdy. - Dodatkowo, jeśli wynik 
badania krwi potwierdzi obecność za-
bronionych substancji w jego organi-
zmie, mężczyzna usłyszy kolejne za-
rzuty karne, za które grożą surowe 
konsekwencje: wysoka grzywna, orze-
czenie zakazu prowadzenia pojazdów 
mechanicznych, a nawet kilkuletni po-
byt w  więzieniu - podsumowuje mł. 
asp. Kamil Raczyński.

Fundacja „Oczami Brata”

Mają nowy „kącik” na organizację 
warsztatów

30 osób z niepełnospraw-
nością, głównie intelektualną, 
będzie uczestniczyć w warsz-
tatach terapii zajęciowej, 
prowadzonych przez Fundację 
Oczami Brata. Do ich dyspo-
zycji przygotowano  
6 specjalnych pracowni.

Pracownie znajdują się  w bu-
dynku VI LO im. J. Dąbrowskiego 
przy ulicy Łukasińskiego 40. W za-
jęciach weźmie udział 30 osób z 
niepełnosprawnością. Rehabilita-
cja społeczna i zawodowa, reali-
zowana w oparciu o indywidual-
ne programy rehabilitacyjne 

przygotowane dla każdego 
uczestnika, pozwoli na zwiększe-
nie kompetencji i zaradności ży-
ciowej, które przyczynią się do 
możliwości podjęcia pracy. 
Uczestnicy będą pracowali w 6 
pięcioosobowych grupach tera-
peutycznych, każda z nich pozwa-
la na nabywanie nowych umiejęt-
ności w pracowniach: introliga-
torskiej, artystycznej, sprzątają-
cej, komputerowej, gastrono-
micznej oraz życia codziennego.

Podczas uroczystego otwarcia 
warsztatów, przyszli uczestnicy 
otrzymali specjalne „pakiety star-
towe”. Było też oficjalne przecię-
cie wstęgi, tort oraz zwiedzanie 

pracowni. - Fundacja Oczami Bra-
ta to taka organizacja, która do-
skonale odnajduje się w swojej 
pracy, a do tego potrafi pozyski-
wać środki na swoją działalność – 
i to nie tylko środki miejskie, ale 
także te zewnętrzne. Ta pracow-
nia to świetnie wyposażone miej-
sce, w którym uczestnicy warszta-
tów na pewno będą czuli się do-
skonale. To najlepszy dowód, że 
po prostu warto pomagać – mó-
wił   Ryszard Stefaniak zastępca 
prezydenta Częstochowy pod-
czas oficjalnego oddania do użyt-
ku pracowni.

Myszków

Sam 
„wyrównał” 
należności

Kryminalni z Myszkowa za-
trzymali 60- latka podejrzanego 
o kradzież. Jak ustalili śledczy, 
mężczyzna ukradł wyciągarkę 
elektryczną z budowy, na której 
pracował. W ten sposób chciał 
zrekompensować sobie nieza-
dowolenie z wynagrodzenia... 
Zatrzymany usłyszał już zarzut. 
O jego dalszym losie zadecy-
duje prokurator i sąd.

Kryminalni otrzymali zgłoszenie, 
że z terenu budowy przy ulicy Sze-
rokiej w Myszkowie ktoś ukradł wy-
ciągarkę elektryczną. Śledczy, któ-
rzy przejęli sprawę, błyskawicznie 
ustalili, że sprawcą przestępstwa 
jest 60-letni myszkowianin. Do-
słownie kilka godzin po zgłoszeniu, 
na ulicy Pułaskiego zauważyli i za-
trzymali podejrzewanego 60-latka. 
Mężczyzna nie ukrywał faktu kra-
dzieży urządzenia. Podczas prze-
szukania jego lokalu, stróże prawa 
odnaleźli skradzione mienie. Zło-
dziej przyznał się do winy i tłuma-
czył policjantom, że zabierając wy-
ciągarkę z terenu budowy, na któ-
rej pracował, chciał „wyrównać” za-
ległe należności, które jak twierdził, 
winien był szef. Mundurowi odzy-
skali warty 3 tys. zł sprzęt. Za to 
60-letni złodziej może trafić do wię-
zienia na 5 lat.

Kolumnę opracowała Katarzyna Gwara
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Twierdził, że w szkole jest 
bomba

Oskarżony o zabicie 57-latki

Zamiast na policję, zgłosił się do 
sklepu

Zabiła ojczyma

Sosnowieccy policjanci ustalili 
sprawcę alarmu, który ogłoszono w Ze-
spole Szkół Ogólnokształcących przy ul. 
Gwiezdnej w Sosnowcu. Dyrektor pla-
cówki, po telefonie informującym, że w 
szkole jest bomba, zdecydowała o tym, 
że wszystkie osoby opuszczą budynek. 

Na numer alarmowy zadzwonił anonimo-
wy mężczyzna, który poinformował, że w Ze-
spole Szkół Ogólnokształcących nr 7 jest 
bomba. Dyrektor szkoły zdecydowała o tym, 
że wszystkie osoby znajdujące się w budynku 
mają go opuścić. Łącznie ewakuowano po-

nad 400 osób. Policjanci i strażacy dokładnie 
sprawdzili całość posesji i okazało się, że nie 
ma tam żadnego ładunku wybuchowego. 
Równolegle sosnowieccy kryminalni prowa-
dzili intensywne czynności, żeby ustalić dane 
anonimowego „ żartownisia”. Nie zajęło im 
to dużo czasu. Już trzy godziny później wie-
dzieli, że odpowiada za to dwóch 14-latków - 
uczniów tamtejszej szkoły. Z nieletnimi 
sprawcami przeprowadzono czynności. Nie 
potrafili oni dokładnie wyjaśnić, dlaczego to 
zrobili - całość miała być ponoć jedynie żar-
tem. „Żart” ten może się okazać dla ich rodzi-
ców bardzo kosztowny. O dalszym losie nie-
letnich przestępców zdecyduje sąd .

Policjanci, zatrzymali 
40-letniego mieszkańca Ryb-
nika, podejrzanego o 
zabójstwo 57-letniej miesz-
kanki Żor. Martwą kobietę 
odnalazły w jej mieszkaniu 
dwie sąsiadki. Śledczy od po-
czątku podejrzewali, że 
kobieta została zamordowana. 
Oględziny miejsca zdarzenia 
oraz inne ustalenia kryminal-
nych szybko doprowadziły ich 
do podejrzanego.  Mężczyzna 
usłyszał zarzut zabójstwa. 
Grozi mu kara dożywotniego 
więzienia.

Oficer dyżurny żorskiej komen-

dy otrzymał telefoniczne zgłosze-
nie, że na osiedlu Pawlikowskiego 
ujawniono zwłok kobiety. Martwą 
57-latkę, w jej mieszkaniu, odnala-
zły zaniepokojone sąsiadki.

Skierowani na miejsce policjan-
ci, potwierdzili zgłoszenie. Dyżur-
ny jednostki powiadomił prokura-
tora i zadysponował ekipę docho-
dzeniowo-śledczą, która przez 
wiele godzin prowadziła czynno-
ści na miejscu zdarzenia. W miesz-
kaniu podczas oględzin m.in. za-
bezpieczono ślady i przedmioty, 
które wskazywały na to, że doszło 
do przestępstwa.

Kryminalni błyskawicznie prze-
analizowali sytuację i rozpoczęli 
poszukiwania za sprawcą. Na te-

renie Rybnika namierzyli mężczy-
znę, który mógł mieć związek ze 
śmiercią kobiety. 40-latek został 
zatrzymany w swoim mieszkaniu. 
W trakcie przeszukania policjanci 
znaleźli przedmioty, które mogły 
mu posłużyć w popełnieniu 
zbrodni.

Zatrzymany złożył wyjaśnienia, 
które wskazywały na to, że jest 
sprawcą zabójstwa. Policjanci do-
prowadzili go do policyjnego 
aresztu, skąd następnie trafił do 
prokuratury. Prokurator przed-
stawił mieszkańcowi Rybnika za-
rzut zabójstwa. Grozi mu kara do-
żywotniego więzienia. Sąd zdecy-
dował o tymczasowym areszto-
waniu 40-latka.

Mundurowi z Zabrza w 
trakcie interwencji w sklepie 
zatrzymali mężczyznę, który 
od sześciu lat ukrywał się 
przed wymiarem sprawiedli-
wości. 27-latek poszukiwany 
był aż trzema listami goń-
czymi, między innymi za 
kierowanie pojazdem w stanie 
nietrzeźwości. W niedziele 
wieczorem wszedł do sklepu w 
dzielnicy Rokitnica i oświad-
czył, że jest poszukiwany i nie 
wyjdzie z niego, dopóki nie za-
bierze go policja.

Około godziny 21.00 do sklepu 
spożywczego w zabrzańskiej Ro-
kitnicy wszedł 27-letni mężczyzna. 
Po chwili przebywania w sklepie 
poinformował ekspedientkę, że 
jest osobą poszukiwaną i nie wyj-
dzie z niego, dopóki nie zabierze 
go policja. Pracowniczka sklepu 
zrobiła dokładnie to, o co poprosił 
ją młody mężczyzna. Na miejsce 
szybko skierowano patrol mun-
durowych z zabrzańskiej piątki. 
27-latek został wylegitymowany i 
jak się okazało, rzeczywiście był 
poszukiwany, aż 3 listami gończy-

mi, między innymi za kierowanie 
pojazdem w stanie nietrzeźwości, 
łamanie zakazów sądowych oraz   
naruszenie nietykalności cielesnej 
funkcjonariusza publicznego. Po-
szukiwany mężczyzna  nie pocho-
dził z Zabrza, a listy gończe wydał 
Sąd Rejonowy w Skierniewicach 
oraz   Prokuratura Rejonowa w 
Brzezinach.   Po ponad 6 latach 
ukrywania się mężczyzna trafił za 
kratki, gdzie spędzi najbliższe 3 la-
ta.

Decyzją sądu na 
najbliższe trzy mie-
siące do aresztu trafi 
19-letnia mieszkanka 
powiatu będziń-
skiego, sprawczyni 
śmiertelnego ugo-
dzenia nożem 
swojego ojczyma. 
Młoda kobieta zaata-
kowała 39-latka w 
piątkową noc, w 
trakcie kłótni ro-
dzinnej w jednym z 
domów na terenie 
m i e j s c o w o ś c i 
Bobrowniki. 19-latce 
grozi dożywocie.

Na wniosek policji i prokuratury 
będziński sąd tymczasowo aresz-
tował na okres trzech miesięcy 

19-letnią mieszkankę powiatu, 
podejrzaną o zabójstwo swojego 
39-letniego ojczyma.  Do tragicz-
nego zdarzeni doszło w  miniony 
piątek około 23.00 w jednym z do-

mów w Bobrownikach. Policję o 
zdarzeniu powiadomiła matka 
dziewczyny, która była świadkiem 
rodzinnej awantury. Agresję u na-
stolatki wywołało najprawdopo-
dobniej zwrócenie uwagi ze stro-
ny domowników, dotyczące zbyt 
głośno prowadzonej rozmowy te-
lefonicznej. Niewykluczone, że na 
zachowanie 19-latki wpływ miał 
też wypity alkohol. Jak wykazało 
późniejsze badanie, młoda kobie-
ta miała w organizmie ponad pro-
mil. Po ataku na ojczyma 19-latka 
uciekła z domu. Około godziny 
później została zatrzymana przez 
policjantów w Piekarach Ślą-
skich. W prokuraturze nastolatka 
usłyszała zarzut zabójstwa, za co 
grozi jej kara dożywotniego wię-
zienia.

Zleceniodawca wybuchu  
w rękach policjantów

Nastolatka uratowała 
życie przypadkowego 

mężczyzny

Policjanci zatrzymali kolejną osobę, 
która ma związek z podłożeniem ła-
dunku wybuchowego na tarasie domu 
jednorodzinnego w Wyrach. 35-letni 
mieszkaniec Knurowa wpadł w ręce 
kryminalnych, kiedy wracał wraz z ro-
dziną z wakacji. Według śledczych, to 
on był zleceniodawcą wybuchu. 
Wkrótce ma usłyszeć zarzuty.

Mężczyzna został zatrzymany przez poli-
cjantów wydziału kryminalnego z Mikołowa 
oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Kato-
wicach. Zatrzymanie miało miejsce na 

DK 81 w Żorach na ulicy Zostawa. 35-letni 
mieszkaniec Knurowa wraz z żoną i dwójką 
dzieci wracał samochodem z urlopu. W 
chwili podejmowania wobec niego czynno-
ści był spokojny i nie stawiał oporu. Trafił do 
policyjnej izby zatrzymań, gdzie oczekuje na 
przedstawienie zarzutów.

Z materiałów zgromadzonych w toku 
śledztwa wynika, że to zatrzymany mężczy-
zna zlecił przygotowanie ładunku wybucho-
wego i jego podłożenie. Usłyszał zarzuty do-
tyczące sprowadzenia katastrofy i wytwa-
rzania materiałów niebezpiecznych.

16-letnia Roksana Kobiela 
z Żor uratowała życie starszemu 
mężczyźnie. Podczas, gdy inne 
osoby stały obok, ona rozpoczęła 
masaż serca, a  wcześniej we-
zwała pogotowie. Pomógł jej 
tata, który wraz z nastolatką i jej 
mamą odebrał gratulacje od Ko-
mendanta Miejskiego Policji 
w  Żorach oraz przedstawicieli 
magistratu i rady miasta.

O  Roksanie Kobieli z  Żor zrobiło 
się głośno po tym, jak 1 stycznia 
2020 r. wybiegła rano z mieszkania 
słysząc wołanie o  pomoc. Tak na-
prawdę była przekonana, że przy-
szło jej ratować swojego dziadka, 
gdyż usłyszała wcześniej jego nazwi-
sko. Okazało się jednak, że to nie bli-
ski krewny stracił przytomność, 
a starszy sąsiad dziewczyny.

Nastolatka błyskawicznie wezwa-
ła pogotowie, wybiegła przed blok 
i rozpoczęła masaż serca. Wcześniej 
sprawdziła czynności życiowe i  uło-
żyła nieprzytomnego we właściwej 
pozycji. Kiedy pochylona nad star-
szym człowiekiem walczyła o  jego 
życie, obok stali i  wszystkiemu się 
przyglądali dorośli... z pomocą przy-
szedł dopiero jej ojciec, który konty-
nuował resuscytację do momentu 
przyjazdu karetki.

16-latka wcale nie czuje się boha-
terem, uważa, że to naturalny od-
ruch ludzki pokierował w  tym dniu 
jej zachowaniem. Przyznaje jednak, 
że wiedza na temat udzielania 
pierwszej pomocy, jaką zdobyła na 

zajęciach szkolnych, w  Ochotniczej 
Straży Pożarnej, której jest człon-
kiem, czy ta przekazana przez jej 
mamę Aldonę – na co dzień noszącą 
strażacki mundur, okazała się bar-
dzo pomocna. Radzi rówieśnikom, 
aby nie bali się i nie wahali nieść po-
mocy innym, gdyż czasem, tak jak 
w jej przypadku, szybka reakcja mo-
że uratować czyjeś życie.

Jak się okazało, nie tylko córka, ale 
i jej rodzice noszą w genach niespo-
tykaną wrażliwość na los drugiego 
człowieka. Kilka lat temu, podczas 
jazdy samochodem małżeństwo za-
uważyło na pszczyńskim rondzie za-
krwawionego mężczyznę. Gdy inni 
kierowcy przejeżdżali obojętnie 
obok mającego silny atak padaczki, 
oni zatrzymali się i  udzielili mu 
pierwszej pomocy.

Komendant Miejski Policji w  Żo-
rach podczas spotkania z nastolatką 
i  jej rodzicami pogratulował Roksa-
nie Kobieli wzorowej postawy oby-
watelskiej podkreślając, że zasługuje 
ona na wyjątkowe uznanie. Podob-
ne słowa padły również z ust Anny 
Ujmy – Pełnomocnika Prezydenta 
Miasta Żory ds. Promocji, Kultury 
i Sportu oraz Przewodniczącego Ra-
dy Miasta Piotra Kosztyły, którzy 
przekazali nastolatce dodatkowo 
upominki i list gratulacyjny. 16-latka 
otrzymała także nagrodę oraz mate-
riały promocyjne przekazane przez 
Wydział Prewencji Komendy Woje-
wódzkiej Policji w Katowicach.

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 RENAULT TRAFFIC 1.6 D, 9-osobowy, 
rok prod. 2016, F. VAT, serwis, I - wł.  58.900 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 VW CRAFTER 2.0 D, rok prod. 2014  36.000 zł netto

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  24.900 zł

n TOYOTA AVENSIS 2.2 D, rok prod. 2010, kraj.  21.900 zł

n VW GOLF 1.5 D, rok prod. 2004  9.900 zł

n TOYOTA YARIS 1.0 E, kraj., rok prod. 2017 
gwarancja, I-wł., F-VAT  34.900 zł

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

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

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

n RENAULT MODUS 1.2 E, rok prod. 2008  11.900 zł
n FIAT 500 1.2 E, rok prod. 2017 36.500 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 FIAT SEICENTO 900, zakup 1999  2.500 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 A140 1.4 E, rok prod. 2000  3.900 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

SEAT TOLEDO 1.2 E,  
2016, serwis, F-VAT 
kraj.,  I - wł. 
 

29.900 zł

VW POLO 1.4 E + LPG, 
rok prod. 2009  
 

19.900 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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