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Policyjny pościg

Nie zatrzymał się do kontroli, uderzył w radiowóz, 
znieważył funkcjonariuszy

Policja

Ukrył się w szafie
Częstochowa

Dramatyczne nagranie  
z wypadku przy alei Pokoju

Prawie 110 działek dilerskich 
marihuany i ponad 1100 
działek amfetaminy zabezpie-
czyli policjanci u 22-letniego 
mieszkańca Częstochowy po-
szukiwanego listem gończym. 
Mężczyzna miał do odbycia 
karę 2 lat więzienia. Zatrzy-
many trafił już do zakładu 
karnego. Za posiadanie 
znacznej ilości narkotyków 
grozi mu do 10 lat „odsiadki”.

Do zatrzymania doszło w piątek 
w godzinach popołudniowych. Kry-
minalni z komendy miejskiej ustali-
li, że w jednym z mieszkań w dziel-

nicy Raków ukrywa się 
mężczyzna, za którym 
częstochowski sąd wy-
stawił list gończy. Męż-
czyzna był poszukiwa-
ny, ponieważ miał do 
odbycia karę 2 lat wię-
zienia. - Gdy stróże 
prawa dotarli na miej-

sce, drzwi mieszkania otworzył im 
ojciec poszukiwanego, który 
oświadczył, że syna nie ma w do-
mu. Mundurowi nie dali jednak 
wiary zapewnieniom mężczyzny i 
przeszukali mieszkanie - mówi asp. 
szt. Marta Kaczyńska z często-
chowskiej policji. Okazało się, że 
słusznie - odnaleźli 22-latka... w 
szafie.

Podczas przeszukania policjanci 
znaleźli również i zabezpieczyli pra-
wie 110 działek dilerskich marihu-
any i ponad 1100 porcji amfetami-
ny, które należały do młodego czę-
stochowianina. Mężczyzna został 
zatrzymany i trafił już do zakładu 
karnego, gdzie rozpoczął 2-letnią 
„odsiadkę”. Za posiadanie znacznej 
ilości narkotyków grozi mu ponad-
to do 10 lat więzienia.

Katarzyna Gwara

Wypadek z udziałem młodej 
kobiety w ciąży, do którego do-
szło w ubiegłym tygodniu przy 
skrzyżowaniu al. Pokoju z al. 
Wojska Polskiego, odbił się 
szerokim echem w mediach. 
Miejskie Przedsiębiorstwo Ko-
munikacyjne w Częstochowie 
upubliczniło - ku przestrodze - 
nagranie z tego zdarzenia. Na 
szczęście ani kobiecie, ani jej 
dziecku nic się nie stało.

Do zdarzenia doszło dokładnie 
tydzień temu - we wtorek, 28 stycz-
nia. Kobieta weszła na pasy na 
czerwonym świetle i została potrą-
cona przez tramwaj. Na szczęście 
sytuacja zakończyła się szczęśliwie 
- piesza doznała kilku niegroźnych 
obrażeń. Jej dziecku również nic 
się nie stało. - Sytuacja jednak nie 
musiała zakończyć się tak szczęśli-
wie. W Częstochowie nie dochodzi 
do śmiertelnych zdarzeń z udzia-

łem pieszych i tramwajów, ale po-
trącenia zdarzają się i swój dramat 
przeżywają w nich ludzie, którzy ła-
miąc przepisy przez nieuwagę lub 
pośpiech doprowadzają do zda-
rzenia, w którym mogą stracić życie 
- przypomina Maciej Hasik, rzecznik 
prasowy MPK w Częstochowie.   - 
Kontakt z tramwajem o wadze 30-

40 ton, jadącym nawet z niewielką 
prędkością, może bowiem skończyć 
się tragicznie - dodaje.

Nagranie można zobaczyć na 
naszej stronie:

https://zycieczestochowy.pl/
dramatyczne-nagranie-z-wypad-
ku-przy-alei-pokoju-video/

Katarzyna Gwara

Sceny rodem z filmu roze-
grały się w Przymiłowicach i na 
olsztyńskim rynku. Policjanci 
chcieli zatrzymać kierowcę, 
który - jak wynikało z otrzyma-
nych informacji - może 
znajdować się pod wpływem al-
koholu. Ten jednak nic sobie 
nie zrobił z policyjnej blokady, 
uderzył w radiowóz i uciekł. 
Ostatecznie udało się go za-
trzymać na olsztyńskim rynku. 
Mężczyzna był bardzo agre-
sywny.

Do zdarzenia doszło pierwszego 
lutego, około godziny 20.00. Poli-
cjanci otrzymali informację o kie-
rowcy peugeota, który jeździ po 
ulicach dzielnicy Raków i prawdo-
podobnie jest pod wpływem alko-
holu. - Skierowany na miejsce pa-
trol otrzymał informację, że pojazd 
ten porusza się trasą DK-46 w kie-
runku Olsztyna. Mundurowi na-
tychmiast podjęli pościg - informu-
je asp. szt. Marta Kaczyńska z czę-
stochowskiej policji. - W tym sa-
mym czasie drugi patrol ruchu 
drogowego kontynuował już po-
ścig za kierowcą. Przy użyciu sy-
gnałów świetlnych i dźwiękowych 
dawał mu wyraźny sygnał do za-

trzymania. Mężczyzna za kierowni-
cą peugeota tylko przyspieszył i 
uciekał dalej. 27-latkowi udało się 
dojechać do miejscowości Przymi-
łowice - relacjonuje asp. szt. Marta 
Kaczyńska. Tam uderzył w radio-
wóz, który zablokował drogę, wy-
cofał i kontynuował ucieczkę. Mun-
durowi ruszyli za nim. Dopiero w 
Olsztynie blokada w postaci dwóch 
radiowozów pozwoliła na zatrzy-
manie uciekiniera. - W czasie za-
trzymania mężczyzna zachowywał 
się agresywnie wobec stróżów pra-
wa. Nie chciał się podporządkować 
wydawanym przez nich polece-
niom - dodaje. Zatrzymany 27-la-
tek odmówił poddania się badaniu 
alkomatem. Pobrano od niego 
krew do dalszej analizy na zawar-
tość alkoholu i środków odurzają-
cych. Zatrzymany usłyszał już za-
rzuty niezatrzymania się do kon-
troli drogowej, czynnej napaści 
oraz zniszczenia mienia. O jego lo-
sie zdecyduje prokurator i sąd.

Katarzyna Gwara
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Do 25 lutego można składać 
oferty w przetargu na remont 
dachu VI Liceum Ogólnokształ-
cącego im. J. Dąbrowskiego. 
Zgodnie z założeniem magi-
stratu, prace powinny zostać 
zrealizowane do 30 czerwca.

Inwestycja obejmie rozbiórkę ry-
nien, rur oraz położenie nowej 
warstwy papy podkładowej i ter-
mozgrzewalnej. Zostaną zamonto-
wane rynny i rury spustowe oraz 
wykonana obróbka kominów.

Zainteresowane firmy mogą zło-
żyć dokumenty do 25 lutego, do 
godz. 9.30, w Biurze Obsługi Inte-
resanta (stanowisko Wydziału 
Nadzoru i Administracji), budynku 

Urzędu Miasta Częstochowy przy 
ul. Śląskiej 11/13.

Po pozytywnym przeprowadze-
niu procedury przetargowej inwe-
stycja powinna zostać zrealizowa-
na do 30 czerwca.

Szczegóły specyfikacji przetar-
gowej znajdują się na stronie: 
https://bip.czestochowa.pl/prze-
targ/1163920/iz-271-9-2020

Przed Sądem Okręgowym w 
Częstochowie ruszył proces 
przeciwko firmie budowlanej z 
Poznania, która miała na swój 
koszt przebudować skrzyżo-
wanie al. Niepodległości z ul. 
Bór. Spółka nie wywiązała się z 
umowy.

Pozew, który złożył do sądu 
Miejski Zarząd Dróg i Transportu w 
lipcu 2019 roku dotyczy zapłaty 
kwoty 737.646,91 zł przez Tepe 
Invest spółkę z o.o. Spółka złożyła 
sprzeciw od nakazu zapłaty i spra-
wa znalazła w końcu swój finał 
przed sądem. Miejski Zarząd Dróg i 
Transportu od kilku lat prowadził 
negocjacje w celu wyegzekwowa-
nia od firmy obiecanych prac bu-
dowlanych lub przekazania środ-
ków na ten cel. Firma wybudowała 
w Częstochowie market Netto. 
Drogowcy wydali zgodę na inwe-
stycję pod warunkiem, że przy al. 
Niepodległości powstaną dodatko-
we pasy do skrętu w lewo. Jednak 
do tej pory nic tam nie wybudowa-
no. Tymczasem zgodnie z zawar-
tym porozumieniem firma miała 
dołożyć się do budowy nowego 
ronda na skrzyżowaniu al. Niepod-
ległości z ul. Bór. Spółka jednak nie 
wywiązała się z umowy, miała prze-
kazać na ten cel 960 tys. zł. Na kon-
to miasta natomiast trafiło 260 tys. 
zł. Kolejny termin rozprawy wyzna-
czono na 3 marca.

Bulwersujące zdarzenie na 
przejściu dla pieszych w Rędzi-
nach.  Kierowca  -  prawdopodobnie 
BMW w kolorze złotym - jadąc  
z ogromną prędkością potrącił 
psa. O włos ominął natomiast 
przechodzącego przez pasy 
jego właściciela. Kierowca auta 
uciekł z miejsca zdarzenia.

Do zdarzenia doszło w sobotni 
wieczór. Całe zajście zarejestrowa-
ły kamery miejskiego monitoringu. 
Upublicznił je fanpage Piraci Dro-
gowi. Na nagraniu widać mężczy-
znę, który wszedł na pasy. Tuż 
przed nim idzie pies. W pewnym 
momencie pieszy - widząc nadjeż-
dżające z ogromną prędkością 
BMW - cofnął się. Niestety psa nie 
udało się uratować. Kierowca z ca-
łym impetem wjechał w czworono-
ga. Nie zrobiło to na nim jednak 
żadnego wrażenia - nawet się nie 
zatrzymał. - Policjanci już w sobotę 
wykonali wstępne czynności i za-
bezpieczyli monitoring. Przesłu-
chany został również świadek zda-
rzenia - mówi asp. szt. Marta Ka-
czyńska z częstochowskiej policji.

Jak czytamy na fanpage Piraci 
Drogowi „po zaślepce z haka, która 
odpadła z samochodu, wiemy, że 
to było BMW E60 w złotym kolorze, 
zderzak od M pakiet”.

Funkcjonariusze prowadzą 
czynności zmierzające do ustalenia 
sprawcy tego zdarzenia. Co istotne 
- na policję wciąż nie zgłosił się po-
krzywdzony. - Funkcjonariusze do-
konują szczegółowej analizy moni-
toringu. Muszą bowiem ustalić, czy 
pies był na smyczy. Jeżeli okaże się, 
że tak, zdarzenie zostanie zakwali-
fikowane jako wypadek. W tego ty-
pu sytuacjach pies jest integralną 
częścią pieszego. Jeśli natomiast 
okaże się, że pies nie był na smy-
czy, winę po części może też po-
nieść jego właściciel, mimo że oczy-
wiście kierowca, który potrącił psa, 
jechał z niedozwoloną prędkością, 
nie zachował szczególnej ostrożno-
ści w rejonie przejścia dla pieszych 
i nie zatrzymał się przed mężczy-
zną znajdującym się na pasach. 
Jednak obowiązkiem właściciela 
jest trzymanie czworonoga w taki 
sposób, aby nie stwarzać zagroże-
nia - wyjaśnia asp. szt. Marta Ka-
czyńska z częstochowskiej policji. 
Od analizy monitoringu zależy więc 
w jakim kierunku będzie prowa-
dzona sprawa.

Filmik z monitoringu można znaleźć 
na naszej stronie:

 https://zycieczestochowy.
pl/z-calym-impetem-wjechal-w-psa-na-
wet-sie-nie-zatrzymal-video/

Kolumnę opracowała Katarzyna Gwara

Cyfrowy projektor znajdu-
jący się w Ośrodku Kultury 
Filmowej ,,Iluzja” został na-
prawiony. W związku z tym, od 
środy, 5 lutego, kino wraca do 
swojego regularnego reper-
tuaru.

Niedawna awaria urządzenia 
sprawiła, że OKF ,,Iluzja” musiał 
nieco zmienić swój repertuar. Po 

naprawie seanse będą już odby-
wać się według planu.

W tym miesiącu zobaczymy m.
in. nominowany do Oskara w kate-
gorii ,,Najlepszy film nieangloję-
zyczny” koreański obraz ,,Parasite” 
czy biograficzny film ,,Van Gogh. U 
bram wieczności” z Willemem Da-
foe w roli słynnego malarza.

Z aktualnymi propozycjami OKF 
można zapoznać się na stronie 

http://www.okf.czest.pl

Miejski Zarząd Dróg i Trans-
portu w Częstochowie 
przypomina o zmianach w roz-
kładach jazdy autobusów 
komunikacji miejskiej obowią-
zujących od 1 lutego.   Zmiana 
nie dotyczy jeszcze zapowia-
danego przedłużenia trasy 
linii 13 do Wierzchowiska. 

Zmiany godzin 13, 14, 17, 18, 19, 

23, 26, 28 i 37 odjazdów linii zwią-
zane są głównie z wnioskami 
pasażerów oraz z troską o po-
prawę wygody podróżowania 
komunikacją miejską

Wydłużenie części kursów linii 
autobusowej nr 13 do Wierzcho-
wiska, które zgodnie z 
zapowiedziami miało zacząć obo-
wiązywać od soboty zostało 
przesunięte w czasie ze względów 

proceduralnych.

Stosowną uchwałę musi podjąć 
najpierw Rada Gminy Mykanów, 
następnie Rada Miasta Często-
chowy. Później wystarczy podpisać 
przygotowane już porozumienie. 
 
Szczegóły na stronie internetowej 
www.mzd.czest.pl w zakładce 
ROZKŁADY JAZDY.

Wodne, wakacyjne półko-
lonie w Parku Lisiniec – jedna z 
propozycji ,,Lata w mieście” – 
otrzymały I nagrodę w 
konkursie Polskiego Związku 
Żeglarskiego w kategorii   ,,Im-
preza Roku”. Dofinansowane 
przez samorząd zajęcia współ-
organizował m.in. Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji. 

Organizowany przez PZŻ Kon-
kurs ,,Błękitny Spinaker” ma m.in. 
popularyzować śródlądowe żeglar-
stwo turystyczne i rekreacyjne, 
zwłaszcza pomysły adresowane do 
dzieci i młodzieży. Nagrody przyzna-

wane są w trzech kategoriach – ,,Im-
preza Roku”, ,,Regaty Roku” oraz 
,,Rejs Roku”. W tej pierwszej za naj-
lepsze wydarzenie uznano właśnie 
częstochowskie ,,Lato pod żaglami”.

- Kapituła konkursu bierze pod 
uwagę stopień trudności realizo-
wanych przedsięwzięć, nowator-
stwo rozwiązań organizacyjnych, 
zakres realizacji zakładanych celów 
czy zaangażowanie partnerów – 
także instytucji samorządowych. 
Wśród kryteriów oceny jest m.in. 
liczba uczestniczek i uczestników, 
szczególnie najmłodszych – mówi 
Marcin Breczko z biura prasowego 
magistratu.

W zeszłorocznej, 5. edycji ,,Lata 

pod żaglami”, której organizato-
rem był Częstochowski Okręgowy 
Związek Żeglarski wraz z UKS 
,,Morka” i Miejskim Ośrodkiem 
Sportu i Rekreacji,   odbyło się 
osiem 5-dniowych turnusów (od 
poniedziałku do piątku, pomiędzy 
godz. 9.00 i 16.00). Z zajęć skorzy-
stało łącznie ok. 320 adeptek i 
adeptów żeglarstwa pomiędzy 7 a 
16 rokiem życia.

Miasto dofinansowało imprezę 
w ramach ,,Organizacji wypoczyn-
ku letniego dla dzieci i młodzieży” 
kwotą 8 700 zł.

Wręczenie nagród odbędzie się 
13 marca podczas targów ,,Wiatr i 
Woda” w Warszawie.

Współpraca ze szkołami na 
Litwie, Łotwie, Białorusi i Ukra-
inie była jednym z tematów 
noworocznego spotkania czę-
stochowskiego oddziału 
Stowarzyszenia Wspólna 
Polska, które odbyło się w Ze-
spole Szkół Technicznych.

Główne cele działań stowarzysze-
nia  to m.in. inspirowanie, wspoma-
ganie i prowadzenie wszechstronnej 
współpracy Polonii oraz Polaków z 
zagranicy z Ojczyzną w dziedzinach: 
oświaty, nauki, kultury, religii, gospo-
darki, turystyki i sportu. Stowarzysze-
nie działa na rzecz rozwoju regional-
nego, propaguje, wspieranie i prowa-
dzenie nauczania języka polskiego 
oraz podtrzymywania jego znajomo-
ści wśród Polonii i Polaków mieszka-

jących za granicą. 
Częstochowski oddział stowarzy-

szenia liczy ok. 60 członków - nauczy-
cieli, dyrektorów szkół, przedstawi-
cieli organizacji społecznych i patrio-
tycznych. Prezesem zarządu jest Ra-
fał Piotrowski, dyrektor Zespołu 
Szkół Technicznych. W zarządzie 
znaleźli się również zastępca Prezy-
denta Miasta Częstochowy Ryszard 
Stefaniak, wieloletnia posłanka zie-
mi częstochowskiej Halina Rozpon-
dek, Sędzia Sądu Okręgowego An-
drzej Znak i dyrektor Szkoły Podsta-
wowej nr 21 Renata Krystek.

Podczas spotkania, które odbyło 
się ZST dyskutowano o harmono-
gramie tegorocznych działań, 
współpracy ze szkołami na Litwie, 
Łotwie, Białorusi i Ukrainie, a także 
o obchodach 30-lecia istnienia sto-
warzyszenia.

Rędziny

Z całym impetem 
wjechał w psa. Nawet 

się nie zatrzymał

Sprawa w sądzie
Drogowcy 

kontra 
budowlańcy

Ogłoszono przetarg

W „Dąbrowskim” 
wyremontują dach

OKF

Projektor już działa

W ZST

Dyskutowali o współpracy  
z zagranicznymi partnerami

MPK

Zmiany w rozkładach

Wakacyjne półkolonie

Częstochowskie „lato pod żaglami” 
z nagrodą
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Kolumnę opracowała Katarzyna Gwara

Zabezpieczyli podróbki  
i pistolety

Chorzowscy policjanci zabez-
pieczyli towar z podrobionymi 
znakami towarowymi znanych 
światowych marek. Oprócz 
podróbek, 34-latek miał też 
przedmioty przypominające 
broń. Właścicielowi „lewego to-
waru” może grozić 2-letni 
pobyt w więzieniu. 

Policjanci z wydziału do walki z 
przestępczością gospodarczą ko-

Matka z dwoma promilami

Wystawiał 
fikcyjne faktury

Sosnowieccy policjanci z Wydziału ds. z 
Przestępczością Gospodarczą zakończyli  po-
stępowanie dotyczące wystawiania fikcyjnych 
faktur. Sprawa toczyła się od 2018 roku i była 
na pewien czas zawieszona, bowiem podej-
rzany się ukrywał. Policjanci jednak go 
wytropili i zatrzymali. Przeciwko podejrza-
nemu sformułowano aż 104 zarzuty.

30-letni mieszkaniec Sosnowca zarejestrował 
działalność gospodarczą, której przedmiotem miał 
być obrót wyrobami hutniczymi. Policjanci prowa-
dzący postępowanie wykazali jednak, że w rzeczywi-
stości „handel” ograniczał się jedynie do wystawia-
nia poświadczających nieprawdę faktur, za których 
sprzedaż otrzymywał wynagrodzenie. Kupujący je 
przedsiębiorcy wykazywali na ich podstawie fikcyjne 
koszty, dzięki którym uszczuplali kwoty należnych 
podatków. Postępowanie było niezwykle pra-
cochłonne - wymagało zebrania obszernego i precy-
zyjnego materiału dowodowego. Na podstawie da-
nych zgromadzonych przez śledczych w postępowa-
niu, przeciwko mężczyźnie sformułowano aż 104 za-
rzuty. Grozi mu 8 lat więzienia. Przedstawiciele firm, 
którzy kupowali od niego fikcyjne faktury również 
powinni liczyć się z konsekwencjami prawnymi.

Wymienił na 
„lepszy model”

Policjanci z drogówki zatrzymali do kontroli 
30-latka z Bielska-Białej, który w swoim nissanie 
wymienił drogomierz na inny, z przebiegiem 
mniejszym o ponad 100 tys. km. Przypomnijmy, że 
od 1 stycznia br., podczas każdej kontroli dro-
gowej, policjanci spisują stan licznika, zaś 
odczytane wskazania automatycznie trafiają do 
Centralnej Ewidencji Pojazdów. Ingerencja w dro-
gomierz, nawet w najbardziej sprytny sposób, jest 
przestępstwem zagrożonym karą do 5 lat wię-
zienia.

Na bielskiej ulicy Chełmońskiego mundurowi z dro-
gówki zatrzymali do kontroli osobowego nissana. Pod-
czas weryfikacji przez policjantów stanu licznika okaza-
ło się, że rozbieżności we wskazywanym przebiegu po-
jazdu z danymi posiadanymi przez policjantów sięgają 
ponad 100 tys. kilometrów. Mundurowi powiadomili o 
tym fakcie oficera dyżurnego bielskiej komendy, który 
na miejsce skierował technika kryminalistyki oraz poli-
cyjnego detektywa.

Śledczy odkryli, że drogomierz pojazdu nie został cof-
nięty, ale w całości wymieniony. Jak się okazało, 30-letni 
właściciel pojazdu kilka miesięcy wcześniej wymienił ca-
łe urządzenie na „młodsze” o ponad 100 tys. km.

Nowe przepisy kodeksu karnego stanowią, że inge-
rowanie we wskazania drogomierza pojazdu jest 
przestępstwem, zagrożonym karą pozbawienia wol-
ności od trzech miesięcy do pięciu lat. Odpowiedzieć 
za ten występek może zarówno osoba, która licznik 
pojazdu cofa, jak i właściciel lub posiadacz pojazdu, 
zlecający taką usługę.

Oczywiście drogomierz liczący przebieg pojazdu 
można wymienić, ale tylko w pewnych, z góry określo-
nych sytuacjach. Mianowicie jest to możliwe tylko w 
przypadku jego uszkodzenia lub konieczności wymiany 
elementu z nim związanego. Ważne, aby w terminie 14 
dni właściciel pojazdu z wymienionym licznikiem stawił 
się na stacji kontroli pojazdów w celu dokonania odczy-
tu drogomierza. Sprawą 30-latka zajmą się śledczy z 
drugiego komisariatu.

Zaczęło się od 
zwrócenia uwagi...

9 obywateli Bułgarii usłyszało zarzut udziału w 
bójce w kwietniu ubiegłego roku na targowisku 
miejskim w Będzinie. Pięć kobiet i czterech męż-
czyzn w wieku od 30 do 64 lat, w trakcie zajścia, 
używało między innymi metalowych elementów 
wieszaków na ubrania. Zupełnie absurdalny wy-
daje się powód nieporozumień między 
obcokrajowcami. Jak ustalili śledczy, kilka dni 
wcześniej jedna z kobiet na targu w Chrzanowie, 
miała zwrócić uwagę dotyczącą parkowania samo-
chodu innej Bułgarce...

Zakończona przez będzińskich śledczych sprawa do-
tyczy obywateli Bułgarii, od dawna mieszkających na te-
renie Polski, a trudniących się głównie handlem odzieżą 
na terenie różnych targowisk. Większość uczestników 
feralnego zdarzenia z 6 kwietnia ubiegłego roku, jest ze 
sobą w mniejszym lub większym stopniu spokrewnio-
na. Wbrew pozorom, przyczyną bójki między obcokra-
jowcami nie stały się kwestie dotyczące rozliczeń finan-
sowych, czy też zajęcia lepszego miejsca do handlowa-
nia. Jak ustalili śledczy, powód okazał się zupełnie błahy. 
Kilka dni wcześniej, na terenie targowiska w Chrzano-
wie, jedna z kobiet zwróciła uwagę innej, że jej samo-
chód został nieprawidłowo zaparkowany i stacza się na 
stoisko handlowe. Między kobietami doszło wówczas 
do trwającej chwilę przepychanki. Prawdziwy wybuch 
niekontrolowanej agresji nastąpił jednak dopiero na 
będzińskim targowisku. Agresywni obcokrajowcy za-
częli się nawzajem okładać pięściami, w ruch poszły 
również metalowe rurki z konstrukcji wieszaków na 
straganach. Zawiadomienie na policji złożyło kilku 
uczestników zajścia, którzy umniejszali swój udział w 
nim, a jednocześnie wskazywali na większą agresję z 
przeciwnej strony. Zadaniem śledczych od tego mo-
mentu stało się dokładne wyjaśnienie całego przebiegu 
bójki, oraz ustalenie wszystkich jej uczestników. Fina-
łem sprawy jest przedstawienie zarzutu udziału w bójce 
łącznie 9 osobom. Dalszym ich losem zajmie się proku-
rator i sąd. Za udział w bójce każdemu z jej uczestników 
grozi kara do 3 lat więzienia.

Policjanci z piekarskiej dro-
gówki zatrzymali mężczyznę 
poszukiwanego czterema li-
stami gończymi. 62-latek przed 
organami ścigania ukrywał się 
od blisko 11 lat. Mieszkaniec 
Wojkowic zwrócił na siebie 
uwagę mundurowych, gdy 
przeszedł przez jezdnię w 
miejscu niedozwolonym. Po-
mimo prób uniknięcia 
odpowiedzialności, zatrzy-
many najbliższe lata spędzi za 
kratkami.

O tym, że przepisów ruchu dro-

Ośmiolatek 
potrącony na 

oznakowanym 
przejściu

Policjanci z Rybnika ustalają szczegółowe 
okoliczności wypadku, do którego doszło na ul. 
Gliwickiej. Kierujący busem potrącił na ozna-
kowanym przejściu dla pieszych 8-latka, który 
szedł  w towarzystwie ojca - do szkoły. Chłop-
czyk z obrażeniami ciała został zabrany do 
szpitala.

Do zdarzenia doszło w Rybniku na ulicy Gliwickiej. 
Przechodzący przez oznakowane przejście dla pie-
szych chłopiec wraz z ojcem zostali potrąceni przez 
kierującego busem. 30-letni mieszkaniec Rybnika je-
chał w kierunku Gliwic. Na miejsce przyjechała zało-
ga pogotowia ratunkowego, która zabrała 8-latka do 
szpitala. Chłopiec ma złamaną rękę i nogę. Kierujący 
samochodem był trzeźwy. W trakcie zdarzenia na 
przejściu znajdowała się pani „stopka”. Rybniccy 
śledczy będą wyjaśniać dokładne okoliczności tego 
wypadku.

Jastrzębscy policjanci inter-
weniowali wobec matki, która 
znajdując się pod wpływem al-
koholu, zajmowała się 
8-miesięczną i 11-letnią córką. 
31-latka miała w organizmie 
prawie dwa promile alkoholu. 
Jeżeli okaże się, że swoim nie-
o d p o w i e d z i a l n y m 
zachowaniem kobieta naraziła 
dzieci na bezpośrednie zagro-
żenie dla życia bądź zdrowia, 
grozić jej będzie kara 5 lat wię-
zienia.

Policjanci z jastrzębskiej komen-
dy zostali wezwani na interwencję 
do jednego z mieszkań na osiedlu 
Tysiąclecia. Według zgłoszenia w 
domu miała być pijana kobieta, 
która pod opieką ma dwoje dzieci. 
Przybyli na miejsce policjanci za-

stali nietrzeźwą matkę oraz jej cór-
ki. 31-latka wobec policjantów za-
chowywała się bardzo wulgarnie i 
agresywnie.  Mundurowi przeba-
dali jastrzębiankę na zawartość al-
koholu i okazało się, że ma ona w 
organizmie blisko dwa promi-
le.  Starszą dziewczynką zaopieko-
wała się przybyła na miejsce bab-
cia, a z 8-miesięczną dziewczynką 
druga babcia wraz z Zespołem Po-
gotowia Ratunkowego udała się do 
szpitala celem wykonania dalszych 
badań. Mieszkanka Jastrzębia trafi-
ła do policyjnego aresztu.   Doku-
mentacja w tej sprawie trafi nieba-
wem do sądu, tym bardziej że nie 
jest to pierwsza taka interwencja w 
tym domu. Jeżeli potwierdzi się, że 
31-latka naraziła dzieci na niebez-
pieczeństwo, grozić jej może 5 lat 
więzienia.

mendy w Chorzowie udaremnili 
sprzedaż dużej ilości towaru - m.in. 
odzieży i obuwia - z podrobionymi 
znakami handlowymi różnych 
światowych marek. Stróże prawa 
ustalili i zatrzymali 34-letniego 
mieszkańca Chorzowa, który han-
dlował podróbkami na jednym z 
portali internetowych. Za wprowa-
dzenie do obrotu przedmiotów ze 
sfałszowanymi znakami towarowy-
mi, mężczyzna odpowie z Ustawy o 
Prawie Własności Przemysłowej. 
Grozi mu za to kara do 2 lat więzie-
nia. To jednak nie koniec proble-
mów mężczyzny - w jego mieszka-
niu śledczy odkryli również trzy 
sztuki przedmiotów przypominają-
cych broń, które trafiły już do bie-
głego. Od jego opinii zależeć bę-
dzie, czy 34-latek usłyszy kolejne 
zarzuty: nielegalnego posiadania 
broni, za co grozi 10 lat więzienia.

gowego należy przestrzegać, na 
własnej skórze przekonał się 62-let-
ni mieszkaniec Wojkowic. Mężczy-
zna przechodząc przez jezdnię w 
miejscu niedozwolonym zwrócił na 
siebie uwagę będących w okolicy 
mundurowych. Policjanci z piekar-
skiej drogówki wylegitymowali go, 
po czym sprawdzili jego dane w 
systemach informatycznych. Oka-
zało się, że sprawca wykroczenia 
od 11 lat jest osobą poszukiwaną, 
za którą wydano dotychczas cztery 
listy gończe. 62-latek został zatrzy-
many i osadzony w areszcie. Za 
liczne kradzieże mężczyznę czeka 
ponad 5-letni pobyt w więzieniu.

Wpadł po 11 latach 
ukrywania się
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Zadzwoñ!!!
– przyjazd
– pomiar
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GRATIS!!!

LOMBARD 
DELTA

n SKUP n SPRZEDAŻ 
n ZAMIANA

złota, gsm, rtv, komputerów.
l Cz-wa, al. NMP 3, 
tel. 34 365 53 14
l Cz-wa, pl. Daszyńskiego 4,  

tel. 34 368 19 45
l Cz-wa, ul. Jagiellońska 3/9
tel. 506 107 375

LOMBARD KAPS 
20 lat doświadczenia

RABAT – 50% u nas to działa!

SZYBKA GOTÓWKA za:
złoto, srebro, GSM, 

RTV i inne 

TANIE WYROBY 
JUBILERSKIE

Al. NMP 1, tel. 34 361-39-50
Al. NMP 16, tel. 34 324-68-31

Al. Wolności 6, tel. 34 324 23 24
www.kapssc.pl n SPRZEDAM ANTYKI – francuski 

komplet z 1896 r.: biblioteczka  
+ komoda z marmurowym blatem. 
Sygnowany, perfekcyjna renowacja.  
Tel. 34 – 367 65 56

n SPRZEDAM toaletę kompakt. –  
używaną w b. dobrym stanie 
 Tel. 501 109 822

n SPRZEDAM drzwi wejściowe  
Tel. 501 109 822

n SPRZEDAM drzwi pokojowe  
 prawe i lewe - białe z szybami 
miodowymi.  Tel. 501 109 822

n SPRZEDAM lustro łazienkowe –  
o wym. 70 x 90 cm. Tel. 501 109 822

n SPRZEDAM lodówkę ARDO –  
wys. 141 cm, sprawna, cena: 190 zł. 
Tel. 798 - 649 - 665

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

n SPRZEDAM  
- 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 

Okręgową 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

KUPIĘ
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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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