
RĘDZINY

Policjanci poszukują świadków 
wypadku w Rędzinach

KRZEPICE

Zaatakował ratowników 
medycznych

LUBLINIEC

Na przejściu dla pieszych 
potrącił 90-latkę

Policjanci z Kłomnic poszukują świadków bulwersującego 
zdarzenia, do którego doszło przejściu dla pieszych w Rę-

dzinach. Kierowca BMW jadąc z ogromną prędkością potrącił 
psa. O włos ominął natomiast przechodzącego przez pasy jego 
właściciela. Kierowca auta uciekł z miejsca zdarzenia.

Do zdarzenia doszło 1 lutego około godz. 20.30 w Rędzinach przy ul. 
Wolności. Całe zajście zarejestrowały kamery miejskiego monitoringu. 
Na nagraniu widać mężczyznę, który wszedł na pasy. Tuż przed nim 
idzie - prowadzony na smyczy - pies. W pewnym momencie pieszy - wi-
dząc nadjeżdżające z ogromną prędkością BMW - cofnął się. Niestety 
psa nie udało się uratować. Kierowca z całym impetem wjechał w 
czworonoga. Nie zrobiło to na nim jednak żadnego wrażenia - nawet 
się nie zatrzymał.

Jak udało się ustalić samochód był w kolorze złotym 
lub żółtym. Funkcjonariusze prowadzą czynności zmie-
rzające do ustalenia sprawcy tego zdarzenia. Osoby 
mogące pomóc w ustaleniu sprawcy tego zdarzenia 
proszone są o niezwłoczny kontakt z Komisariatem Po-
licji w Kłomnicach ul. Częstochowska 34 tel. 34 369 08 
10 lub z najbliższą jednostką policji.

Katarzyna Gwara

Kilka lat w więzieniu może spędzić 46-latek, który zaata-
kował udzielających mu pomocy ratowników 

medycznych. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany.
Do zdarzenia doszło w miejscowości Zajączki Pierwsze w gmi-

nie Krzepice. Z ustaleń kryminalnych z Komisariatu Policji w Krze-
picach wynika, że podczas zakrapianego alkoholem spotkania 
dwóch mężczyzn, jeden z nich przewrócił się i zaczął odczuwać 
ból. Jego kolega wezwał więc karetkę pogotowia. Na miejscu po-
jawili się ratownicy medyczni z Kłobucka, którzy chcieli pomóc po-
szkodowanemu. W pewnym momencie mężczyzna zaczął ich od-
pychać i pić pięściami. Na miejsce przyjechali mundurowi z krze-
pickiego komisariatu, którzy zatrzymali agresora.

Po nocy spędzonej w policyjnej celi, usłyszał zarzuty naruszenia 
nietykalności cielesnej oraz uszkodzenia ciała funkcjonariuszy pu-
blicznych. Podejrzany nie potrafił wyjaśnić motywów swojego za-
chowania. Co więcej, to nie pierwsza taka sytuacja 46-latka, wo-
bec czego będzie odpowiadał jako recydywista. O dalszym losie 
zatrzymanego zadecyduje prokurator i sąd.

Na wniosek kryminalnych z krzepickiego komisariatu oraz czę-
stochowskiego prokuratora, sąd tymczasowo aresztował 46-let-
niego mężczyznę na dwa miesiące. Katarzyna Gwara

90-letnia piesza nie żyje - to efekt tragicznego 
wypadku, do którego doszło na ulicy Oleskiej w 
Lublińcu. 19-letni kierowca mercedesa potrącił 
kobietę na oznakowanym przejściu dla pieszych. 
Poszkodowana na skutek odniesionych obrażeń 
zmarła w szpitalu. Jak się okazało, młody męż-
czyzna prawo jazdy miał od niespełna 17 dni...

Za kierownicą mercedesa siedział 19-letni miesz-
kaniec gminy Kochanowice. Bezpośrednio po zda-
rzeniu poszkodowana trafiła do szpitala, gdzie po-
mimo szybkiej akcji ratunkowej i wysiłku lekarzy, 
zmarła.

Policjanci zabezpieczyli miejsce zdarzenia i prze-
prowadzili oględziny. Prokurator zarządził sekcję 
zwłok oraz zadecydował o zatrzymaniu kierowcy i 
zabezpieczeniu pojazdu do dalszych badań. Spraw-
ca usłyszał już zarzut spowodowania śmiertelnego 
wypadku, a prokurator zastosował wobec niego 
środek zapobiegawczy w postaci policyjnego do-
zoru oraz poręczenie majątkowe. Mężczyzna stra-
cił również prawo jazdy, które miał od... niespełna 
17 dni.

CZĘSTOCHOWA

17 lat dla gwałciciela prostytutek
Przed Sądem Okręgowym w 

Częstochowie zakończył się 
proces gwałciciela prostytutek 
z trasy DK-1. Konrad J. spędzi  
17 lat w więzieniu. Proces 31-let-
niego gwałciciela toczył się za 
zamkniętymi drzwiami. Konrad 
J. został oskarżony o liczne 
gwałty na kobietach świadczą-
cych usługi seksualne oraz  
o zabójstwo obywatelki Bułgarii.

Sąd uznał oskarżonego za 
winnego czterech przestępstw 
zgwałcenia, połączonego z po-
zbawieniem wolności i szczegól-
nym okrucieństwem, a w niektó-
rych przypadkach także z prze-
stępstwem przeciwko mieniu. 
Sąd nie podzielił stanowiska pro-
kuratury dotyczącego zabójstwa i 
przyjął, że J. zgwałcił Bułgarkę.

Sąd zobowiązał J. do wypłaty 
nawiązek trzem pozostałych po-
krzywdzonych - po 15 tys. zł, 
orzekł także środek zabezpiecza-
jący w postaci pobytu w zakładzie 
psychiatrycznym.

Prokuratura, która żądała dla 
oskarżonego dożywocia, zapowia-
da apelację.

W toku śledztwa ustalono, że 
29 grudnia 2017 roku mieszkaniec 
województwa mazowieckiego 
Konrad J. wyjechał z domu samo-
chodem dostawczym i udał się w 
kierunku Częstochowy, chcąc sko-
rzystać z usług seksualnych ko-
biet, świadczących takie usługi 
przy drodze DK-1. W okolicach 

miejscowości Wikłów k. Często-
chowy usługi seksualne oferowała 
26-letnia obywatelka Bułgarii. 
Konrad J. uzgodnił z nią wykona-
nie usługi, po czym kobieta wsia-
dła do jego samochodu i udali się 
w głąb lasu. Tam oskarżony zabrał 
pokrzywdzonej telefon komórko-
wy, pobił, związał kablem elek-
trycznym i skuł kajdankami oraz 
wrzucił ją do przestrzeni bagażo-
wej. Następnie Konrad J. brutalnie 
zgwałcił kobietę. W pewnym mo-
mencie na miejsce zdarzenia przy-
jechała znajoma kobiety, co skut-
kowało ucieczką oskarżonego. 
Konrad J. został zatrzymany jesz-
cze tego samego dnia przez za-
wiadomionych o zdarzeniu poli-

cjantów.
Na wniosek prokuratora Kon-

rad J. został tymczasowo areszto-
wany pod zarzutem zgwałcenia ze 
szczególnym okrucieństwem oby-
watelki Bułgarii. W wyniku prze-
szukania należących do oskarżo-
nego pomieszczeń ujawniono te-
lefony komórkowe i inne przed-
mioty, które jak później stwierdzo-
no, należały do kobiet świadczą-
cych usługi seksualne przy dro-
gach.

W trakcie dalszego śledztwa 
ustalono, że 18 grudnia 2017 roku 
w Danielowie (powiat radomsz-
czański) ujawniono płytko zakopa-
ne zwłoki 19-letniej obywatelki 
Bułgarii, która zajmowała się 

świadczeniem usług seksualnych i 
zaginęła 22 maja 2017 roku.

- W postępowaniu stwierdzono, 
że 22 maja 2017 roku Konrad J. 
przyjechał samochodem dostaw-
czym w okolice Danielowa i udał 
się do lasu w towarzystwie ww. 
kobiety. Tam pobił pokrzywdzoną, 
związał kablem i drutem oraz wie-
lokrotnie brutalnie zgwałcił. Na-
stępnie w nieustalony sposób po-
zbawił kobietę życia i jej zwłoki za-
kopał w pobliżu. Konrad J. zabrał 
także pokrzywdzonej telefon ko-
mórkowy, torebkę i biżuterię, któ-
re zostały znalezione w jego miej-
scu zamieszkania - relacjonował 
akt oskarżenia prokurator To-
masz Ozimek.

Aktem oskarżenia objęto rów-
nież przestępstwa zgwałcenia ko-
biet świadczących usługi seksual-
ne przy drogach, których Konrad J. 
dopuścił się 11 sierpnia 2017 roku 
w Piotrkowie Trybunalskim oraz 
30 października 2017 roku w Dą-
browie Górniczej. - W tych przy-
padkach sposób działania spraw-
cy był podobny do zdarzeń opisa-
nych powyżej. Konrad J. zabierał 
kobiety samochodem do lasu, w 
celu skorzystania z usługi seksual-
nej, groził pozbawieniem życia, 
krępował, dotkliwie bił oraz wielo-
krotnie brutalnie gwałcił. Oskarżo-
ny zabierał także pokrzywdzonym 
telefony komórkowe, pieniądze i 
inne przedmioty - wyjaśniał prok. 
Ozimek.

Przesłuchany w charakterze po-
dejrzanego Konrad J. przyznał się 
do popełnienia zarzucanych mu 
przestępstw i złożył obszerne wy-
jaśnienia. Na końcowym etapie 
śledztwa podejrzany zmienił wyja-
śnienia, nie przyznając się do za-
bójstwa obywatelki Bułgarii.

W wydanej opinii biegli lekarze 
psychiatrzy stwierdzili, że w chwili 
dokonania zarzucanych mu czy-
nów Konrad J. był poczytalny. Na-
tomiast na podstawie opinii bie-
głych psychologów stwierdzono, 
że oskarżony spełnia psycholo-
giczne kryteria seryjnego sprawcy 
działającego z motywacji seksu-
alnej. Konrad J. nie był w prze-
szłości karany.

Katarzyna Gwara

www.zycieczestochowy.pl              www.facebook.com/ZycieCzestochowyiPowiatu
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2. ŚRODA-CZWARTEK 12-13 LUTEGO 2020 AKTUALNOŚCI
LUBLINIEC

Napadli, pobili i okradli
PANKI

Uderzył  
w ścianę

BUDŻET OBYWATELSKI

Jak wypadła kolejna 
edycja budżetu?

LUBLINIECKA POLICJA

Doprowadził do 
wypadku i uciekł

CZĘSTOCHOWA

Zgłaszają się kolejne 
ofiary trenera...

MYSZKÓW

Fałszywy policjant 
aresztowany

KOZIEGŁOWY

Dachował peugeotem

Do 12 lat więzienia grozi dwóm mieszkańcom Lublińca, którzy na-
padli, pobili i okradli 44-latka z Katowic. Sąd aresztował 

podejrzanych na 2 miesiące.

Do zdarzenia doszło w jednym z bloków przy ulicy Grunwaldzkiej w Lu-
blińcu. Mężczyźni wspólnie napadli na 44-latka. Kilkakrotnie uderzyli go w 
głowę i klatkę piersiową, a następnie ukradli należący do niego telefon ko-
mórkowy i pieniądze w kwocie 200 zł. Pokrzywdzony natychmiast powiado-
mił o całym zajściu policję. Sprawcy rozboju zostali zatrzymani jeszcze tego 
samego dnia. To mieszkańcy Lublińca w wieku 44 i 57-lat. Zebrane przez kry-
minalnych dowody w sprawie pozwoliły prokuratorowi na przedstawienie 
im zarzutu rozboju. Na wniosek prokuratora i śledczych sąd zastosował wo-
bec nich środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na 
okres 2 miesięcy. Za rozbój grozi im kara do 12 lat pozbawienia wolności.

Podczas amatorskiej gry w 
piłkę nożną na trenie hali 

sportowej Gminnego Ośrodka 
Kultury i Sportu w Pankach 
doszło do tragedii. Zawodnik 
zderzył się ze ścianą. Ranny 
mężczyzna trafił do szpitala 
w Częstochowie.

3 lutego wieczorem podczas 
rekreacyjnego meczu doszło do 
nietypowego wypadku. Rozpę-
dzony piłkarz potknął się i ude-
rzył z całej siły w ścianę budynku 
- obok bramki.  Po zderzeniu ze 
ścianą mężczyzna stracił przy-
tomność.

Na pomoc wezwano miejsco-
wego ratownika medycznego, 
który udzielił pierwszej pomocy 
poszkodowanemu. Po kilkuna-
stu minutach przyjechało pogo-
towie ratunkowe, ranny zawod-
nik szybko trafił do szpitala w 
Częstochowie. W wyniku wypad-
ku mężczyzna doznał ciężkich 
obrażeń twarzoczaszki, prze-
szedł operację. Został wprowa-
dzony w stan śpiączki farmako-
logicznej. Jak poinformował dy-
rektor ośrodka to pierwsze tak 
dramatyczne zdarzenie sporto-
we w Pankach.

W Częstochowie za-
sady budżetu 

obywatelskiego two-
rzymy wspólnie. Dlatego 
miasto zachęca do wyra-
żenia swojej opinii na 
temat zakończonej, VI 
edycji. Otwarte dla 
wszystkich zainteresowa-
nych wysłuchanie 
publiczne zaplanowano na 
wtorek, 18 lutego, na 
godz. 17.00.  

Podczas spotkania zosta-
ną zaprezentowane wyniki ankiety 
ewaluacyjnej, którą częstochowianki 
i częstochowianie mogli wypełniać 
od 10 stycznia do 9 lutego. Będzie 
również czas na to, aby podzielić się 
własnymi opiniami dotyczącymi za-
kończonej edycji BO, jak i pomysłami 
na kolejną.

Wszelkie spostrzeżenia pozwolą 
usprawnić proces tworzenia budżetu 
obywatelskiego w kolejnych latach. 
Na bazie podjętych podczas dyskusji 
ustaleń wprowadzone zostaną korek-
ty do obowiązujących procedur oraz 
aktów prawa lokalnego. Reguły czę-
stochowskiego budżetu obywatel-
skiego są stale poprawiane – tak, aby 
zachęcały do udziału w następnych 
edycjach jeszcze większą grupę miesz-
kanek i mieszkańców.

Coroczne wysłuchanie publiczne – 

nieodłączny element procesu ewalu-
acji BO – odbędzie się we wtorek, 18 
lutego, o godz. 17.00 w sali sesyjnej 
Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. 
Śląskiej 11/13.

Budżet obywatelski pozwala nam 
w sposób bezpośredni wpływać na to, 
jak zmienia się nasze miasto. W 2019 
roku zrealizowanych zostało z powo-
dzeniem ponad 120 zgłoszonych 
przez mieszkanki i mieszkańców po-
mysłów. Powstały m.in. nowe place 
zabaw, grill park przy Promenadzie 
Niemena; przeprowadzono kolejne 
prace modernizacyjne na terenie 
Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt 
oraz zamontowano jeszcze więcej licz-
ników czasu zmiany świateł.

W 2020 roku zrealizowanych bę-
dzie 127 nowych pomysłów, na które 
głosowało ponad 17 tysięcy osób.  

Lublinieccy śledczy poszukują 
świadków wypadku, do któ-

rego doszło na drodze 
wojewódzkiej 907 między Ko-
szęcinem a Boronowem. - Ze 
wstępnych ustaleń wynika, że 
kierujący nieustalonym samo-
chodem osobowym koloru 
bordowego lub fioletowego nie-
bezpieczny manewrem 
doprowadził do zdarzenia, w 
którym poszkodowane zostały 
dwie osoby - informują stróże 
prawa. Sprawca zdarzenia nie 
udzielił rannym pomocy i na-
tychmiast uciekł.

Do zdarzenia doszło 16 stycznia 
około godziny 7.20 na DW 907 po-
między Koszęcinem a Boronowem. 
Jak ustalili śledczy, mężczyzna kierują-
cy nieustalonym samochodem 

osobowym w kolorze bordowym 
lub fioletowym, na prostym od-
cinku drogi, utracił panowanie 
nad pojazdem i zjechał na prze-
ciwległy pas ruchu, których jechał 
seat. Jego kierująca - w celu unik-
nięcia zderzenia - najpierw wyko-
nała manewr obronny, a następ-
nie zjechała do przydrożnego ro-
wu. Obrażeń ciała doznała sie-
dząca za kierownicą 29-letnia ko-
bieta oraz jej 2-letnia pasażerka. 
Sprawca odjechał z miejsca wy-
padku nie udzielając pomocy.

Funkcjonariusze Komendy Powia-
towej Policji w Lublińcu proszą o 
kontakt wszystkie osoby, które 
były świadkami tego zdarzenia, 
bądź posiadają informacje co do 
jego okoliczności, czy też sprawcy 
pod nr tel. 34 353 22 55.

Do śledczych zgłosili się ko-
lejni młodzi sportowcy, 

którzy twierdzą, że byli wyko-
rzystywani przez Dariusza P., 
trenera pracującego w jednym z 
częstochowskich klubów 
sportów walki. W listopadzie 
ubiegłego roku mężczyzna zo-
stał oskarżony o molestowanie 
nieletnich i aresztowany na trzy 
miesiące. Na początku lutego 
sąd zdecydował, że areszt zo-
stanie przedłużony.

Przypomnijmy, sprawa ujrzała 
światło dzienne na początku listo-
pada. Jeden z chłopców w sobotę, 2 
listopada, wrócił z treningu i powie-
dział, że trener go molestował. Oka-
zało się, że nie tylko jego. Dzień póź-
niej rodzice 15-latka i 16-latka złoży-
li zawiadomienie o popełnieniu 
przestępstwa. – Nastolatkowie zo-
stali przesłuchani przez sąd w try-
bie szczególnym – mówi Piotr Wró-
blewski z biura prasowego Proku-
ratury Okręgowej w Częstochowie. 
Dariusz P. usłyszał dwa zarzuty. – 
Jeden dotyczy doprowadzenia in-
nej osoby do innej czynności sek-
sualnej, drugi również doprowa-
dzenia innej osoby do innej czyn-
ności seksualnej oraz do obcowa-
nia płciowego – wyjaśnia. Trener 

miał używać podstępu i naduży-
wać stosunku zależności wobec 
swoich podopiecznych.

Dariusz P. swoją działalność 
prowadził od wielu lat. Mężczy-
zna nie przyznał się do winy. Sąd 
uznał jednak, że zeznania dwóch 
chłopców są wiarygodne i zdecy-
dował o aresztowaniu 48-latka na 
trzy miesiące.

Gdy sprawa wyszła na jaw, do 
śledczych zgłosili się kolejni młodzi 
sportowcy, którzy twierdzą, że byli 
wykorzystywani przez Dariusza P. 
W sumie zarzuca się mu dwanaście 
przestępstw o charakterze seksual-
nym.  Mężczyzna miał wyjść na wol-
ność na początku lutego. Prokura-
tura złożyła jednak wniosek o prze-
dłużenie aresztu. Sąd się do niego 
przychylił - trener posiedzi przynaj-
mniej do 1 maja. Pełnomocnik 
oskarżonego złożył jednak zażale-
nie na tę decyzję.

Dariusz P. jest doskonale znany 
w środowisku sportowym. Na swo-
im koncie miał między innymi na-
grody za wybitne osiągnięcia spor-
towe. Trenował też wielu zawodni-
ków, którzy odnosili sukcesy na are-
nach ogólnopolskich i zagranicz-
nych. Mężczyźnie grozi do 12 lat 
więzienia.

Kilkadziesiąt tysięcy złotych 
straciła 64-letnia miesz-

kanka gminy Koziegłowy. 
Pieniądze wyłudził od niej - dzia-
łając metodą na policjanta 
- wyłudził od niej 33-letni miesz-
kaniec Rzeszowa. Mężczyzna 
został już zatrzymany. Za popeł-
nione przestępstwo grozi mu 8 lat 

więzienia. Sąd tymczasowo aresz-
tował mężczyznę na 3 miesiące.

Policjanci z Myszkowa błyska-
wicznie ustalili i wytypowali spraw-
cę oszustwa. Już po czterech dniach 
od zdarzenia, mężczyzna został za-
trzymany w Rzeszowie. Podczas 
przeszukania mundurowi znaleźli 
sporą ilość biżuterii, około 150 tys. 

złotych oraz banknoty w obcej wa-
lucie. Zebrany materiał dowodowy 
pozwolił na przedstawienie mu za-
rzutu. Na wniosek prokuratora sąd 
podjął decyzję o jego tymczasowym 
aresztowaniu na 3 miesiące. Spra-
wa jest rozwojowa i niewykluczone 
są dalsze zatrzymania. Śledczy z 
Myszkowa będą badać wszystkie 
szczegóły tej sprawy.

45-latek z obrażeniami ciała trafił do 
szpitala. To efekt wypadku, do któ-

rego doszło w Koziegłowach na 
skrzyżowaniu DK 1 z ulicą Warszawską. 
Kierowca peugeota wykonując bardzo 
niebezpieczny manewr na drodze, zje-
chał do rowu i „dachował”. Szczegóły i 
okoliczności wyjaśniają myszkowscy 
kryminalni.

Do zdarzenia doszło na ulicy Warszaw-
skiej w Koziegłowach. Jak ustalili policjanci, 
45-letni kierowca peugeota partner jechał w 
kierunku w Katowic. W pewnym momencie 
na skrzyżowaniu zjechał na przeciwny pas 
ruchu, a następnie do przydrożnego rowu, 
gdzie dachował. W wyniku tego zdarzenia 
pojazd został całkowicie zniszczony. Kierow-
ca ze złamanym obojczykiem trafił do szpi-
tala. Szczegóły i okoliczności tego zdarzenia 
badają myszkowscy śledczy.

Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara
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Okradł jubilera

Znęcał się nad matką Sfingował napad  
i kradzież samochodu. 

Nie zauważył, że nagrał go 
monitoring

Policjanci z katowickiego oddziału pre-
wencji zatrzymali dwóch mężczyzn, 

którzy okradli jubilera. Zatrzymani to 23-
latek z Katowic i 22-latek z Siemianowic 
Śląskich. Sprawcy byli już notowani w 
przeszłości za dokonanie wielu kradzieży. 
Na wniosek prokuratora nadzorującego 
sprawę, sąd zastosował wobec podejrza-
nych środek zapobiegawczy w postaci 
tymczasowego aresztowania. Mężczy-
znom grozi kara do 7 lat więzienia.

Wywiadowcy z katowickiego oddziału pre-
wencji podczas patrolu w centrum Katowic, 
zauważyli dwóch podejrzanych mężczyzn, 
którzy wyszli ze sklepu jubilerskiego. 23-latek 
z Katowic i 22-latek z Siemianowic Śląskich 
byli dobrze znani policjantom ze względu na 
fakt, że w przeszłości wchodzili już w konflikt 
z prawem. Stróże prawa postanowili rozpo-
cząć ich obserwację. Gdy mężczyźni zatrzy-
mali się przy pobliskim lombardzie, policjanci 
skontrolowali ich, podejrzewając, że mogą 
mieć przy sobie kradzione przedmioty.

Wywiadowcy wezwali na miejsce umundu-
rowany patrol, by wsparł ich podczas inter-

wencji. W chwili pojawienia się na ulicy poli-
cyjnego radiowozu obserwowani mężczyźni 
zaczęli uciekać, co upewniło policjantów w 
przekonaniu, że tamci mogą mieć coś na su-
mieniu. Mundurowi natychmiast ruszyli za ni-
mi w pościg. Po chwili, kilka ulic dalej, ucieki-
nierzy zostali zatrzymani. Podczas kontroli 
stróże prawa ujawnili przy mężczyznach trzy 
złote pierścionki z przyczepionymi etykietami 
sklepu jubilerskiego o łącznej wartości blisko 
7 tys. zł. Ustalono, iż zostały skradzione z te-
go sklepu.

Sprawcy trafili do policyjnego aresztu, a 
sprawą zajęli się policjanci z Wydziału do Wal-
ki z Przestępczością Gospodarczą z katowic-
kiej komendy. W toku przeprowadzonych 
czynności śledczym udało się zebrać materiał 
dowodowy, który pozwolił przedstawić im za-
rzuty kradzieży. Na wniosek prokuratora 
nadzorującego sprawę sąd zastosował wo-
bec podejrzanych środek zapobiegawczy w 
postaci tymczasowego aresztowania. Ponad-
to - zatrzymani sprawcy zuchwałego czynu 
dokonali w tzw. recydywie, co wpłynie na za-
ostrzenie ich kary. Grozi im do 7 lat więzienia.

5 lat więzienia grozi 30-latkowi 
podejrzanemu o znęcanie się 

psychiczne i fizyczne nad swoją 
matką. Mężczyzna został zatrzy-
many w poniedziałek przez 
policjantów z komisariatu pierw-
szego. Decyzją sądu został 
tymczasowo aresztowany na trzy 
miesiące.

Od 2 lat trwał koszmar kobiety, 
która mieszkała wraz ze swoim sy-
nem w centrum Zabrza. Mężczyzna 
nigdzie nie pracował i od dłuższego 
czasu nadużywał alkoholu, pod któ-
rego wpływem stawał się agresywny. 
Znieważał swoją matkę, a podczas pi-
jackich awantur dopuszczał się ręko-
czynów. Wszystko działo się w czte-
rech ścianach mieszkania, a pokrzyw-
dzona była zbyt przerażona, aby sa-
ma zgłosić sprawę na policje. Jednak 
w styczniu, za pośrednictwem pra-
cowników z opieki społecznej do policjantów 
z zabrzańskiej jedynki dotarła informacja o 
sytuacji, w jakiej znalazła się matka 30-latka. 
Policjanci przyjrzeli się tej sprawie i zebrali 
materiał dowodowy, który pozwolił na przed-
stawienie 30-latkowi zarzutów.

Mężczyzna został doprowadzony do pro-
kuratora, który przedstawił mu zarzuty znę-

cania się psychicznego i fizycznego nad swo-
ją matką. Śledczy wystąpili do sądu z wnio-
skiem o jego tymczasowe aresztowanie. Za-
brzański sąd, który rozpatrywał sprawę, przy-
chylił się do ich wniosku i 30-latek będzie te-
raz oczekiwał na wyrok w areszcie. Grozi mu 
do 5 lat więzienia.

Pijany kierowca, który spowodował ko-
lizję i uciekł z miejsca zdarzenia, 

myślał, że pozostanie bezkarny. Uszko-
dzone auto zaparkował pod sklepem, 
poszedł na stację benzynową po alkohol, 
a następnie zadzwonił na policję zgłosić, 
że został napadnięty na stacji, skąd ukra-
dziono mu samochód. Policjanci nie 
uwierzyli w jego wersję wydarzeń, a on 
sam zapomniał, że na stacji jest monito-
ring...

Patrol ruchu drogowego został wezwany 
do Rydułtów na ulicę Ligonia. Na miejscu 
zgłaszający  mężczyzna  oświadczył policjan-
tom, że przed chwilą na teren jego komisu sa-
mochodowego wjechał volkswagen, który 
podczas cofania uszkodził dwa zaparkowane 
tam samochody, a następnie odjechał.

W międzyczasie na numer alarmowy 112 
zadzwonił mężczyzna, który zgłosił, że na sta-
cji benzynowej w Rydułtowach został napad-
nięty i skradziono mu samochód. Na miejsce 
pojechali policjanci z komisariatu. Oczekiwał 

na nich pijany 52-latek. Oznajmił, że przyje-
chał swoim volkswagenem na stację, gdzie 
został napadnięty, a sprawca ukradł mu sa-
mochód. Po przejrzeniu monitoringu okazało 
się, że do żadnego napadu nie doszło. Pra-
cownicy stacji potwierdzili jedynie, że mężczy-
zna kupił u nich ćwiartkę wódki.

Policjanci połączyli fakty i wiedzieli już, że 
mężczyzna sfingował napad, żeby uniknąć 
odpowiedzialności za kolizję. W trakcie czyn-
ności 52-latek zrozumiał, że jego  „prze-
kręt” się nie udał... W końcu przyznał, że nie 
doszło do żadnej kradzieży pojazdu, a on 
sam brał udział w zdarzeniu drogowym, po 
którym poszedł na stację, by się napić. Bada-
nie alkomatem wykazało u niego ponad 3 
promile alkoholu. Okazało się także, że męż-
czyzna ma cofnięte uprawnienia do kierowa-
nia pojazdem. Uszkodzonego volkswagena 
mundurowi odnaleźli pod sklepem na ulicy 
Raciborskiej. Tam również znajdowały się ka-
mery... O losie 52-letniego mężczyzny zdecy-
duje wkrótce sąd.

Pijany zasnął na ulicy. 
Pod opieką miał  
1,5 roczną córkę

Blisko 9 tysięcy 
zarzutów za nielegalne 
rozpowszechnianie gier

Tylko dzięki prawidłowej reakcji 
świadka, nie doszło do tragedii. Śpią-

cego na ulicy 40-letniego mieszkańca 
Będzina oraz biegającą w pobliżu niego 
1,5 roczną córkę, zauważyła spacerująca 
kobieta. Nieodpowiedzialny „tatuś” z 
czterema promilami alkoholu w organi-
zmie, trafił do izby wytrzeźwień, a 
dziewczynka pod opiekę mamy.

Do zdarzenia doszło na jednej z ulic w bę-
dzińskiej dzielnicy Grodziec. 37-letnia kobieta 
wracając ze spaceru do domu ujrzała nieco-
dzienny widok. Bezpośrednio na jezdni leżał 
dorosły mężczyzna, a w jego pobliżu biegała 
mała dziewczynka. Kobieta postanowiła nie-
zwłocznie interweniować, jednak wszelkie 
próby nawiązania kontaktu z mężczyzną oka-

zały się bezskuteczne. Silna woń alkoholu, ja-
ką można było wyczuć od leżącego, jedno-
znacznie wskazywała, co było przyczyną jego 
stanu. Jak się okazało mężczyzna godzinę 
wcześniej   wybrał się razem z córką na spa-
cer. Według relacji matki 1,5 rocznego dziec-
ka przebywającej w tym czasie w mieszkaniu, 
ojciec dziewczynki był wówczas trzeźwy. 
Wszystko wskazuje na to, że celem jego nie-
dzielnego spaceru z dzieckiem nie była wizy-
ta w pobliskim parku, a odwiedziny sklepu z 
alkoholem. Policyjna interwencja zakończyła 
się dla mężczyzny umieszczeniem go w izbie 
wytrzeźwień. W chwili przyjęcia, nieodpowie-
dzialny ojciec miał w organizmie ponad 4 pro-
mile alkoholu. Jego losem zajmie się teraz sąd 
i prokurator. Grozi mu 5 lat więzienia. 

Policjanci z Piekar Śląskich zebrali ma-
teriał dowodowy, pozwalający na 

przedstawienie kolejnych zarzutów 
24-letniemu mieszkańcowi tego miasta. 
Mężczyzna jest podejrzany o nielegalne 
rozpowszechnianie gier w wersji cy-
frowej w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowej. Dotychczas na poczet przy-
szłych kar i grzywien kryminalni 
zabezpieczyli u podejrzanego ponad 130 
tys. zł.

Policjanci z Wydziału do Walki z Przestęp-
czością Gospodarczą Komendy Miejskiej Poli-
cji w Piekarach Śląskich przez dłuższy czas 
zajmowali się sprawą nielegalnego rozpo-
wszechniania gier w wersji elektronicznej. W 
wyniku przestępstwa, poszkodowana firma 
wyceniła straty na niespełna milion złotych. 
Zebrany w trakcie dochodzenia materiał do-

wodowy pozwolił przedstawić podejrzanemu 
24-latkowi blisko 7 tysięcy zarzutów. Było to 
możliwe dzięki skrupulatnemu zbieraniu ma-
teriału dowodowego oraz współpracy z Wy-
działem do Walki z Cyberprzestępczością Ko-
mendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. 

Z ustaleń piekarskich policjantów wynika, 
że mężczyzna kupował gry w wersjach elek-
tronicznych, po czym sprzedawał je wraz z 
dostępem do konta poprzez aukcje interne-
towe. W 2018 roku ten sam podejrzany usły-
szał blisko 2 tysiące zarzutów dotyczących 
nielegalnego rozpowszechniania gier w wer-
sji elektronicznej w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowej. Wówczas na poczet przyszłych 
kar i grzywien zabezpieczono ponad 130 tys. 
zł. Wszystkich czynów mężczyzna dopuścił się 
w latach 2014-2018. O dalszym losie mężczy-
zny zadecyduje sąd. Zgodnie z ustawą o pra-
wach autorskich i prawach pokrewnych, po-
dejrzanemu grozi do 5 lat więzienia.

 Kolumnę opracowała Katarzyna Gwara
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OGŁOSZENIA ABONAMENTOWE
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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 WYNAJMĘ M3 50M2, I piętro 
umeblowane, gotowe na zamieszkanie, 
najem krótkoterminowy,  
ul. Dąbrowskiego 41,  
tel. 602 307 570

n SPRZEDAM PAWILON 50M2, 
na Biznes Centrum (możliwość 
wynajęcia) 
tel. 602 307 570

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

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

MATRYMONIALNE

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

KUPIĘ

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
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

PROGRAMISTA PHP
Miejsce pracy: Częstochowa

Profil idealnego kandydata:
• Samodzielność i aktywność w działaniu
• Doskonała umiejętność analitycznego myślenia
• Dobra znajomość PHP 7, JavaScript (DOM), CSS 
• Znajomość SQL i baz danych MySQL
• Podstawowa znajomość środowiska pracy *nix  (uprawnienia,  

konfiguracja PHP)

Mile widziane:
• Znajomość środowiska WORDPRESS, PRESTA,  JQUERY, SASS, 

SMARTY, BOOSTRAP
• Umiejętność praktycznego stosowania standardów w3c

Oferujemy:
• Elastyczny czas pracy umożliwiający pogodzenie  obowiązków na uczelni 

z zadaniami w projekcie
• Prace w młodym i dynamicznym zespole,  udział w Firmowych projektach
• Narzędzia niezbędne do pracy
• Możliwość rozwoju zawodowego, zdobycia doświadczenia  

zawodowego,  przyjazną atmosferę w pracy
 

KONTAKT:
tel. 501 10 13 10

CV wyślij na adres: 
praca@iplus.com.pl
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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. 2016 
gwarancja, I-wł., F-VAT  33.900 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 YARIS 1,33 E, 
rok prod. 2016  
kraj., I – wł., serwis,  
F-VAT

34.900 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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