
CZĘSTOCHOWA

27-letni obywatel 
Gruzji zgwałcił 

częstochowiankę

KŁOBUCK

Uderzył w zaparkowany samochód. 
Po pijanemu i bez prawa jazdy

Bulwersujące zdarzenie w częstochowskiej dzielnicy Północ. 27-
letni obywatel Gruzji zaczepił wracającą z pracy 41-letnią kobietę 

pod pozorem zapytania o dyskotekę. Chwilę później mężczyzna 
rzucił się na nią, zgwałcił, a później okradł. Obcokrajowiec został już 
aresztowany. Grozi mu do 12 lat więzienia.

Do zdarzenia doszło 7 lutego. Mundurowi niezwłocznie po zgłoszeniu 
zdarzenia, przystąpili do wnikliwego wyjaśnienia sprawy. Równolegle do 
czynności operacyjnych, prowadzone były działania mające na celu ustale-
nie i zatrzymanie sprawcy przestępstwa.

Kryminalni z Częstochowy wpadli na trop 27-letniego oby-
watela Gruzji podejrzewanego o seksualną napaść. Zatrzy-
mali go na terenie powiatu lublinieckiego, gdzie wynajmował 
mieszkanie. W samochodzie mężczyzny policjanci znaleźli 
przedmioty skradzione pokrzywdzonej. Decyzją sądu zatrzy-
many mężczyzna najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. 
Grozi mu 12 lat więzienia.

Katarzyna Gwara

Ponad 2,75 promila alkoholu w organizmie miał 
28-latek, który uderzył w prawidłowo zaparko-

wanego hundaia oraz ogrodzenie jednej z posesji 
na ul. Jaworskiej w Kleśniskach. Całe zajście wi-
dział przypadkowy świadek, który zaalarmował 
policjantów. Jak się okazało, 28-latek nie miał 
prawa jazdy. Nieodpowiedzialny mężczyzna musi 
liczyć się zarzutami karnymi. Grozi mu kilkuletni 
pobyt w więzieniu.

Oficer dyżurny kłobuckiej komendy otrzymał zgło-
szenie dotyczące zdarzenia drogowego na ul. Jawor-
skiej w Kleśniskach. Z przekazanych informacji wynika-
ło, że kierowca passata uderzył w zaparkowanego hun-
daia oraz ogrodzenie jednej z posesji. Według relacji 
zgłaszającego sprawca zdarzenia miał być kompletnie 
pijany.

Na miejsce niezwłocznie pojechali policjanci z kło-
buckiej drogówki, którzy potwierdzili zgłoszenie. Oka-
zało się, że passatem kierował 28-letni mieszkaniec 
gminy Lipie, który miał w organizmie ponad 2,75 pro-
mila alkoholu. Co więcej, w trakcie policyjnego spraw-
dzenia wyszło na jaw, że mężczyzna nie posiadał prawa 

jazdy.
Aktualnie sprawą zajmują się kryminalni z komisa-

riatu w Krzepicach. Nieodpowiedzialny mężczyzna mu-
si liczyć się zarzutami karnymi, za które grożą m.in. wy-
soka grzywna, wieloletni zakaz prowadzenia pojazdów 
mechanicznych, a nawet kilkuletni pobyt w więzieniu.

O losie sprawcy zadecyduje prokurator i sąd.
Katarzyna Gwara

A1

Węzeł „Jasna Góra” już dostępny
Autostrada A1 została połączona z 

drogą krajową nr 43 relacji Wieluń - 
Częstochowa. A wszystko to za sprawą 
oddanego do użytku węzła „Jasna Góra”. 
Dzięki niemu możliwy jest wjazd na auto-
stradę A1 i zjazd z niej do Częstochowy 
oraz w kierunku Kłobucka, Krzepic i Wie-
lunia. Dotychczas chcąc przejechać tzw. 
autostradową obwodnicą Częstochowy, 
koniecznym było skorzystanie z węzła 
Częstochowa Północ lub Częstochowa 
Południe.

56 km nowej A1
Przypomnijmy, w sierpniu został oddany 

do użytku nowy, blisko 33-kilometrowy od-
cinek A1 od węzła Częstochowa Południe do 
węzła Pyrzowice. - Jednocześnie rozpoczęły 
się prace zabezpieczające na odcinku auto-
strady na wysokości Częstochowy, gdzie 
musieliśmy odstąpić od umowy z nierzetel-
nym wykonawcą. Olbrzymie zaangażowa-
nie wykonawców i GDDKiA przyniosło ocze-
kiwany wynik i 23 grudnia udostępniliśmy 
kierowcom 24 kilometry jezdni autostrady 
A1 – pomiędzy węzłami Częstochowa Pół-
noc i Częstochowa Południe - przypomina 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Auto-
strad.

Co jeszcze nas czeka na budowie?
Ostatnim węzłem, który zostanie otwarty 

dla ruchu na tym odcinku A1, jest węzeł Czę-
stochowa Blachownia na skrzyżowaniu au-
tostrady A1 z DK46. Jeśli pogoda będzie 
sprzyjać, ma to nastąpić w drugim kwartale 
roku.

Budowa A1 nadal trwa
W przebudowie jest blisko 80 km trasy 

zbudowanej w okresie PRL pomiędzy Tuszy-
nem a Częstochową. Inwestycję podzielono 
na pięć odcinków: cztery na terenie woje-
wództwa łódzkiego i jeden na terenie woje-
wództwa śląskiego. Prace przy budowie A1 
prowadzone są pod ruchem, a kierowcy 

mają do dyspozycji jedną jezdnię starej dro-
gi po której poruszają się w obu kierunkach. 
Na wysokości Piotrkowa Trybunalskiego, w 
miejscu docelowego węzła na skrzyżowaniu A1 
z DK74 powstało tymczasowe megarondo. 
Mniejsze ronda funkcjonują również w in-
nych miejscach na przebudowywanej dro-
dze. Kierowcy powinni liczyć się z dodatko-
wymi utrudnieniami w ruchu jakie generu-

ją pojazdy obsługujące budowę. Apelujemy 
o przestrzeganie przepisów ruchu i zwraca-
nie uwagi na oznakowanie.

Budowa ostatniego z pięciu odcinków A1 po-
między Tuszynem i Częstochową zakończy się w 
2022 roku. Wraz z postępem robót ruch będzie 
przenoszony na nową, szerszą jezdnię przyszłej 
A1 co usprawni kierowcom podróżowanie.

Katarzyna Gwara

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

PONIEDZIAŁEK-WTOREK 17-18.02.2020 r. Cena 1,20 zł
(w tym 8% VAT)

Nr 19 (1128)  
Nr ISSN 22 99 4440

Aktualności   str. 1-3

Z policyjnego notatnika   str. 3

Ogłoszenia drobne  str. 4

Motoryzacja  str. 5

Zapraszamy  str. 5-8

Dziś w numerze: 



2. PONIEDZIAŁEK-WTOREK 17-18 LUTEGO 2020 AKTUALNOŚCI
KONTROLE

Może zapukać 
kominiarz

PROGRAM

Asystenci osób 
niepełnosprawnych
Miasto przystąpiło do rządowego programu ma-

jącego na celu wsparcie w codziennym 
funkcjonowaniu pełnoletnich osób ze znacznym lub 
umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Jak wynika z raportu sporządzonego  na zlecenie 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych, pomoc asystenta jest koniecznym warun-
kiem włączenia osób z niepełnosprawnościami w życie 
lokalnych społeczności. - Celem Programu jest więc 
wprowadzenie takiej usługi jako formy ogólnodostęp-
nego wsparcia dla osób posiadających orzeczenie o 
znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnospraw-
ności – mówi Marcin Breczko z biura prasowego magi-
stratu. - Osoby te będą miały możliwość skorzystania z 
pomocy asystenta m.in. przy wykonywaniu codzien-
nych czynności czy podejmowaniu aktywności społecz-
nej. Program ma na celu również przeciwdziałanie dys-
kryminacji i wykluczeniu społecznemu poprzez umożli-
wienie osobom z niepełnosprawnościami uczestnictwa 
w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sporto-
wych. Wśród świadczonych przez asystenta przez 7 dni 
w tygodniu usług będą m.in.: pomoc w wyjściu z domu, 
zakupach, załatwianiu urzędowych spraw czy dojaz-
dach na rehabilitację – wyjaśnia Marcin Breczko.

Projekt uchwały dotyczącej przystąpienia Częstochowy 
do programu został pozytywnie zaopiniowany przez Po-
wiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych. W 
listopadzie zeszłego roku na wniosek miasta przyznano 
mu ponad 1 mln zł na realizację programu w 2020 roku.

Zadanie realizować będzie organizacja pozarządowa 
wybrana w otwartym konkursie ofert na podstawie 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolonta-
riacie. Zainteresowani skorzystaniem z usługi asystenta 
osobistego powinny kierować się po szczegółowe infor-
macje do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Pierwsza edycja programu, na który w tym roku mini-
sterstwo ma przeznaczyć w skali kraju łącznie 50 mln zł z 
Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełno-
sprawnych, będzie realizowana do końca grudnia.

METALOWE SERCE

Drobny gest, który może pomóc

Do naszych drzwi mogą zapukać niespodziewani 
goście – kominiarze. Podczas standardowych 

kontroli będą zbierać dodatkowe informacje na 
temat liczby i rodzaju urządzeń grzewczych. Pamię-
tajmy, że będą oni zaopatrzeni w dobrze widoczny 
identyfikator, a także zobowiązani posiadać ksero-
kopię porozumienia będącego podstawą kontroli.

Wizyty kominiarzy pozwolą na usprawnienie dzia-
łań służących ograniczeniu niskiej emisji. Kontrole 
odbędą się w ramach porozumienia Województwa 
Śląskiego z organizacjami kominiarzy.

Członkowie stowarzyszeń kominiarskich przepro-
wadzą przeglądy w celu inwentaryzacji urządzeń 
grzewczych. Podczas wywiadów bezpośrednich będą 
wypełniać odpowiednie formularze.

Inwentaryzacja ma posłużyć zebraniu szczegóło-
wych informacji o liczbie  i rodzaju urządzeń służą-
cych do ogrzewania budynków. Analiza tych danych 
pozwoli podjąć dalsze działania na rzecz ograniczenia 
niskiej emisji, a zatem poprawy jakości powietrza w 
całym województwie.

Kominiarze – zaopatrzeni w dobrze widoczny iden-
tyfikator –  będą zobowiązani posiadać też kserokopię 
porozumienia będącego podstawą kontroli. Można 
będzie też zapytać ich o odpowiednie certyfikaty i 
uprawnienia oraz upewnić się, czy są członkami bran-
żowych organizacji potwierdzających ich kompetencje.

NABÓR WNIOSKÓW

Nagrody za pracę na rzecz 
pacjenta

Na placu Biegańskiego od pewnego 
czasu stoi metalowe serce, przy 

którym można robić zdjęcia oraz wie-
szać np. kłódki zakochanych. To nie 
tylko okazja, by wyrazić swoje 
uczucia, ale też możliwość wsparcia 
szczytnego celu.

Czerwone metalowe serce to dzieło 
autorstwa częstochowskiego ślusarza 
Jana Łaczmańskiego. Wykonał je, aby 
wesprzeć Fundację Akogo?, zbierającą 

fundusze dla kliniki Budzik Ewy Błasz-
czyk. Klinika zajmuje się wybudzaniem 
ze śpiączki dzieci i dorosłych.

Serce pojawiło się w Częstochowie 
podczas tegorocznego finału WOŚP, kie-
dy wspierało orkiestrową zbiórkę. Wów-
czas rozpoczęło się wieszanie na nim 
kłódek oraz wstążek symbolizujących 
uczucia zakochanych. 14 lutego, w Wa-
lentynki, przed konstrukcją ponownie 
pojawili młodzi częstochowianie, którzy 

robili sobie zdjęcia, wieszali wstążki z 
imionami swoich sympatii, a także wrzu-
cali do specjalnego pojemnika klucze, 
które zostaną potem przetopione i od-
dane na złom, a pieniądze przekazane 
na rzecz fundacji.

Serce będzie stało na placu aż „do od-
wołania”. Wszyscy, którzy chcą dzięki 
niemu zaakcentować swoje uczucia, a 
przy okazji wesprzeć Fundację Akogo?, 
mogą to zrobić w dowolnym momencie.

Do 21 lutego można zgłaszać kan-
dydatki i kandydatów do nagrody 

im. dr. Władysława Biegańskiego za 
działalność w dziedzinie ochrony 
zdrowia oraz szczególny charakter 
pracy na rzecz pacjenta. 

Kandydatury do nagrody Prezydenta 
Miasta mogą zgłaszać m.in. radni, kie-
rownicy placówek służby zdrowia na te-
renie Częstochowy, pracownicy zatrud-
nieni w placówkach służby zdrowia (w 
grupie co najmniej 15 osób lub w przy-
padku małych placówek – min. 50 proc. 
załogi), stowarzyszenia, fundacje i inne 
organizacje działające na rzecz służby 
zdrowia oraz pacjenci w grupie min. 15 
osób.

Przy wyborze kandydatek i kandyda-
tów do wyróżnień uwzględnia się osoby 
czynne zawodowo i zatrudnione w pla-
cówkach służby zdrowia w Częstochowie 
lub czynnie działające w organizacjach w 

obszarze ochrony zdrowia, w tym wolon-
tariuszy.

Typując kandydatów do nagrody nale-
ży uwzględnić następujące kryteria: pozy-
tywne relacje z pacjentami i współpra-
cownikami, postępowanie zgodnie z za-
sadami etyki zawodowej, stopień zaan-
gażowania w podejmowaniu inicjatyw 
własnych w działalności na rzecz służby 
zdrowia, umiejętność niesienia pomocy 
potrzebującym, profesjonalizm, działal-
ność społeczna na rzecz środowiska lo-
kalnego, osiągnięcia na polu naukowym.

Wnioski należy składać w nieprzekra-
czalnym terminie do 21 lutego, w kance-
larii Urzędu Miasta, ul. Śląska 11/13, wy-
łącznie na formularzu, lub przesłać:

 pocztą tradycyjną na adres: ul. Ślą-
ska 11/13, Częstochowa 42-217 (o termi-
nie wpływu decyduje data wpływu wnio-
sku do kancelarii Urzędu Miasta, a nie da-
ta stempla pocztowego)

 pocztą elektroniczną z podpisem 
kwalifikowanym na adres info@czesto-

chowa.um.gov.pl lub złożonym za pomo-
cą platformy SEKAP

W przypadku organizacji pozarządo-
wych do wniosku należy dołączyć sto-
sowny dokument (uchwała lub upoważ-
nienie, wyciąg z KRS-u) upoważniający do 
reprezentowania danego podmiotu. 
Wnioski złożone po terminie nie będą 
rozpatrywane.

Osoba nagrodzona lub wyróżniona 
nagrodą w latach ubiegłych może brać 
udział w kolejnej edycji nagród nie wcze-
śniej niż po trzech latach, o ile Prezydent 
Miasta nie postanowi inaczej.

Formularz wniosku dostępny jest na 
tablicy ogłoszeń w Biuletynie Informacji 
Publicznej oraz na stronie internetowej 
Urzędu Miasta www.czestochowa.pl – za-
kładka Miasto/Zdrowie/Nagrody Prezy-
denta w dziedzinie ochrony zdrowia oraz 
w załączniku.

Oprac. Katarzyna Gwara

Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara
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Dotkliwie pobił siostrę

Napadał na stacje 
benzynowe

Zadzwonił na numer 
alarmowy, bo dziecko nie 

chciało jeść. Był pijany...
Najpierw nietrzeźwy 38-latek zadzwonił na 

numer alarmowy twierdząc, że jego 
roczne dziecko nie chce jeść. Operator zorien-
tował się, że mężczyzna może być pod 
wpływem alkoholu, a dziecko w niebezpie-
czeństwie i powiadomił o zgłoszeniu policję. 
Kiedy na miejsce przyjechali mundurowi, za-
stali kompletnie pijanego mężczyznę, który 
podczas interwencji zaatakował i znieważył 
ich. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu, 
a 14-miesięczne dziecko – całe i zdrowe – pod 
opiekę swojej matki.

Do zdarzenia doszło w jednym z mieszkań na 
bielskim Osiedlu Złote Łany. Do Wojewódzkiego 
Centrum Powiadamiania Ratunkowego zadzwonił 
mężczyzna i powiedział, że jego roczne dziecko nie 
chce niczego jeść ani pić. Zgłaszający miał bełkotli-
wą mowę, co wskazywało, że może być nietrzeź-
wy. Dlatego operator numeru alarmowego powia-
domił o zgłoszeniu i swoich wątpliwościach ko-
mendę w Bielsku-Białej.

Na miejsce natychmiast zostali skierowani 
mundurowi z pierwszego komisariatu. Kiedy do-
tarli pod drzwi mieszkania, otworzył im komplet-
nie pijany, arogancki 38-latek. Mieszkaniec Biel-
ska-Białej potykał się o własne nogi, a na pytania o 
dane personalne odrzekł, że nie przedstawi się, bo 

chroni go RODO. Okazało się, że w mieszkaniu nie 
było nikogo innego - nietrzeźwy mężczyzna sam 
sprawował opiekę nad swoim 14-miesięcznym sy-
nem. Stróże prawa polecili, aby na miejsce wezwał 
opiekę dla syna. Mężczyzna zawiadomił swoją 
partnerkę, matkę chłopca, żeby wróciła do domu. 
W międzyczasie mężczyzna robił się coraz bardziej 
agresywny i arogancki, zaczął znieważać policjan-
tów. Nie reagował na próby uspokojenia go i we-
zwania do zachowania zgodne z prawem. W pew-
nym momencie ruszył z impetem na policjantów, 
odpychając i próbując uderzyć w twarz jednego z 
nich. Policjanci obezwładnili krewkiego bielszcza-
nina, a dziecko, całe i zdrowe, przekazali pod opie-
kę matce. Ustalili, że kobieta, wychodząc z domu, 
zostawiła je pod właściwą opieką innego członka 
rodziny. Stróże prawa sprawdzą, czy 14-miesięcz-
ny chłopiec ma zapewnioną właściwą pieczę.

Patrol doprowadził 38-latka do komisariatu 
przy ul. Składowej. Tam badanie policyjnym alko-
matem wykazało ponad pół promila alkoholu w 
organizmie. Mężczyzna trafił do policyjnego aresz-
tu. Po nocy spędzonej w celi usłyszał zarzuty znie-
ważenia mundurowych oraz naruszenia nietykal-
ności cielesnej jednego z nich. Za te występki gro-
zi mu kara nawet 3 lat więzienia. O jego dalszym 
losie zdecyduje niebawem bielski sąd.

Kradli katalizatory

Policjanci z Komisariatu Policji w Łaziskach 
Górnych zatrzymali mężczyznę, którydo-

tkliwie pobił swoją siostrę. Mężczyzna wpadł 
w szał, gdyż podejrzewał ją, że zabrała mu 
jego narzędzia do pracy. Kobieta trafiła do 
szpitala, awanturnik zaś do policyjnej izby za-
trzymań. 28-latek usłyszał już zarzuty 
uszkodzenia ciała i kierowania gróźb. Ma też 
zakaz kontaktowania się z siostrą oraz poli-
cyjny dozór.

W ubiegłym tygodniu mundurowi z komisariatu 
w Łaziskach Górnych zostal wezwani na interwen-
cję domową. Na miejscu okazało się, że w jednym 
z mieszkań przy ulicy Dworcowej doszło do kłótni 
między rodzeństwem. 28-letni mężczyzna zaata-
kował młodszą siostrę. Miał wyzywać, grozić 

śmiercią i uderzać jej głową o posadzkę. Po tym 
wszystkim uciekł z mieszkania, a pokrzywdzona, z 
licznymi obrażeniami głowy, trafiła do szpitala.

Agresor został namierzony i trafił w ręce łazi-
skich dzielnicowych. W chwili zatrzymania był nie-
trzeźwy. Badanie alkomatem wykazało u niego 
ponad 3 promile alkoholu. Jak później tłumaczył 
policjantom, zdenerwował się, gdyż podejrzewał 
siostrę o zabranie mu narzędzi potrzebnych do 
pracy.

Usłyszał zarzuty uszkodzenia ciała oraz kierowa-
nia gróźb. Grozi mu do 2 lat więzienia. Śledczy z ła-
ziskiego komisariatu złożyli też wniosek o zastoso-
wanie wobec mężczyzny środków zapobiegaw-
czych. Prokurator nie miał, co do tego żadnych wąt-
pliwości i podjął decyzję o policyjnym dozorze oraz 
zakazie kontaktowania się z pokrzywdzoną.

Policjanci z wydziału kryminalnego tarnogór-
skiej komendy zatrzymali dwie osoby 

podejrzane o napady rabunkowe na stacje ben-
zynowe. Z ustaleń mundurowych wynika, że 
jeden z mężczyzn grożąc obsłudze przed-
miotem przypominającym broń palną, żądał 
wydania pieniędzy z utargu. W tym czasie, drugi 
ze sprawców czekał na niego w samochodzie.

Do pierwszego napadu na stację paliw doszło pod 
koniec grudnia ubiegłego roku w Kaletach. Zamasko-
wany mężczyzna wtargnął do środka i uzbrojony w 
przedmiot przypominający broń, zażądał od pracow-
nika stacji wydania pieniędzy. Sprzedawca otworzył 
kasę i przekazał napastnikowi ponad 5 tys. złotych. 
Mężczyzna zabrał pieniądze i uciekł.

Kolejny napad miał miejsce 10 stycznia tego ro-
ku. Tym razem celem mężczyzn byla stacja paliw 
w Krupskim Młynie. Podobnie jak poprzednio, do 
budynku wtargnął zamaskowany mężczyzna. W 
dłoniach miał przedmioty, które wyglądały jak 
broń i paralizator. Sprawca zastraszył kasjera i 
ukradł ponad 4 tys. złotych. Następnie wbiegł do 
pobliskiego lasu i zniknął bez śladu.

W obu przypadkach na miejsce skierowano po-
licjantów. Mundurowi wykonali szereg czynności 
mogących przybliżyć ich do sprawcy bandyckiego 
napadu. Policjanci zabezpieczyli ślady i nagrania 
oraz sprawdzali wszelkie docierające do nich in-

formacje. Operacyjni z wydziału kryminalnego, 
którzy zajmowali się tą sprawą, po analizie zebra-
nego materiału, wytypowali dwóch mężczyzn po-
dejrzewanych o te czyny.

Kryminalni ustalili tożsamość sprawców. To 
42-letni mieszkaniec Tarnowskich Gór oraz 24-la-
tek bez stałego miejsca zamieszkania. Szukając 
młodszego z mężczyzn, tarnogórscy kryminalni 
sprawdzali wiele informacji, które finalnie pozwo-
liły ustalić jego miejsce pobytu. 4 i 5 lutego stróże 
prawa zatrzymali obu sprawców. Zatrzymanym 
przedstawiono już zarzuty rozboju. Śledczy złożyli 
wniosek o zasosowanie środka zapobiegawczego 
w postaci tymczasowego aresztu. Sprawcom gro-
zi nawet 12 lat więzienia.

W ręce świętochłowickich krymi-
nalnych wpadło dwóch 

mężczyzn podejrzanych o kradzież 
katalizatorów samochodowych. Z 
ustaleń policjantów wynika, że jeden 
z zatrzymanych od września ubie-
głego roku popełnił kilka takich 
przestępstw. Grozi mu kara do 5 lat 
więzienia. Jego 46-letni kompan od-
powie wraz z 30-letnim kolegą za 
usiłowanie kradzieży części samo-
chodowych. Mieszkaniec powiatu 
tarnogórskiego dopuścił się prze-
stępstwa w warunkach recydywy, 
więc grozi mu surowsza kara.

Świętochłowiccy operacyjni z wydzia-
łu kryminalnego prowadzili sprawę do-
tyczącą kradzieży katalizatorów na tere-
nie miasta. W miniony wtorek wpadli na 
trop przestępców zajmujących się tym 
nielegalnym procederem. Podczas noc-
nego patrolowania ulic miasta na par-
kingu przyblokowym obok jednego z za-
parkowanych pojazdów przy ulicy Jodło-
wej zauważyli 2 osoby. Pod samocho-
dem leżał z kolei lewarek oraz piła aku-
mulatorowa. Złodziejami samochodo-
wych części okazali się 30-letni zabrza-
nin oraz 46-letni mieszkaniec powiatu 
tarnogórskiego. Policjanci zatrzymali 
mężczyzn i przewieźli do miejscowej ko-
mendy. Jak się okazało, młodszy męż-
czyzna trudnił się takimi kradzieżami w 
Świętochłowicach od września ubiegłe-
go roku. Posługując się specjalnymi na-

rzędziami, mężczyzna odcinał kataliza-
tory głównie z pojazdów zaparkowa-
nych na przyblokowych parkingach nie-
strzeżonych. Łupem rabusia padły czę-
ści układu wydechowego warte blisko 5 
tys. złotych. Mężczyzna przyznał się do 
zarzucanych mu czynów. Z kolei jego 
46-letni kompan usłyszał zarzut usiło-
wania kradzieży katalizatora wspólnie 
ze swoim młodszym znajomym. Obu 
mężczyznom grozi teraz do 5 lat więzie-
nia. Jednak dla mieszkańca Tarnowskich 
Gór kara może być dotkliwsza. Dopuści-
li się przestępstwa w warunkach tzw. re-
cydywy, co wpłynie na zaostrzenie jego 
kary nawet o połowę. O ich dalszym lo-
sie zadecyduje sąd.

Pedofil zatrzymany

Policjanci z wydziału kryminal-
nego katowickiej komendy 

zatrzymali 34-letniego mężczyznę, 
który jest podejrzany m.in. o zgwał-
cenie dwóch małoletnich 
dziewczynek. Mężczyzna usłyszał 
już zarzuty. Grozi mu do 15 lat wię-
zienia. Na wniosek prokuratora 
prowadzącego sprawę sąd zasto-
sował wobec podejrzanego środek 
zapobiegawczy w postaci tymczaso-
wego aresztowania.

O podejrzeniu seksualnego wykorzy-
stywania dwóch dziewczynek katowicką 
policję zawiadomiła ich matka - była 
partnerka podejrzanego. Kobieta na-
brał podejrzeń po odczytaniu SMS-ów 
wysłanych przez jej byłego partnera do 
jednej z córek. Policjanci z Wydziału Kry-
minalnego Komendy Miejskiej Policji w 
Katowicach w toku prowadzonych czyn-
ności ustalili, że 34-letni mężczyzna w 
okresie od 2016 roku do stycznia 2020 
roku miał się dopuszczać wielokrotnie 

aktów pedofilii wobec córek swojej ów-
czesnej partnerki zamieszkałej w Kato-
wicach. 6 lutego doszło do zatrzymania 
podejrzanego poza terenem Katowic w 
jego obecnym miejscu zamieszkania. 
Mężczyzna był całkowicie zaskoczony 
wizytą stróżów prawa. Ponadto poli-
cjanci ujawnili w jego mieszkaniu narko-
tyki w postaci 82 działek dilerskich mari-
huany. Zebrany przez katowickich kry-
minalnych materiał dowodowy pozwolił 
przedstawić zatrzymanemu łącznie pięć 
zarzutów: dwa zarzuty zgwałcenia oso-
by małoletniej poniżej lat 15 w czynie 
ciągłym z jednoczesnym znęcaniem się 
nad ofiarą, dwa zarzuty prezentowania 
treści pornograficznych osobie małolet-
niej w czynie ciągłym oraz posiadania 
znacznej ilości narkotyków. Na wniosek 
prokuratora prowadzącego śledztwo w 
tej sprawie, sąd zastosował wobec 
34-latka środek zapobiegawczy w po-
staci tymczasowego aresztowania na 
okres 3 miesięcy. Grozi mu do 15 lat 
więzienia.

 Kolumnę opracowała Katarzyna Gwara
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Zadzwoñ!!!
– przyjazd
– pomiar
– wycena
GRATIS!!!

LOMBARD 
DELTA

 SKUP  SPRZEDAŻ 
 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

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

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

 SPRZEDAM drzwi wejściowe  
Tel. 501 109 822

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

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

 WYNAJMĘ M3 50M2, I piętro 
umeblowane, gotowe na zamieszkanie, 
najem krótkoterminowy,  
ul. Dąbrowskiego 41,  
tel. 602 307 570

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

 SPRZEDAM umywalkę z KOŁA –  
z baterią o wym. 65 x 47 cm.  
Tel. 501 109 822

 SPRZEDAM część do Chevroleta 
Captive. CZUJNIK STOPU. NOWY.  
MADE IN USA. Tel. 501 779 441

 SPRZEDAM wannę metalową –  
używaną w b. dobrym stanie,  
o wym. 170 x 75 cm. Tel. 501 109 822

 SPRZEDAM drzwi harmonijkowe 
– używaną w b. dobrym stanie,  
o wym. 170 x 75 cm. Tel. 501 109 822

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

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

 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

 SPRZEDAM futrówka skóra 
(świnia) – tel. 790 819 855 

 SPRZEDAM programator do 
pralki typ 770  nowy  
– tel. 790 819 855 

 SPRZEDAM pilarka poprzeczno 
-wzdłużna DMPA-40 
– mało używana! tel. 790 819 855 

 SPRZEDAM  4 skórki królicze  
2 nieduże obrazy ( widok: 
Wyspy Kanaryjskie oraz motyw 
kwiatowy)  Tel. 34 323 24 70

 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 

 SPRZEDAM
Drewno kominkowe - opałowe
Worki: 8-15 zł rozpałkowe
brzoza - dąb - sosna
tel. 665 863 191

SPRZEDAM

MATRYMONIALNEBEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

 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 

 PRZYJMĘ srebro, może być 
złom. Tel. 667 499 164

MATRYMONIALNE

 WOLNY, lat 55, wzrost 1,79 m, 
własne mieszkanie, niezależny, 
pozna kobietę. Tel. 579 152 835

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

 RENCISTA,  58 lat, spokojny,  
bez nałogów, pozna wdowę do 
przyjaźni lub na stałe (najchętniej 
bezdzietną). Proszę o sms i opis: 
tel. 531 638 188

 ATRAKCYJNY 40-LATEK 
umili samotnym paniom 
czas i wieczór. 

Tel. 534 599 568

 PRZYJMĘ stare bilony - nominał 
obojętny -tel. 663 626 576

PRZYJMĘ
KUPIĘ

KUPIĘ motocykl , samochód, motoro-
wer  z lat 50-tych, 60-tych, 70-tych  
zapomniany, zastały w garażu 
Tel:  608 097 274 

KUPIĘ

KURSY

 FLASH GSM profesjonalny serwis te-
lefonów komórkowych orz nawiga-
cji GPS. Częstochowa, al. Wolności 10 
(w bramie). Tel. 888 149 969

  TRENING ZDOLNOŚCI  
POZNAWCZYCH pamięć, uwaga, 
myślenie, od 6 do 106 lat,  
tel. 668 814 587

ODDAM

WYNAJMĘ

 SPRZEDAM dom w Cz-wie, ul. św. 
Rocha. Dojazd z dwóch stron. Idealny 
na działalność. Tel. 606 875 401

 SPRZEDAM GRUNTY ROLNE  0,8911 ha 
w Wysoka Lelowska / gmina Żarki 
cena: 30 000 - do negocjacji 
tel. 508 719 237 lub 506 797 760

 SPRZEDAM DOM w szeregowej 
zabudowie : Cz-wa / Lisiniec. 
40% do wykończenia. 
Tel. kontaktowy 34 317 27 48

 SPRZEDAM działkę budowlaną na 
ul. Limanowskiego 5. Tel. 34 363 91 34

 SPRZEDAM pensjonat w Cz-wie pod 
działalność. Ul. Gronowa 37.Długi 
29 m, szer. 9 m – 2 kondygnacje, z 
przybudówką. Tel. 502 636 143

 SPRZEDAM pole o pow. 8134 
m2, dł. 250 m, szer. 40 – 45 m w 
Częstochowie, ul. Juranda 40/44. 
Tel. 887 627 682

 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)

 WYNAJMĘ pawilon piętrowy 85 
m2 z użytkową piwnicą. Kościuszki. 
Tel. 695 654 373, 667 860 288

 ODDAM trzy kotki 4-miesięczne  
biało-bure. Tel. 667 499 164

 SPRZEDAM mieszkanie M-3 64 m2 
w kamienicy oraz lokal użytkowy 
16 m2 w centrum Częstochowy. 
Tel. 662 014 102

 SPRZEDAM działkę budowlaną o pow. 
2086 m2, wszystkie media: woda, prąd, gaz. 
Jaskrów, 42-244 Mstów,  
ul. Pszczela/ul. Ołowianka. Tel. 513 950 092

NIERUCHOMOŚCI

USŁUGI
 POLEROWANIE reflektorów, blachar-

stwo, lakiernictwo, tłumiki. Automat 
Trojanowski. Częstochowa, ul. Wazów 
62A. Tel. 509 876 249

 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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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

  BMW 3 2.0 D, rok prod. 2001, 3 drzwi  5.500 zł
 BMW X6 2.0 D, rok prod. 2009, F. VAT,  

automat, skóra, navi, czujniki  99.000 zł

 OPEL ASTRA IV 1.7 D, rok prod. 2014, F. VAT, 
serwis, I - wł.  29.900 zł

 RENAULT TRAFFIC 1.6 D, 9-osobowy, 
rok prod. 2016, F. VAT, serwis, I - wł.  58.900 zł FORD FOCUS 1.6 D, rok prod. 2014, kraj.,  

serwis, F-ra VAT  29.900 zł

 FORD MONDEO 1.6 E, rok prod. 2014, kraj., 
I – wł.  37.900 zł

 FORD MONDEO V 2,0 TDCI, rok prod. 2015, 
     kraj., I – wł., serwis.,F. VAT  45.900 zł

 AUDI A3 1.9 D, rok prod. 2008  22.900 zł

 NISSAN MICRA  1.2 E, rok prod. 2016, kraj., 
I-wł., serwis, F-VAT  24.900 zł

 FORD C-MAX 1.6 D, rok prod. 2009 14.800 zł
 FORD FOCUS 1.8 D, rok prod. 2005  8.900 zł

 VW CRAFTER 2.0 D, rok prod. 2014  36.000 zł netto

 PEUGEOT 308 1.6 E, automat, rok prod. 2009  16.900 zł CHEVROLET CRUZE 1.6 E, rok prod. 2009 19.900 zł

 MAZDA 3 1.6 E, rok prod. 2010  24.900 zł

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

 VW GOLF 1.5 D, rok prod. 2004  9.900 zł

 TOYOTA YARIS 1.0 E, kraj., rok prod. 2016 
gwarancja, I-wł., F-VAT  33.900 zł

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

 CHEVROLET AVEO 1.2 E, rok prod. 2011-2013 
kraj., I – wł., serwis

 12.900  zł 
 /18.900 zł

 VW TOURAN 2.0 TDI, rok prod. 2013, 170 KM  49.900 zł

 RENAULT CLIO 1.5 D, zakup 2017, kraj., I-wł., F-VAT  29.900 zł

 VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2008  16.800 zł
 VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2009  19.900 zł

 VW JETTA 1.6 E, rok prod. 2007  17.900 zł

 FORD MONDEO 2.0 E, rok prod. 2009, kraj.   21.900 zł

 TOYOTA RAV 4X4 DIESEL rok prod. 2007, kraj.  22.900 zł

 SEAT ALHAMBRA 2.0 D, rok prod. 2010  19.900 zł

 OPEL VECTRA 2.2 D, rok prod. 2003  8.800 zł

 RENAULT MODUS 1.2 E, rok prod. 2008  11.900 zł

 FIAT 500 1.2 E, rok prod. 2017 36.500 zł

 OPEL ASTRA 1.9 D, rok prod. 2006  12.800 zł

 OPEL ASTRA 1.4 E, rok prod. 2007, kraj.  7.900 zł

 FIAT SEICENTO, 1999 - 2002 2.500 / 2.900zł

 MINI COOPER 1.5 E, rok prod. 2016, kraj.  47.500 zł

 SEAT ALTEA XL 2.0 D, rok prod. 2012  26.500 zł

 OPEL MERIVA 1.7 D, rok prod. 2005  9.200 zł

 OPEL VIVARO 2.5 D, rok prod. 2008  23.900 zł

 AUDI Q7 3.0 D, rok prod. 2006  39.900 zł

 MERCEDES A140 1.4 E, rok prod. 2000  3.900 zł

 NISSAN PRIMERA 2.2 D, rok prod. 2002  8.800 zł

 RENAULT SCENIC 1.5 E, rok 2014, nawigacja  29.900 zł

 49.900 zł AUDI Q5 3.0 D, rok prod. 2008, kraj

 16.900 zł FORD MONDEO 2.0 D, rok prod. 2007
 21.900 zł FORD MONDEO 2.0 D, rok prod. 2009, kraj.

 24.600 zł RENAULT MEGANE 1.6 D, rok prod. 2013

 52.900 zł HYUNDAI GENESIS 2.0 E + LPG, rok prod. 2013



6.  PONIEDZIAŁEK-WTOREK 17-18 LUTEGO 2020 REKLAMA



 PONIEDZIAŁEK-WTOREK 17-18 LUTEGO 2020  7.REKLAMA


