
MIASTO WYJAŚNIA

Nie spalarnia, a instalacja do produkcji paliwa alternatywnego
Od kilku dni w sieci krążą in-

formacje mówiące o tym, że w 
naszym mieście ma powstać 
spalarnia. - Plany dotyczące  
ul. Dojazdowej nie dotyczą spa-
larni, tylko instalacji do 
produkcji paliwa alternatyw-
nego RDF - precyzuje magistrat. 
Przy tej okazji przypomina, że 
planowana inwestycja nie jest 
w żadnej mierze przedsięwzię-
ciem miejskim i to nie władze 
miasta będą decydować o po-
zwoleniu na uruchomienie 
instalacji.

W sieci krążą informacje sugeru-
jące, że to miasto z prezydentem 
na czele będą decydować o reali-
zacji zamierzeń firmy planującej in-
stalację do produkcji paliwa alter-
natywnego RDF. - W postępowa-
niu administracyjnym związanym 
z potencjalną inwestycją najważ-
niejsze opinie i decyzje należą do 
instytucji państwowych i władz 
marszałkowskich, a nie do władz 
miasta - zaznacza Włodzimierz Tu-
taj, rzecznik prasowy magistratu.

Plany potencjalnego inwestora 
nie dotyczą stricte spalarni, tylko 
instalacji do produkcji paliwa alter-
natywnego RDF.  - Opinie i uzgod-
nienia dotyczące oddziaływania in-
stalacji na środowisko przedsta-
wiają instytucje państwowe oraz 
władze marszałkowskie: Regional-
ny Dyrektor Ochrony Środowiska 
w Katowicach (który w tym postę-
powaniu jest ustawowym orga-
nem ochrony środowiska), Mar-
szałek Województwa Śląskiego i 
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Państwowy Powiatowy Inspektor 
Sanitarny; należy zaznaczyć, że 
uzgodnienie Regionalnego Dyrek-
tora Ochrony Środowiska w Kato-
wicach w tym postępowaniu jest 
wiążące dla wydającego decyzję o 
środowiskowych uwarunkowa-
niach - tłumaczy. Jak na razie spra-
wa jest na etapie analizy złożone-
go przez inwestora raportu od-
działywania na środowisko. - To 
Urząd Miasta na podstawie oceny 

własnej oraz opinii Sanepidu nało-
żył na firmę obowiązek sporządze-
nia takiego raportu (Wody Polskie 
oraz Regionalna Dyrekcja Ochrony 
Środowiska, czyli instytucje pań-
stwowe, uznały, że takiej koniecz-
ności nie ma). I to właśnie na eta-
pie analizy, uzupełnienia i opinio-
wania raportu do planów inwesty-
cji będą mogli odnieść się także 
mieszkańcy, zgłaszając swoje uwa-
gi i wnioski w 30-dniowym terminie 

wskazanym przez Urząd Miasta - wy-
jaśnia Włodzimierz Tutaj.

Jak podkreśla magistrat, na-
wet gdyby opinie instytucji pań-
stwowych były pozytywne i da-
wały podstawę do jej wydania, 
nie oznacza jeszcze zgody na 
funkcjonowanie instalacji. - Tak 
jak wspomniałem o zintegrowa-
nym pozwoleniu na działalność 
instalacji decyduje Marszałek 
Województwa. Inwestor musi też 

wcześniej uzyskać warunki zabu-
dowy oraz pozwolenie na budo-
wę, a w przypadku ul. Dojazdo-
wej 20 grunt, na którym miałaby 
powstać inwestycja, jest – zgod-
nie z księgą wieczystą - gruntem 
Skarbu Państwa - podsumowuje 
Włodzimierz Tutaj.

Katarzyna Gwara

40-latka nie żyje - to tragiczny efekt wypadku, 
do którego doszło w rezerwacie Sokole Góry na 
Jurze Krakowsko-Częstochowskie. Kobieta 
spadła z dużej wysokości. Przyczyny i szczegó-
łowe okoliczności zdarzenia wyjaśnią policjanci.

Do tragicznego zdarzenia doszło w poniedziałek 
(17.02.). Szczegóły wypadku nie są na razie znane. - 
Do ratownika dyżurnego Naszej Grupy wpłynęło 
zgłoszenie z Centrum Powiadamiania Ratunkowego 
o upadku z wysokości w rezerwacie Sokole Góry. Na 
miejscu okazało się, że 40-letnia kobieta doznała 

śmiertelnych obrażeń. Ratownikom 
pozostał smutny obowiązek zwiezienia 
ciała do najbliższej drogi, gdzie przeka-
zano je zakładowi pogrzebowemu - 
poinformowała w mediach społeczno-
ściowych Grupa Jurajska GOPR.

Katarzyna Gwara

SOKOLE GÓRY

Śmiertelny 
wypadek pod 
Częstochową

WSS W CZĘSTOCHOWIE

Cudzoziemiec w izolatce 
z koronawirusem?

W izolatce Wojewódzkiego  Szpitala  Specjalistycznego im. NMP 
w Częstochowie przebywa cudzoziemiec,  mający objawy zapalenia dróg 
oddechowych. Jak poinformowały władze szpitala, zostały wdrożone od-
powiednie procedury i środki ostrożności - pacjent został odizolowany w 
celu przeprowadzenia niezbędnych badań. Okazało się, że przyczyną 
pogorszenia jego stanu zdrowia była infekcja bakteryjna. Szpital na Par-
kitce zapewnia, że jest przygotowany na ewentualność wystąpienia 
koronawirusa.

-Do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie trafił 
pacjent cierpiący na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP). Został odizo-
lowany na oddziale obserwacyjno-zakaźnym na 48 godzin. Przyczyną pogorsze-
nia stanu zdrowia pacjenta była infekcja bakteryjna. Pacjent przyjmuje leki i jest 
pod stałą opieką naszych specjalistów. Przeprowadzają oni niezbędne badania. 
Jest to infekcja, aczkolwiek wskazujemy, iż Szpital na Parkitce jest przygotowany na 
ewentualność wystąpienia koronawirusa. Zabezpieczona została odpowiednia 
liczba łóżek, opracowano procedury postępowania oraz przeszkolono część per-
sonelu placówki - poinformowało Biuro Prasowe Wojewódzkiego Szpitala Specja-
listycznego im. NMP w Częstochowie.

Odizolowany pacjent jest narodowości hinduskiej i dużo podróżuje po Euro-
pie. Wdrożenie środków ostrożności było więc uzasadnione, jednak jak się 
okazało, ryzyko zarażeniem jest niewielkie.

Paula Nogaj

UWAGA KIEROWCY! 

Policjanci sprawdzą 
emisję spalin

Policjanci w całym kraju 
w środę, 19 lutego, będą 
prowadzić działania kontro-
lno-prewencyjne „Smog”. 
Ich celem jest przede 
wszystkim zwrócenie uwagi 
na prawidłowy stan tech-
niczny pojazdów i emisję 
spalin do atmosfery.

Celem działań jest przepro-
wadzenie,  jak największej licz-
by badań emisji spalin pojaz-
dów, wobec których istnieje 
uzasadnione przypuszczenie, 
że naruszają wymagania 
ochrony środowiska. - Przypo-
minamy kierującym, że poli-
cjant, w związku z czuwaniem 
nad bezpieczeństwem i po-
rządkiem ruchu drogowego, 

jest uprawniony m.in. do 
sprawdzania stanu technicz-
nego pojazdu znajdującego się 
na drodze. W przypadku stwier-
dzenia lub uzasadnionego przy-
puszczenia, że pojazd narusza 
wymagania ochrony środowiska 
policjant ma obowiązek zatrzy-
mać dowód rejestracyjny - mówi 
asp. Sabina Chyra - Giereś, oficer 
prasowy z częstochowskiej policji.

Akcja ma również charakter 
informacyjno-edukacyjny. 
Policjanci przypominają kierują-
cym, że dający się we znaki smog, 
to również „zasługa” niespraw-
nych technicznie pojazdów emi-
tujących spaliny o nadmiernej tok-
syczności.

Katarzyna Gwara
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URZĄD MIASTA

Uwaga! Trzeba wnieść 
opłatę przekształceniową

Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara

Częstochowski magistrat przypo-
mina, że do 29 lutego trzeba wnieść 
opłatę roczną przekształceniową za 
2019 r. - Jeśli ktoś już wpłacił kwotę 
odpowiadającą dotychczasowej 
opłacie rocznej z tytułu użytkowania 
wieczystego, podając jako tytuł 
wpłaty użytkowanie wieczyste, to 
wpłata ta zostanie przeksięgowana 
na poczet opłaty przekształceniowej 
– wyjaśnia Urząd Miasta.

Za 2020  r. opłaty należy dokonać do 
31 marca 2020 r. Jeżeli nie otrzymaliśmy 
zaświadczenia potwierdzającego, że nie-
ruchomość będąca w  użytkowaniu wie-
czystym zabudowana na cele mieszkanio-
we uległa przekształceniu w prawo wła-
sności, musimy dokonać wpłat w dotych-
czasowej wysokości na rachunek  nr  56 
1030 1104 0000 0000 9325 1003  Bank 
Handlowy w Warszawie S.A. (Citi Handlo-
wy) – dotyczy nieruchomości, które wcze-
śniej stanowiły własność Gminy Miasto 
Częstochowa.

Z kolei dla gruntów zabudowanych na 
cele mieszkaniowe, na których użytkowa-
nie wieczyste było ustanowione na wła-
sności Skarbu Państwa, urząd wydał za-
świadczenia potwierdzające przekształce-
nie. W tym przypadku należy dokonywać 
wpłat zgodnie z informacjami podanymi 
w zaświadczeniu. Jeżeli nie mamy za-
świadczeń potwierdzających przekształce-
nie, to należy dokonywać wpłat za użytko-

wanie wieczyste w wysokości i terminach 
dotychczasowych, tj. do 31 marca każde-
go roku na ten sam rachunek co w latach 
wcześniejszych lub na r 
achunek  29 1030 1104 0000 0000 9325 
1004  Bank Handlowy w Warszawie  S.A. 
(Citi Handlowy).

Jeśli dochód w naszym gospodarstwie 
domowym nie przekracza  kwoty 
2 459,09 zł brutto, to można się ubiegać 
o udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej 
przekształceniowej w wysokości 60%, jeśli 
grunt przed przekształceniem stanowił 
własność Gminy Miasto Częstocho-
wa.  Wnioski o udzielenie tej bonifikaty 
można składać tylko do 1 marca każdego 
roku.  W przypadku, gdy grunt nie uległ 
przekształceniu w  prawo własności, na 
podstawie ww. kryterium dochodowego 
można ubiegać się o 50% bonifikaty 
od  opłaty rocznej z tytułu użytkowania 
wieczystego.

Szczegółowe informacje dotyczące do-
kumentów koniecznych do złożenia z 
wnioskiem są wymienione we wzorach 
wniosków, które są dostępne w Urzędzie 
Miasta ul. Waszyngtona 5, II piętro 
pok. 212 oraz w Poradniku Interesanta na 
stronie:

http://www.czestochowa.um.gov.pl/
urzad/sprawy/karta?symbol=MN015

oraz
http://www.czestochowa.um.gov.pl/

urzad/sprawy/druki/F-MN0183.pdf

POLICJA

Trzech złodziei
za kratkami

Częstochowscy policjanci zatrzymali trzech 
rabusiów, którzy grasowali w naszym mieście. 
Jeden z nich wziął na celownik dom jednoro-
dzinny, drugi altanki na terenie ogródków 
działkowych, a trzeci pomieszczenie socjalne 
jednej z częstochowskich firm. Dzięki czujności 
obywateli, mundurowi schwytali sprawców na 
gorącym uczynku. Dwóch zatrzymanych to re-
cydywiści. Grozi im do 15 lat pozbawienia 
wolności.

W poprzedni czwartek policjanci z II komisariatu 
otrzymali zgłoszenie od zaniepokojonego mężczyzny 
o włamaniu do jego domu. Gdy przybyli na miejsce, 
zauważyli wybitą w oknie szybę. Jakież było ich zdzi-
wienie, gdy po wejściu do mieszkania zobaczyli... wła-
mywacza. Dzięki czujności zgłaszającego i sprawnie 
przeprowadzonej akcji nie zdążył niczego ukraść. Za-
trzymany to mieszkaniec Lublina. Grozi mu do 10 lat 
pozbawienia wolności.

Do kolejnego zatrzymania doszło w niedzielę 
przez policjantów z „piątki”. Po otrzymaniu zgłoszenia 
od czujnego sąsiada udali się na teren ogródków 
działkowych, gdzie zatrzymali 31-latka. Tam również 
rabuś wpadł na gorącym uczynku. Na dodatek poli-
cjanci znaleźli przy nim wcześniej skradzione przed-
mioty.  Grozi mu do 15 lat więzienia, ponieważ czynu 
tego dopuścił sie w warunkach recydywy, czyli przed 
upływem 5 lat od odbycia przynajmniej 6 miesięcy 
kary więzienia za podobne przestępstwo.

Tego samego dnia policjanci z komisariatu IV poli-
cji zatrzymali 40-letniego mieszkańca Częstochowy, 
który po wcześniejszym wyłamaniu okna, dostał się 
do pomieszczenia socjalnego w budynku firmy i 

przeszukiwał szafki ubraniowe pracowników. Jak sie 
okazało, to nie była pierwsza jego wizyta w tym miej-
scu. Na początku stycznia w jednej z szafek znalazł 15 
tys. zł. Taka „zdobycz” prawdopodobnie skłoniła go 
do powrotu w to miejsce. 40-latek był już karany za 
podobne przestępstwa, dlatego w więzieniu może 
spędzić aż 15 lat.

UWAGA!
Wyposażenie obiektu w system alarmowy, moni-

toring czy dodatkowe zamki to możliwości, z jakich 
należy skorzystać żeby dodatkowo zabezpieczyć 
swój majątek.

Równie ważna jest czujność mieszkańców nasze-
go miasta, dzięki której policjanci niejednokrotnie za-
trzymują sprawców najbardziej uciążliwych dla oby-
wateli przestępstw.

ZADZWOŃ NA POLICJĘ:
• kiedy zauważysz cokolwiek, co wzbudzi Twój nie-

pokój w miejscu zamieszkania, na klatce schodowej, 
na ulicy lub parkingu;
• jeżeli zobaczysz nieznajomego, próbującego otwo-

rzyć drzwi u sąsiada, wiedząc, że nie ma go w do-
mu;

• kiedy usłyszysz hałas w mieszkaniu sąsiada, a wiesz, 
że mieszkańcy wyjechali;

• jeżeli zauważysz podejrzanie zachowujące się osoby;
• jeżeli staniesz się świadkiem włamania.
Pamiętaj, że nie reagując, akceptujesz przestępczą 

działalność w swojej okolicy.

PRZY UL. BIALSKIEJ

Odpady 
z „Parkitki” 

bada 
prokurator

Częstochowska prokuratura zbada 
sprawę przechowywania niebezpiecz-
nych odpadów medycznych w 
Wojewódzkim Szpitalu Specjali-
stycznym im. NMP. Odpady medyczne 
leżały na szpitalnym korytarzu.

Dziesiątki worków i pojemników le-
żały w piwnicy – pobliżu windy i ogólno-
dostępnego wejścia na parking i do szpi-
talnego parku przy ul. Bialskiej. Niebez-
pieczne odpady zalegały tam co naj-
mniej kilka dni. Zdjęcie z odpadami - z 
czerwonymi workami i plastikowymi 
pojemnikami trafiło do lokalnej redakcji.

Szpital po nagłośnieniu sprawy wy-
dał oświadczenie: „Odpady medyczne 
pochodzące z bieżącej działalności Szpi-
tala są wywożone codziennie. Ostatni 
wywóz miał miejsce w dniu dzisiejszym 
(7.02.2020) około godziny 12.00. W trak-
cie jednego transportu ze Szpitala wy-
wożonych jest od 1 do 1,8 tony odpa-
dów. Przed wywozem wszystkie odpa-
dy medyczne są zabezpieczane w ma-
gazynie odpadów lub wyznaczonych do 
tego miejscach przyległych do magazy-
nu. Co półtorej godziny miejsca te są 
czyszczone i dezynfekowane, aby wyeli-
minować jakiekolwiek ryzyko skażenia. 
Zrobione zdjęcia to efekt tego, iż na czas 
nie został odebrany jeden z transpor-
tów. Odpady złożone obok magazynu 
były w pełni zabezpieczone. Zostały już 
całkowicie usunięte. Obecnie wszystkie 
odpady są składowane w magazynie”.

Częstochowska prokuratura bada 
sprawę, w tym czy doszło do naruszenia 
przepisów.

KONKURS

Zdrowy 
samorząd

Do 24 lutego, do godz. 12.00, 
można zagłosować na nasze 
miasto w konkursie ,,Zdrowy Sa-
morząd”. Częstochowa znalazła 
się wśród 30 nominowanych jed-
nostek samorządu terytorialnego. 

Głównym celem konkursu jest wy-
bór i nagrodzenie jednostek samo-
rządu terytorialnego, które najbar-
dziej skutecznie realizują – m.in. w ra-
mach programów profilaktycznych – 
zadania związane z promocją zacho-
wań prozdrowotnych, edukacją zdro-
wotną i profilaktyką wybranych scho-
rzeń i/lub ich czynników ryzyka. 
 
Częstochowa – jako jeden z 30 samo-
rządów – dostała nominację za ,,Ba-
dania przesiewowe pod kątem zabu-
rzeń ze spektrum autyzmu u 2 letnich 
dzieci” oraz program ,,Pogodna jesień 
– starzej się zdrowiej”. Na konkurs 
wpłynęło łącznie ponad 135 zgłoszeń. 
 
Głos można oddać do 24 lutego, do 
godz. 12.00, za pośrednictwem stro-
ny https://www.portalsamorzadowy.pl/
konkurs/zdrowy-samorzad-2020,74/ 
 
Laureaci wyłonieni zostaną przez Ra-
dę Konsultacyjną konkursu. Projekt z 
największą ilością głosów  otrzyma tak-
że nagrodę czytelniczek i czytelników Ry-
nekZdrowia.pl i PortalSamorzadowy.pl. 
Organizatorem konkursu jest PortalSa-
morzadowy.pl oraz portal i magazyn 
Rynek Zdrowia. 

W TEATRZE JEST NOWA WINDA

Modernizacji na razie 
nie będzie

Z budżetu miasta udało się zre-
alizować ważny element 
modernizacji Teatru im. Adama 
Mickiewicza. Nowy dźwig osobo-
wo-towarowy posłuży m.in. do 
przewożenia akcesoriów i ele-
mentów scenografii. - Gmachowi 
miejskiej sceny bardzo przydałby 
się szerzej zakrojony remont, 
jednak wniosek Częstochowy o ze-
wnętrzne wsparcie takiej inwestycji 
resort kultury jak dotąd odrzuca – 
zaznacza Marcin Breczko z biura 
prasowego magistratu. 

W ramach inwestycji najpierw m.
in. zlikwidowano istniejącą tam wcze-
śniej rampę oraz wykonano niezbęd-
ne wykucia i poszerzono otwory. Po-
wstał zewnętrzny, żelbetowy szyb 
wraz z maszynownią, nowa rampa i 
nowa wyrzutnia powietrza z systemu 
wentylacyjnego oraz wrota zabezpie-
czające drzwi windy od zewnątrz na 
poziomie parteru. Przebudowano 
również zewnętrzną kanalizację desz-
czową (wraz z odprowadzeniem wód 
opadowych z dachu nowej windy) i 
przyłącza sieci ciepłowniczej.

Inwestycja kosztowała 1 mln 798 
tys. zł.

 
Przy tej okazji przypominamy, że wła-
dze Częstochowy – wraz z dyrekcją 
miejskiej sceny – zabiegały  
w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego o fundusze unijne na 
generalną przebudowę gmachu 

teatru. - Taka kompleksowa inwesty-
cja m.in. zwiększyłaby pojemność sal, 
przystosowałaby budynek do po-
trzeb osób z niepełnosprawnościami, 
poprawiłaby też zabezpieczenie prze-
ciwpożarowe. Kompletna dokumen-
tacja projektowa takiego zadania zo-
stała przygotowana przez Urząd Mia-
sta, a wniosek zarekomendowały mi-
nisterstwu ówczesne władze mar-
szałkowskie województwa – wyjaśnia 
Marcin Breczko. Resort kultury skre-

ślił jednak modernizację Teatru im. 
Adama Mickiewicza z listy projektów 
przeznaczonych do dofinansowania 
ze środków UE. Radni zareagowali na 
to przyjmując stanowisko wyrażające 
niezadowolenie z powodu odrzuce-
nia wniosku. Dotychczas rezultatu 
nie przyniosły też starania miasta o 
środki bezpośrednio z budżetu mini-
sterialnego. 

http://www.czestochowa.um.gov.pl/urzad/sprawy/karta?symbol=MN015 
http://www.czestochowa.um.gov.pl/urzad/sprawy/karta?symbol=MN015 
http://www.czestochowa.um.gov.pl/urzad/sprawy/druki/F-MN0183.pdf 
http://www.czestochowa.um.gov.pl/urzad/sprawy/druki/F-MN0183.pdf 
https://www.portalsamorzadowy.pl/
http://RynekZdrowia.pl
http://RynekZdrowia.pl
http://PortalSamorzadowy.pl.
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 Kolumnę opracowała Katarzyna Gwara

Mając 1,5 promila 
przyjechał na komendę

2 lata w więzieniu może spędzić 32-letni mieszkaniec 
Żywca. Mężczyzna pokłócił się ze swoją partnerką i 
wspólnie zdecydowali, że konflikt ten mają rozwiązać 
policjanci. Wsiedli więc do samochodu i przyjechali do 
żywieckiej komendy policji. Nie byłoby w tym nic dziw-
nego, gdyby nie fakt, że 32-latek miał 
w organizmie 1,5 promila alkoholu i w tym stanie kie-
rował samochodem...

Z niedzieli na poniedziałek w komendzie powiatowej policji 

w Żywcu stawił się 32-letni mężczyzna wspólnie ze swoją part-
nerką. Jak twierdzili, chwilę wcześniej pokłócili się i nie mogli 
dojść do porozumienia. Doszli więc do wniosku, że w rozwią-
zaniu konfliktu pomogą im policjanci. Dyżurny, rozmawiając z 
mężczyzną, nabrał podejrzenia, że 32-latek jest pijany. Zbadał 
więc stan jego trzeźwości. Wówczas okazało się, że ma w orga-
nizmie ponad 1,5 promila alkoholu. 32-latek trafił do policyj-
nego aresztu. Po wytrzeźwieniu usłyszał zarzut. Za kierowanie 
samochodem w stanie nietrzeźwości grozi mu wysoka grzyw-
na oraz kara nawet 2 lat więzienia.

Sfałszował ponad 
60 recept

Policjanci zwalczający prze-
stępczość gospodarczą 
mikołowskiej komendy przed-
stawili zarzuty 36-latce, która 
zajmując się podopiecznymi 
domu opieki nad seniorami, 
przerabiała wystawiane dla 
nich recepty. Kobieta dopisy-
wała na receptach jeden z 
silnych leków przeciwbólo-
wych, a następnie realizowała 
je w miejscowych aptekach. Po-
zyskany w ten sposób 
dodatkowy lek zabierała dla 
siebie. Dzięki czujności jednej z 
farmaceutek proceder został 
przerwany. Mikołowianka wła-
śnie usłyszała zarzuty.

Policjanci Wydziału do Walki z 
Przestępczością Gospodarczą Ko-
mendy Powiatowej Policji w Mikoło-
wie zakończyli dochodzenie w spra-
wie fałszowania recept i używania 
ich za autentyczne. Jak ustalili w to-
ku czynności, 36-letnia kobieta, bę-
dąc pracownicą jednego z mikołow-
skich domów opieki nad seniorami, 

wchodziła w posiadanie wystawia-
nych podopiecznym ośrodka re-
cept. Następnie przerabiała je w 
ten sposób, że do listy leków dla da-
nej osoby dopisywała silny środek 
przeciwbólowy. Przerobione recep-
ty realizowała w aptekach, a pozy-
skany w ten sposób specyfik zabie-
rała dla siebie. Proceder trwał od 
marca do września ubiegłego roku i 
został przerwany dzięki czujności 
farmaceutki mikołowskiej apteki. 
Jedna z recept wydała jej się bo-
wiem podejrzana, w związku z czym 
swoje wątpliwości skonsultowała z 
lekarzem, który dokument wystawił. 
 
W minionym tygodniu nieuczciwa 
mieszkanka Mikołowa usłyszała aż 
62 zarzuty fałszowania dokumen-
tów i używania ich jako autentycz-
ne. Przyznała się do winy, wniosku-
jąc jednocześnie o dobrowolne 
poddanie się karze. Za to przestęp-
stwo grozi do 5 lat więzienia.

Z narkotykami 
pod nosem

Bielscy stróże prawa zatrzymali do kontroli drogowej 
kierowcę opla, który w trakcie czynności miał pod nosem 
resztki zażytego narkotyku. Policjanci ustalili, że męż-
czyzna nigdy nie miał prawa jazdy, a podczas przeszukania 
znaleźli przy nim kilka porcji marihuany i amfetaminy. Za 
wszystkie przestępstwa może trafić do więzienia na 3 lata.

Policjanci z bielskiej jedynki patrolowali rejon śródmieścia. 
Ich uwagę zwrócił kierujący osobowym oplem corsą, który je-
chał z wyłączonymi światłami, a sposób prowadzenia pojaz-
du wskazywał, że może być nietrzeźwy. Stróże prawa ruszy-
li w ślad za nim i po chwil i zatrzymali do kontroli drogowej. 
Wtedy też zauważyli, że mężczyzna ma pod nosem ślady bia-
łego proszku. Kierowcą okazał się 29-letni mieszkaniec Biel-
ska-Białej. Po sprawdzeniu w policyjnej bazie danych okazało 
się, że nie ma prawa jazdy. Badanie narkotesterem potwier-
dziło przypuszczenia mundurowych. Mężczyzna był pod 
wpływem środków odurzających. Stróże prawa podejrzewali, 
że może mieć przy sobie narkotyki, dlatego przeszukali męż-
czyznę i samochód. Znaleźli przy 29-latku kilka porcji marihu-
any i amfetaminy. Policjanci zabezpieczyli narkotyki, a bielsz-
czanin trafił do policyjnego aresztu.

Po wytrzeźwieniu usłyszał zarzuty posiadania narkotyków, 
za które grozi mu nawet 3 lata za kratami. Wkrótce usłyszy 
także zarzuty kierowania pojazdem po zażyciu narkotyków, 
za które grozi 2 lata więzienia, grzywna i zakaz prowadzenia 
pojazdów. O jego dalszym losie zdecyduje niebawem bielski 
sąd.

Niszczył samochody. Przy okazji 
zdemaskował salon gier

Wywiadowcy z Oddziału 
Prewencji Policji w Katowi-
cach zatrzymali mężczyznę 
niszczącego zaparkowane 
pojazdy w katowickiej dziel-
nicy Piotrowice. Swoim 
zachowaniem nie tylko spro-
wadził  na siebie 
zainteresowanie służb, ale 
też doprowadził do ujaw-
nienia przestępczego 
procederu. Mężczyzna prze-
bywał w lokalu, w którym 
znajdowały się nielegalne 
maszyny do hazardu - tam 
weszli za nim policjanci...

W miniony piątek wywiadow-
cy z katowickiego oddziału pre-
wencji zostali skierowani na jed-
ną z ulic dzielnicy Piotrowice, 
gdzie mężczyzna miał niszczyć 
zaparkowane tam samochody. 
Na miejscu uzyskali jego rysopis 
oraz informację, że wraz z towa-
rzyszącą mu kobietą wszedł do 
pobliskiego budynku. Po wejściu 
do jego środka policjanci na-
tychmiast zauważyli podejrzane-
go. Mężczyzna na próbę wylegi-
tymowania zareagował wyraźną 
agresją. Na niewiele się to jed-
nak zdało, ponieważ już chwilę 

Wyważyli drzwi, 
gdy usłyszeli 

wołanie 
o pomoc

Dzięki zgłoszeniu sąsiadów policjanci ura-
towali kobietę wraz z dzieckiem. Mundurowi 
wyważyli drzwi i weszli do mieszkania, gdzie 
znajdowała się rodzina i oprawca. Agresywny 
partner został zatrzymany.

W sobotę rano, kilka minut po godzinie 5.00 
oficer dyżurny otrzymał zgłoszenie od jednej z 
mieszkanek Jastrzębia-Zdroju, która powiadomi-
ła, że słyszy wołanie o pomoc oraz krzyki dziecka 
dobiegające z sąsiedniego mieszkania. Dyżurny 
natychmiast skierował na miejsce patrol. Nikt 
nie reagował na pukanie do drzwi. Mundurowi 
w trakcie interwencji usłyszeli głos kobiety wzy-
wający pomocy. Ponieważ liczyła się każda se-
kunda, a wszelka zwłoka mogła jedynie pogor-
szyć sytuację, policjanci wraz ze strażą pożarną 
zdecydowali się na wyważenie drzwi. Kiedy we-
szli do mieszkania, zauważyli kobietę z dziec-
kiem i mężczyznę. Agresywny oprawca nie 
chciał opuścić mieszkania, został zatrzymany 
przez mundurowych.

W imię miłości

Zarzut gróźb kierowanych pod 
adresem dwóch osób usłyszał 39-
letni dąbrowianin. Mężczyzna 
„uzbrojony” w przedmiot łu-
dząco podobny do broni palnej 
napadł na byłego partnera dziew-
czyny jego znajomego. 
Zastraszana była również obecna 
partnerka 23-latka. Dalszym 
losem napastnika zajmie się sąd i 
prokurator. Grozi mu 2 lata wię-
zienia.

Do mrożącego krew w żyłach zda-
rzenia doszło w Czeladzi przy ul. No-
wopogońskiej. Na teren myjni samo-

chodowej przyjechał swoim samo-
chodem 23-letni mieszkaniec Będzi-
na wraz ze swoją partnerką. Mężczy-
zna najprawdopodobniej był śledzo-
ny przez partnera jego byłej dziew-
czyny. Zazdrosny mężczyzna na te-
ren myjni przyjechał w towarzystwie 
39-letniego dąbrowianina. To właśnie 
pasażer auta zaatakował parę, gro-
żąc im postrzeleniem. Dzięki pracy 
kryminalnych z czeladzkiego komisa-
riatu napastnik został zatrzymany. 
Jak się okazało zabezpieczony przez 
policjantów pistolet, którym dąbro-
wianin groził parze 23-latków, nie był 
bronią palną.

później został obezwładniony i 
zatrzymany. Gdy sytuacja się 
uspokoiła, policjanci zauważyli 
znajdujące się w lokalu maszyny 
do gier hazardowych oraz sie-
dzące przy nich osoby. Wobec 
uzasadnionego podejrzenia nie-
legalnego prowadzenia gier ha-
zardowych  mundurowi zatrzy-
mali kolejną osobę - tym razem 

podejrzewaną o związek z niele-
galną działalnością. Na miejscu 
zostało zabezpieczonych ponad 
7 tys. złotych w różnych nomi-
nałach, klucze i pilot niezbędne 
do obsługi automatów, telefony 
komórkowe oraz dokumentacja 
z prowadzonej nielegalnej dzia-
łalności. O dalszym losie zatrzy-
manych zdecyduje sąd.
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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 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 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 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 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  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

MATRYMONIALNEBEZPŁATNE 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 

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

KUPIĘ

KURSY

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

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

ODDAM

WYNAJMĘ

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

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

n 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
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

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

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 złn 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 złn 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. 2011-2013 
kraj., I – wł., serwis

 12.900  zł 
 /18.900 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 FORD MONDEO 2.0 E, rok prod. 2009, kraj.   21.900 zł

n TOYOTA RAV 4X4 DIESEL rok prod. 2007, kraj.  22.900 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, 1999 - 2002 2.500 / 2.900zł

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

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

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

 24.600 złn RENAULT MEGANE 1.6 D, rok prod. 2013

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



6.  ŚRODA-CZWARTEK 19-20 LUTEGO REKLAMA



ŚRODA-CZWARTEK 19-20 LUTEGO 7.REKLAMA



8.  ŚRODA-CZWARTEK 19-20 LUTEGO REKLAMA


