
NIE TYLKO NA 800-LECIE

Twarze przyszłości
Miasto zainaugurowało pro-

jekt, który ma na celu 
zaprezentowanie dokonań mło-
dego pokolenia częstochowianek 
i częstochowian. Grono ,,Twarzy 
przyszłości” jest otwarte – za 
pośrednictwem specjalnej 
strony internetowej. Dzięki 
temu wszyscy możemy propo-
nować osoby, które powinny się 
w nim znaleźć. Docelowo ma ich 
być 88.

Na projekt ,,Twarze przyszło-
ści” złożą się łącznie sylwetki 
osób między 20. a 40. rokiem ży-
cia, które swoją działalnością w 
znaczący sposób wpływają na 
oblicze Częstochowy. Są wśród 
nich twórcy, sportowcy,  społecz-
nicy, animatorzy kultury czy oso-
by aktywne w biznesie. Więk-
szość urodziła się w naszym mie-
ście i działa w nim od zawsze; in-
ni przyjechali i osiedlili się tutaj; 
są też osoby, które wyjechały, 
lecz czują się z miastem silnie 
związane i promują je daleko po-
za jego granicami.

Zestawienie tych wszystkich 
osobowości w jednym projekcie 
z jednej strony podkreśla, że łą-
czy je Częstochowa i jej powo-
dzenie. Z drugiej jest okazją, aby 
pokazać ogromny potencjał 
młodszego pokolenia częstocho-
wianek i częstochowian – tych z 
urodzenia, tych z wyboru i tych, 
którzy są dobrymi promotorami i 
promotorkami miasta na ze-
wnątrz. Można się spodziewać, 
że właśnie oni będą wyznaczać 
kierunek rozwoju Częstochowy w 
najróżniejszych wymiarach.

Projekt ma formułę otwartą – 
galeria wartych uwagi osobowo-
ści nie jest jeszcze kompletna.  Z 
czasem do wybieranych sukce-
sywnie przez kapitułę 80 postaci 
dołączą te, które zaproponują sa-
me mieszkanki i mieszkańcy na-
szego miasta.

– Mam nadzieję, że dzięki te-
mu projektowi pokażemy osoby, 
którymi Częstochowa będzie mo-

gła chwalić się nie tylko w jubile-
uszowym roku, ale i przez kolej-
ne lata. To osobowości z istot-
nym już dorobkiem, ale i dużymi 
perspektywami na przyszłość 
–  mówi prezydent Krzysztof Ma-
tyjaszczyk.  – Kapituła ma wiele 
kandydatur do ,,Twarzy przyszło-
ści”, ale liczymy także, że często-
chowianki i częstochowianie 
podpowiedzą nam, na kogo nale-

ży jeszcze zwrócić uwagę.   

Poprzez stronę internetową 
projektu –  http://twarze.czesto-
chowa.pl/  –   każdy będzie mógł 
zgłosić swoje kandydatury, spo-
śród których zostanie wybranych 
8 osobowości. Pełne grono liczyć 
więc będzie 88 osób – ta liczba 
ma symbolicznie przypominać o 
jubileuszu ośmiu stuleci, które 

upłynęły od pierwszej pisanej 
wzmianki o Częstochowie.   

,,Twarze przyszłości” nie mają 
być plebiscytem popularności, 
rankingiem lokalnych liderów czy 
jakąkolwiek formą rywalizacji. W 
zamyśle jest to raczej kampania 
społeczna prezentującą grono 
wartościowych, ciekawych, god-
nych uwagi młodych ludzi zwią-
zanych  z naszym miastem.  

Na stronie http://twarze.czesto-
chowa.pl/ można już znaleźć pro-
file pierwszych 8 ,,Twarzy przy-
szłości”. Co miesiąc będzie się po-
jawiać kolejnych 8. Są tam też lin-
ki do stron projektu na Facebo-
oku i Instagramie, miasto urucha-
mia bowiem kampanię w me-
diach społecznościowych, która 
ma pomóc w prezentacji uczestni-
czek i uczestników projektu. Będą 
oni gościć na łamach miejskiego 
miesięcznika ,,CGK” – w jego wer-
sji papierowej i elektronicznej.

W wyborze ,,Twarzy przyszło-
ści” uczestniczy kapituła w skła-
dzie: Jan Sętowski (pomysłodawca 
projektu, artysta, animator kultu-
ry), Katarzyna Woszczyna (Loża 
Częstochowska Business Centre 
Club), Anna Mielczarek (Centrum 
Obsługi Inwestora Urzędu Mia-
sta), Magdalena Fijołek (Urząd 
Miasta), Tomasz Florczyk (peda-
gog, animator kultury), Bartosz 
Frączek (artysta, pedagog), Alek-
sander Wierny (naczelnik Wydzia-
łu Kultury, Promocji i Sportu Urzę-
du Miasta) oraz Andrzej Zaguła 
(dziennikarz sportowy).         

 
Oprac. Katarzyna Gwara
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CZĘSTOCHOWIANIE BOJĄ SIĘ KORONAWIRUSA?

W aptekach zaczyna brakować maseczek ochronnych
Strach przed koronawirusem 

dotarł do Częstochowy. Popyt 
na maseczki ochronne, nazy-
wane również maseczkami 
antywirusowymi drastycznie 
rośnie. Większość aptek w mie-
ście nie posiada już ich na 

stanie. Na 14 od-
wiedzonych aptek 
w Częstochowie, 
tylko jedna dyspo-
nowała maseczkami 
- apteka na Wyczer-
pach. Zostały dwa 
ostatnie opako-
wania - kupiliśmy 
jedno.

- W chwili obecnej nie mamy 
maseczek i nie wiemy kiedy one 
będą dostępne. Wszystkie zapasy 
zostały rozdysponowane do aptek - 
usłyszeliśmy w jednej z częstochow-
skich hurtowni farmaceutycznych. 
Takie same informacje usłyszeliśmy 
w pozostałych placówkach.

Strach przed koronawirusem i 
stale rosnący popyt na maseczki 
ochronne wykorzystują właściciele 
aptek i prywatni przedsiębiorcy. 
Efekt? 5 szt. maseczek, za które w 
zeszłym roku płaciliśmy 7,50 zł, te-
raz kosztuje 37 zł. Kuriozalne ceny 
maseczek można zaobserwować 
na portalach aukcyjnych. Maseczka 

ze znanego marketu budowlanego, 
która wcześniej kosztowała 2,50 zł, 
teraz kosztuje 58,98 zł. Chętnych 
jak widać nie brakuje, z informacji 
na aukcji wynika, że kupiono ich 
1389 szt. Wszystko dzięki chwytli-
wej nazwie korelującej z rozprze-
strzeniającym się patogenem „Ma-
seczka na koronawirusa”. Jak poka-
zują statystyki najlepiej sprzedają 
się maseczki w kolorze niebieskim i 
miętowym - kupujący prawdopo-
dobnie kojarzą je z filmów.

Częstochowa nie jest odosob-
nionym przypadkiem. Jak zauważył 
poseł Platformy Obywatelskiej- 
Sławomir Nitras problem jest rów-

nież w Szczecinie. Poinformował o 
tym na swoim Twitterze.

- Dwa dni temu wróciłem z Rzy-
mu, gdzie rozdaje się maski z filtra-
mi węglowymi. W Szczecinie dzwo-
niłem do 16 aptek. Nie ma nigdzie 
nawet tych bez filtrów - pisał poseł.

Problem zauważają też firmy, 
przygotowujące cykliczne raporty, 
dotyczące dostępności leków w ap-
tekach i hurtowniach. Z raportu wy-
nika, że pierwsze niepokojące sy-
gnały pojawiały się już 29 stycznia i 
nic nie wskazuje na ich poprawę.

Warto zaznaczyć, że maseczki 
ochronne nie zapewniają nam 
100% ochrony przed zakażeniem, a 

jedynie ograniczają ryzyko rozprze-
strzeniania się wirusa z osoby zaka-
żonej. Specjaliści ostrzegają, że po-
wszechnie dostępne maseczki me-
dyczne to proste konstrukcje na 
gumce. Jeśli ich używamy, to pamię-
tajmy, żeby ściągać je za gumkę za 
uszami, a następnie umieścić w 
szczelnym opakowaniu, starając się 
nie dotykać części chroniącej usta. 
Należy również pamiętać, że wydy-
chane powietrze powoduje na 
ściankach maseczki wilgoć, która 
jest doskonałym środowiskiem do 
rozwoju bakterii.

Bartosz Madej

http://twarze.czestochowa.pl/
http://twarze.czestochowa.pl/
http://twarze.czestochowa.pl/
http://twarze.czestochowa.pl/
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Nowoczesny biznes a troska o środowisko
CZĘSTOCHOWA

Na swojej posesji 
znalazła... węża

PRZEDSZKOLIADA

Pokazały, że potrafią 
grać fair

MPK

Przez  
ul. Katedralną 

inaczej

STRAŻ MIEJSKA

Zrywały plakaty 
reklamowe

NIERADA

Uderzył w drzewo. 
Zginął na miejscu

POLICJA

30 zarzutów  
i areszt dla włamywacza

„Współpraca międzysektorowa 
sposobem na rozwój społeczno-
-gospodarczy” to tytuł III edycji 
Seminarium Corporate Social Re-
sponsibility, które odbyło się w 
Częstochowie. Jego uczestnicy 
dyskutowali na temat nowocze-
snego biznesu m.in. w kontekście 
troski o środowisko.

W seminarium uczestniczyli 
przedstawiciele przedsiębiorstw 
społecznych, świata nauki, przed-
siębiorcy oraz przedstawiciele oto-
czenia biznesu. Głównym tematem 
spotkania była promocja aktualnych 
trendów w odpowiedzialnym bizne-
sie oraz budowanie i wspieranie 
międzysektorowego dialogu.

-  W odpowiedzialnym biznesie 
najważniejszy jest dialog i znajdowa-
nie długofalowych rozwiązań, ko-

rzystnych zarówno dla przedsiębior-
stwa, jak dla jego otoczenia, ale tak-
że dla środowiska naturalnego. Spo-
tkania, takie jak to dzisiejsze, pozwa-
lają wypracować najlepsze sposoby 
realizacji tego dialogu – mówił pod-
czas otwarcia seminarium prezy-
dent Częstochowy Krzysztof Maty-
jaszczyk.

W czasie spotkania na pytania za-
interesowanych odpowiadali eks-
perci m.in. z Politechniki Często-
chowskiej, Urzędu Miasta, Związku 
Przedsiębiorców i Pracodawców 
Śląsk, spółki ECO-Team, firmy ZF Au-
tomotive Systems, spółdzielni socjal-
nej Honolulu, czy fundacji Leżę i Pra-
cuję. Zaproszeni goście zapoznali ze-
branych z nowymi inicjatywami oraz 
działaniami biznesowymi i społecz-
nymi, również w zakresie ochrony 
środowiska naturalnego. W czasie 
panelu dyskusyjnego uczestnicy 

szukali odpowiedzi na pytanie, czy 
nowoczesne technologie, automaty-
zacja i robotyzacja odciążają pra-
cowników od żmudnych obowiąz-
ków, czy też powodują rosnące za-
grożenia.

Podczas spotkania podsumowa-
no również projekt współpracy mię-
dzysektorowej pn. „UCZMY SIĘ WZA-
JEMNIE”, a także wręczono certyfikaty 
studentom kierunku Design i zarzą-
dzanie projektami  oraz przedstawi-
cielom przedsiębiorstw społecznych.

Organizatorem seminarium był: 
Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii 
Społecznej w Częstochowie - JOWES 
przy Agencji Rozwoju Regionalnego w 
Częstochowie S.A. we współpracy z 
Wydziałem Polityki Społecznej i Wy-
działem Funduszy Europejskich i Roz-
woju Urzędu Miasta Częstochowy.

Oprac. Katarzyna Gwara

Jedna z mieszkanek 
naszego miasta na 

swojej posesji zauwa-
żyła... węża. Nie 
wiedząc, co to za ga-
tunek, natychmiast 
zaalarmowała straż-
ników miejskich. Na 
szczęście okazało się, 
że to wąż zbożowy - po-
pularny gatunek 
hodowany w domach.

O odkryciu zostali po-
wiadomieni pracownicy schroniska 
dla bezdomnych zwierząt oraz czę-
stochowscy policjanci. - Wąż trafił 

do schroniska, gdzie będzie miał za-
pewnioną specjalistyczną opiekę - 
informuje Artur Kucharski, rzecznik 
straży miejskiej.

Blisko 200 maluchów rywalizo-
wało w tegorocznej 

,,Przedszkoliadzie”, która odbyła 
się w Akademickim Centrum 
Sportowym Uniwersytetu Huma-
nistyczno-Przyrodniczego im. 
Jana Długosza.

Celem imprezy jest m.in. promo-
cja aktywności ruchowej, przeciw-
działanie otyłości, kreowanie po-
staw uczciwej rywalizacji w du-
chu  fair play  oraz zapoznanie naj-
młodszych z podstawami piłki noż-
nej, ręcznej, koszykówki i siatkówki.

Podobnie jak podczas poprzednich 
edycji, maluchy rywalizowały w konku-
rencjach grupowych, dostosowanych 

do ich możliwości i potrzeb rozwojo-
wych. Pochwaliły się też swoimi zdolno-
ściami plastycznymi w akcji ,,Pomaluj 
świat Drużyny Kangura”. Po zakończe-
niu konkurencji wszyscy otrzymali dy-
plomy, medale i niespodzianki.

Przedszkolakom towarzyszyli 
sportowcy z klubów sportowych 
RKS Raków Częstochowa, AZS Po-
litechnika Częstochowa, oraz KS 
Częstochowianka.

,,Orlen Przedszkoliada Tour 
2020” to ogólnopolski, największy w 
Europie cykl imprez sportowych dla 
najmłodszych. W całym kraju zapla-
nowano blisko 90 wydarzeń, w któ-
rych weźmie udział około 20 tys. 
przedszkolaków.

26 lutego, od ok. godz. 8.00 do ok. 17.00, 
autobusy kursujące ul. Katedralną po-
jadą przez I aleję NMP – informuje 
MZDiT. Powodem są roboty drogowe.

Powodem czasowej zmiany tras są 
prace drogowe przy skrzyżowaniu ulic 
Piłsudskiego i Katedralnej.

Autobusy wszystkich linii kursują-
cych ul. Katedralną pojadą przez I aleję 
NMP  i dalej –  w zależności od dalszej 
trasy – ulicami Ogrodową, Mirowską 
lub Warszawską.

Na czas robót przystanek KATE-
DRALNA zostanie zawieszony.

MZDiT prosi pasażerki i pasażerów o 
korzystanie z sąsiednich przystanków: I 
lub II ALEJA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY.

Częstochowscy strażnicy 
miejscy zatrzymali ko-

bietę, która... zrywała plakaty 
ze słupa ogłoszeniowego 
znajdującego się na „kwadra-
tach”. Została ona ukarana 
dwoma mandatami - za 
umyślne uszkadzanie i usu-
wanie ogłoszeń wystawionych 
na widok publiczny oraz za za-
nieczyszczenie miejsca 
publicznego.

Pracownik straży miejskiej 
zaobserwował na monitoringu 
grupę czterech osób. W pew-

nym momencie jedna z kobiet 
zaczęła zrywać ze słupa ogło-
szeniowego plakaty reklamo-
we. Papiery następnie lądowa-
ły na chodniku przy przystan-
ku tramwajowym. Osoby, któ-
re były razem z kobietą, nie 
reagowały na jej naganne za-
chowanie. Operatorzy o całym 
zajściu powiadomili strażni-
ków miejskich. „Wandalka” zo-
stała ukarana dwoma manda-
tami: za umyślne uszkadzanie 
i usuwanie ogłoszeń wysta-
wionych na widok publiczny 
oraz za zanieczyszczenie miej-
sca publicznego.

Tragiczny wypadek w 
Nieradzie. Kierowcy 

daewoo nie dostosował 
prędkości do warunków 
panujących na drodze, 
stracił panowanie nad 
pojazdem i uderzył w 
przydrożne drzewo. Nie-
stety jego życia nie 
udało się uratować.

Do zdarzenia doszło 25 
lutego około godziny 17.30 
w miejscowości Nierada 
(gmina Poczesna). Za kierownicą da-
ewoo siedział 37-letni obywatel 
Ukrainy. Mężczyzna stracił panowa-
nie nad pojazdem i uderzył w przy-
drożne drzewo. Ze wstępnych usta-

leń wynika, że przyczyną wypadku 
mogło być niedostosowanie prędko-
ści do warunków panujących na dro-
dze. Kierowca zginął na miejscu. To 
już szósty wypadek śmiertelny na 
naszych drogach.

47-latek miał dokonać 26 
transakcji skradzionymi kar-

tami bankomatowymi na kwotę 
blisko 1 tys. zł oraz włamać się 
do samochodu osobowego i lo-
kalu gastronomicznego na 
terenie Częstochowy. Jako po-
dejrzany został zatrzymany w 
ubiegłym tygodniu przez poli-
cjantów z komisariatu I. 
Mężczyzna dopuścił się tych 

czynów w warunkach recydywy. 
Najbliższe 3 miesiące spędzi w 
areszcie.

- Operacyjni z jedynki zatrzymali 
w piątek po południu mężczyznę, 
który tego samego dnia rano wła-
mał się do lokalu gastronomiczne-
go. W trakcie zatrzymania policjanci 
znaleźli przy nim skradziony telefon 
komórkowy, tablet i pieniądze. W 
toku dalszych czynności okazało 

się, że w okresie od maja do listopa-
da 2019 roku 47-latek przywłaszczył 
sobie znalezioną kartę kredytową i 
wielokrotnie dokonywał nią trans-
akcji podczas zakupów w sklepach 
ogólnospożywczych, natomiast w 
styczniu br. włamał się do samo-
chodu osobowego, skąd dokonał 
kradzieży głośnika, pieniędzy i karty 
płatniczej, a następnie wielokrotnie 
posłużył sie tym środkiem płatnicz-
nym płacąc za zakupy w sklepach 
na terenie Częstochowy - poinfor-
mowało biuro prasowe KMP w Czę-
stochowie.

Seryjnemu włamywaczowi po-
stawiono łącznie 30 zarzutów, które 
dotyczyły kradzieży z włamaniem. 
Ponadto na wniosek prokuratora 
sąd zdecydował o zastosowaniu 
wobec podejrzanego środka zapo-
biegawczego w postaci tymczaso-
we aresztu. Z informacji policji wy-
nika, że mężczyźnie grozi nawet do 
15 lat więzienia ze względu na to, że 
dopuścił się swoich czynów w wa-
runkach recydywy.

  Paula Nogaj

Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara
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16-latek uciekał przed policją 
samochodem

Policjanci z rybnickiej drogówki prowa-
dzili pościg za kierowcą skody, który nie 
zatrzymał się do kontroli drogowej. Kie-
rowca osobówki jechał z dużą prędkością, 
łamiąc po drodze wiele przepisów ruchu 
drogowego. W pewnym momencie na łuku 
drogi stracił panowanie nad pojazdem i 
uderzył w budynek posesji. Okazało się, że 
samochodem podróżował 16-latek wraz z 
15-letnią pasażerką. O dalszym losie mło-
dego rybniczanina zadecyduje sąd rodzinny.

Na ulicy Raciborskiej policjanci z rybnickiej 
drogówki zauważyli skodę, której kierowca na 
widok radiowozu zaczął uciekać. Mundurowi ru-
szyli za nim, włączając sygnały dźwiękowe i 
świetlne. Kierujący nie zareagował i kontynu-
ował ucieczkę. Pościg prowadzony był ulicami: 
Św. Józefa,  Kotucza, Budowlanych, a następnie 
przez teren Jejkowic. W Szczerbicach na ulicy 
Rybnickiej na łuku drogi kierowca osobówki 
utracił panowanie nad pojazdem, wpadł w po-
ślizg i uderzył w budynek posesji. Okazało się, że 
samochodem podróżował 16-latek wraz z 15-let-

nią pasażerką. Na szczęście nikomu nic się nie 
stało. Sprawą nieletniego rybniczanina zajmie 
się sąd rodzinny. Natomiast spowodowane 
przez nastolatka straty będą musieli naprawić  
jego rodzice.

Znalazła 20 tysięcy. 
Oddała na policję

Kradł  
puszki z pieniędzmi

W pociągu zostawił... 
narkotyki

Rozwiązali zagadkę  
sprzed 16 lat

Przecenił  
swoje umiejętności

Bywa, że młodzi ludzie wychowani na 
grach komputerowych i filmach akcji, sądzą, 
że realne życie ma coś wspólnego z tym wir-
tualnym. Przekonał się o tym 20-latek z 
niewielkim doświadczeniem jako kierowca. 
Młodzieniec był przekonany, że jest kie-
rowcą sprytnym i wytrawnym, więc na 
drodze może pozwolić sobie na wiele...

Na gliwickim odcinku „średnicówki” policyjne 
bmw grupy Speed zarejestrowało pędzący z pręd-
kością 150 km/h samochód marki Audi A4. Dodaj-
my, że na wspomnianym fragmencie drogi obo-
wiązuje 70 km/h. Mundurowi nadali sygnał świetl-
ny i dźwiękowy do zatrzymania. Kierujący zaczął 
zwalniać, zjeżdżając w kierunku Sośnicy, co mogło 
świadczyć, że za chwilę zatrzyma się do kontroli. 
Nic bardziej mylnego. Młody mężczyzna, chcąc 
zmylić policyjną załogę, zmienił nagle pas ruchu i 
rozpoczął ucieczkę w stronę Zabrza. Prędkość, z 
jaką uciekał, oscylująca w granicach 200 km/h, to 

zapewne kres możliwości seryjnego samochodu, 
ale jak wszystkim wiadomo, nie silnego policyjne-
go ścigacza...

Na wysokości ronda Sybiraków młodemu kato-
wiczaninowi zabrakło umiejętności: na mokrej na-
wierzchni stracił panowanie nad kierownicą i z im-
petem uderzył w bariery energochłonne. W tym 
momencie zakończył się pościg – zrezygnowany 
młodzieniec zjechał na pobocze, kończąc próbę 
ucieczki.

Jak się okazało, w 2019 roku młody człowiek 
miał już zatrzymane prawo jazdy, więc prawdopo-
dobnie to brak uprawnień skłonił go do takiego za-
chowania. Niemądrej decyzji katowiczanin z całą 
pewnością pożałuje, ponieważ zostanie rozliczony 
z szeregu poważnych wykroczeń. Najwięcej biedy 
przysporzy mu jednak ucieczka przed radiowo-
zem. Swym czynem popełnił przestępstwo polega-
jące na niezatrzymaniu się do policyjnej kontroli, 
zagrożone 5-letnią karą więzienia.

Uczciwością i postawa 
godną naśladowania wyka-
zała się pracująca na stacji 
benzynowej przy autostra-
dzie A4 w Jaworznie pani 
Donata. Kobieta na terenie 
stacji znalazła zwinięte w 
rulon pieniądze w kwocie 
ponad 20 tys. złotych. Nie-
zwłocznie je zabezpieczyła i 
przekazała policji. Dzięki 
temu zguba wróciła do ich 
właściciela - mieszkańca 
Podkarpacia, który dopiero 
kilkaset kilometrów od Ja-
worzna zorientował się, że 
zgubił pieniądze i nie liczył 
na ich odzyskanie...

Miesiąc temu pani Donata podczas 
wykonywania swoich obowiązków zna-
lazła na terenie stacji paliw przy auto-
stradzie A4 pieniądze zawinięte w rulon. 
Zabezpieczyła je i natychmiast zadzwo-
niła na policję. Przybyły na miejsce pa-
trol zabezpieczył gotówkę w kwocie po-

nad 20 tysięcy złotych. Analiza monito-
ringu ze stacji i rozmowy ze świadkami 
pozwoliły na odnalezienie właściciela 
pieniędzy. 35-letni mieszkaniec Podkar-
pacia tłumaczył jaworznickim munduro-
wym, że dopiero kilkaset kilometrów od 
Jaworzna zorientował się, że stracił pie-
niądze. Mężczyzna stracił również na-
dzieję, że się odnajdą...

Zawierciańscy policjanci zatrzy-
mali sprawcę kradzieży puszek z 
pieniędzmi, do których zbierane 
były datki na pomoc osobom po-
trzebującym. 27-latek na swoim 
koncie ma jeszcze inne przestęp-
stwa. O jego losie zadecyduje sąd.

W przeciągu ostatnich miesięcy ze 
sklepów na terenie Zawiercia znikały 
puszki zpieniędzmi, przeznaczone na 
datki dla potrzebujących. Sklepikarze, 
chcąc pomóc trzem osobom potrzebu-
jącym pieniędzy na leczenie i rehabilita-
cję, w tym jednej ofierze wypadku dro-
gowego, do którego doszło w powiecie 
zawierciańskim w 2018 roku, ustawiali 
puszki na datki przy kasach. Klienci mo-

gli w ten sposób wesprzeć zbiórki, któ-
rych głównymi organizatorami były fun-
dacja i inny zawierciański podmiot nio-
sący pomoc. Niestety dobroć ludzką wy-
korzystał w niecny sposób mężczyzna, 
który ukradł 6 puszek wraz z zawarto-
ścią. O zdarzeniach tych głośno było 
szczególnie na portalach społecznościo-
wych, gdzie w pomoc wskazanym oso-
bom zaangażowało się mnóstwo ludzi. 
Zawierciańscy mundurowi ustalili, kim 
jest złodziej, a także, to, że nie tylko te 
przewinienia ma on na swoim koncie. 
Oprócz puszek z pieniędzmi, mężczyzna 
dokonywał jeszcze innych kradzieży, w 
tym trzech toreb należących do listono-
szy. 27-latek usłyszał już zarzuty. O jego 
losie zadecyduje sąd.

Kryminalni z chorzowskiej 
„dwójki” ustalili, że 21-letni 
mieszkaniec Chorzowa może 
posiadać przy sobie znaczną 
ilość narkotyków. Okazało się, 
że mężczyzna swój plecak z 
amfetaminą i ecstasy zo-
stawił... w pociągu. 
Współpracujący z przewoźni-
kiem policjanci szybko go 
zabezpieczyli. Chorzowianin 
usłyszał już zarzuty. Decyzją 
prokuratury został objęty po-
licyjnym dozorem. O jego 
losie zadecyduje sąd.

Policjanci z Wydziału Kryminalnego 
chorzowskiej „dwójki” ustalili, że 21-letni 
mieszkaniec Chorzowa ma w plecaku 
przewozić większą ilość narkotyków. Na-
tychmiast podjęli stosowne działania i go 
zatrzymali. Przy mężczyźnie nie znalezio-
no jednak żadnych niedozwolonych 
środków. Chorzowianin zaprzeczał  też, 
aby  miał jakikolwiek plecak. Operacyjni 
nie dali jednak wiary jego wyjaśnieniom. 
Dzięki ogromnemu zaangażowaniu 

wszystkich funkcjonariuszy, szybko usta-
lili, że 21-latek swój plecak celowo pozo-
stawił w pociągu, którym przyjechał. Poli-
cjanci, dzięki współpracy z przewoźni-
kiem ustalili, że podczas sprzątania wa-
gonów, personel ujawnił plecak z zawar-
tością nieznanej substancji. Pakunek zo-
stał zabezpieczony. Jak wykazały wstęp-
ne badania, było to 80 gramów ecstasy i 
86 gramów amfetaminy. Decyzją proku-
ratury 21-latek został objęty policyjnym 
dozorem. Mężczyzna usłyszał już zarzu-
ty. O jego losie zadecyduje sąd.

Sosnowieccy kryminalni rozwiązali za-
gadkę tożsamości mężczyzny, którego 
częściowo spalone zwłoki odnaleziono po po-
żarze w jednym z bloków w centrum miasta 
w 2003 roku. Przez ponad 16 lat policjanci 
nie ustawali w wysiłkach, by ustalić kim był 
bezdomny człowiek, którego życie zakoń-
czyło się tak tragicznie. Ich wysiłek pozwolił 
na poznanie tożsamości mężczyzny.

W kwietniu 2003 roku policjanci prowadzili 
sprawę zgonu mężczyzny, którego częściowo zwę-
glone zwłoki znaleziono po pożarze w jednym z 
bloków w centrum miasta. W postępowaniu usta-
lono, że do zaprószenia ognia doszło przypad-
kiem, a nietrzeźwy, bezdomny mężczyzna naj-
prawdopodobniej nie zdążył opuścić zagrożonego 
miejsca. Stan zwłok po zakończeniu akcji gaśniczej 
uniemożliwiał podjęcie pewnych działań śled-
czych, które mogłyby pomóc w ustaleniu tożsamo-
ści mężczyzny. Jednym z niewielu śladów był cha-
rakterystyczny tatuaż zachowany niemal w całości. 
Sprawdzono dokładnie bazę osób poszukiwanych 
i  zaginionych - po  żmudnych ustaleniach stwier-
dzono, że profil mężczyzny nie pasuje do żadnej z 
poszukiwanych osób. Policjanci nie ustawali w wy-
siłkach, by ustalić tożsamość zmarłego. Systema-

tycznie sprawdzali wszystkie możliwości. Jeden po 
drugim, typowani mężczyźni byli jednak ponad 
wszelką wątpliwość wykluczani. W przypadkach, 
kiedy już na początku nie ma zbyt wielu punktów 
zaczepienia, postępowania są zwykle bardzo 
żmudne i długotrwałe. Policjanci prowadzą je jed-
nak, jak widać, do skutku. 

Po ponad 16 latach badania sprawy kryminalni 
wpadli wreszcie na właściwy trop. Nie wydawał się 
on z wielu powodów prawdopodobny, jednak ko-
lejny raz wytypowali, kim mógł być pochowany ja-
ko NN zmarły. Identyfikacji dokonał członek jego 
rodziny. Wskazał na znak szczególny – nietypowe 
znamię, które uprzednio wzięto za obrażenia po-
wstałe w wyniku zdarzenia. Po ponad 16 latach na 
grobie mężczyzny zawisła tabliczka z jego imie-
niem i nazwiskiem... 

Policjanci podkreślają, że w tego typu sprawach 
ich nieustępliwość i konsekwencja wynika z zasa-
dy, jaką się kierują. Każdy - nieważne jak potoczyły 
się jego losy - absolutnie każdy zasługuje na to, że-
by spocząć w grobie pod własnym nazwiskiem. 
Nagrodą za trud włożony w prowadzenie tak 
żmudnych i długotrwałych poszukiwań była 
wdzięczność rodziny zmarłego, która wreszcie po-
znała prawdę o jego losie i może teraz odwiedzać 
jego grób.

 Kolumnę opracowała Katarzyna Gwara
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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 cegłę (czerwona, 
pełna) z rozbiórki - 1000 szt. 
Cena: 1,40 zł/szt. Tel. 798-258-531

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 WOLNY, lat 53, bezdzietny, wysoki, 
normalny, niezależny finansowo, 
pozna panią (pani może posiadać 
dzieci). Tel. 660 006 217

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

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 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  
CZERWONY - 3 szt.

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 OPEL INSIGNIA 1.8 benzyna, rok prod. 2009  26.900 zł

n FORD FOCUS 1.6+LPG, kraj., I-wł., serwisowany  39.900 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. 2011-2013 
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
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BMW Seria 3 
E90/E91/E92/E93
2008, 192 421 km
diesel, kombi
VIN: WBAVW11090A27657
100% bezwypadkowy
bogate wyposażenie

18 900 PLN

RENAULT MEGANE
2013, 163 718 km
diesel, kombi
NR oferty: AKL16HY4N 
100% bezwypadkowy
serwisowany 
bogate wyposażenie

25 900 PLN

HYUNDAI I10 I
2011, 119 908 km
benzyna, auto małe
VIN: WBAVW11090A27657
100% bezwypadkowy 
gwarancja
pierwszy właściciel

15 900 PLN

TOYOTA AURIS I
2008, 177 066 km
diesel, auto miejskie
VIN: SB1KC56E80F035869
100% bezwypadkowy
bogate wyposażenie 
gwarancja

17 900 PLN

MERCEDES BENZ CLS 
C218
2011, 164 633 km
benzyna, sedan
VIN: WDD2183591A016170
100% bezwypadkowy
bogate wyposażenie

79 900 PLN

SEAT ALTEA
2008, 172 607 km
diesel, auto miejskie
VIN: VSSZZZ5PZ9R010991
100% bezwypadkowy
serwisowany 
pierwszy właściciel

16 900 PLN

VOLKSWAGEN 
TRANSPORTER T6
2013, 239 267 km
diesel, kombi
VIN: WV2ZZZ7HZDX020632 
100% bezwypadkowy
serwisowany

47 900 PLN

FORD KUGA II
2012, 178 439 km
diesel, SUV
VIN: WF0RXXGCDRCA29378
100% bezwypadkowy
bogate wyposażenie

39 900 PLN

LAND ROVER 
FREELANDER II
2007, 252 248 km
diesel, SUV
Numer oferty: AKL16H8V4
100% bezwypadkowy
serwisowany

21 900 PLN
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