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ELTROX WŁÓKNIARZ CZĘSTOCHOWA

Żużlowcy zaprezentowali się kibicom

E

ltrox Włókniarz Częstochowa zaprezentował się przed kibicami w
nowym składzie! Fani biało-zielonych rozpoczęli tym samym
odliczanie do pierwszego meczu.

Na prezentację drużyny, która odbyła się w Hali Sportowej Częstochowa, przybyło kilka tysięcy fanów
„czarnego sportu”. Na scenie pojawili się nie tylko żużlowcy z podstawowego składu, ale również młodsi
sportowcy reprezentujący szkółkę
żużlową i miniżużel. Tradycyjnie już
nie zabrakło wspólnej „Szkocji”; skandowania nazwy drużyny, czy „meksykańskiej fali”. W czasie spotkania zaprezentowano też hymn Włókniarza
oraz nowy kewlar, w którym częstochowskie „lwy” będą się ścigać w tym
sezonie. Całość uświetnił koncert Patrycji Markowskiej.
Oczekiwania kibiców są spore. Włodarze klubu mają tego świadomość.
Są jednak zadowoleni ze składu, który
udało się skompletować. - Cieszę się,
że Jason Doyle wybrał właśnie nas, a
nie szereg innych klubów – podkreślał
Michał Świącik, prezes Włókniarza. -

Ponadto mamy również wicemistrza
świata – Leona Madsena, Fredrika
Lindgrena, który podpisał z nami kontrakt aż na trzy lata. Liczymy na to, że
nasi juniorzy podołają. Robimy
wszystko, jeżeli chodzi na przykład o
środki na sprzęt, aby były dla nich nieograniczone. Dla kibiców jest to bardzo ważne, że zarówno Mateusz Świdnicki, jak i Bartłomiej Kowalski są w
stu procentach finansowani przez
klub pod każdym względem. Zarówno
oni, jak i ich otoczenie nie musi wydać
ani złotówki na to, aby mogli uprawiać
sport na najwyższym, światowym poziomie. Ich sprzęt będzie wcale nie
gorszy niż Leona Madsena, czy Jasona
Doyle’a. Zapewniamy im to, czego
chcą, a w zamian oczekujemy pracy
przed sezonem i bezkontuzyjnej walki
na torze w czasie sezonu – zaznaczał.
Czy zatem klub celuje w złoty medal?
- Zawsze jedzie się o najwyższe cele,
natomiast minione lata nauczyły nas
tego, że nie można mówić, że się jedzie po złoty medal. Oczywiście rolą i
prawem kibica, a także sponsora jest
tak sądzić, jednak ja jako prezes klubu

zawsze gdzieś z tyłu głowy mam to, że
jest to sport bardzo kontuzjogenny.
Poza tym ta liga składa się z małej liczby zespołów i to powoduje, że wystarczy jedno czy dwa poślizgnięcia i cały
plan zawodzi. Trzeba być ostrożnym z
takimi wnioskami, że będziemy jechać
po złoto. Na początek wejdźmy do fazy play-off z dobrą pozycją. O to powinniśmy walczyć. Skład do tego jest,
mamy najlepszego trenera w Polsce,
a jako prezes klubu robię wszystko,
aby były na to środki. Najważniejsze
jest to, aby Włókniarz przede wszystkim utrzymał się na najwyższym poziomie nie przez sezon, dwa lub trzy,
ale przez najbliższe kilkanaście czy kilkadziesiąt lat. To mój plan i marzenie
– zbudować markę Włókniarza właśnie w taki sposób – wyznał.
Sezon żużlowy w Częstochowie rozpocznie się 21 marca od Memoriału
Idzikowskiego i Czernego. Pierwszy
mecz w ramach rozgrywek Ekstraligi
odbędzie się na stadionie SGP Arena
Częstochowa 3 kwietnia. Podczas tego spotkania Włókniarz podejmie
drużynę GKM Grudziądz.
Katarzyna Gwara

CZĘSTOCHOWA

Modernizacja stadionu Rakowa. Otworzono koperty z ofertami
K
operty z ofertami na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w związku z
modernizacją stadionu Rakowa zostały otwarte
28 lutego w Urzędzie Miasta Częstochowy. Do
przetargu przystąpiły 4 firmy, ale tylko jedna z
ofert zmieściła się w zaplanowanym budżecie.
Rozpoczął się proces ich weryfikacji. Dopiero
po tym etapie magistrat będzie mógł wyłonić
najkorzystniejszą propozycję i zawrzeć umowę
z wykonawcą.

W przetargu wzięły udział 4 firmy:
 InterHall Sp. z o.o.,
 CZ.P.B.P. PRZEMYSŁÓWKA S.A.,
 Kompleksowa Obsługa Budownictwa KOBNEXT
Sp. z o.o.
 Stadion PRO Sp. z o.o. i GRANIT-TEC (wspólna
oferta)

Trzy ze złożonych ofert opiewały na kwotę poniżej
20 milionów złotych, ale tylko jedna z nich zmieściła
się w zaplanowanym budżecie. Oferta ta opiewała na
kwotę 17 490 000,01 zł. Oferta, która była najwyższa
ze wszystkich złożonych, została natomiast wyceniona na 37 074 120,03 zł. Po otwarciu kopert przyszedł
czas na proces weryfikacji. Dopiero po tym etapie,
wyłoniona zostanie najkorzystniejsza z propozycji.
Wtedy możliwe będzie zawarcie umowy z wykonawcą.
- To kolejny krok w kierunku modernizacji obiektu
MSP „Raków”. Cieszy fakt, że aż 3 oferty opiewały na
kwotę poniżej 20 milionów złotych. Po wyłonieniu
wykonawcy na pewno podejmiemy działania, aby jak
najszybciej wrócić do rozgrywania meczów w naszym
domu - powiedział prezes Czerwono-Niebieskich
Wojciech Cygan.
Paula Nogaj
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RADNI ZDECYDOWALI

Mamy nowy herb

POCZESNA

Amator narkotykowej hodowli
D
zielnicowi z Poczesnej zatrzymali 37latka, który hodował konopie.
Policjanci w trakcie przeszukania jego
mieszkania znaleźli też wiatrówkę. Mieszkaniec powiatu częstochowskiego
usłyszał już zarzuty. Grozi mu do 3 lat
więzienia.
Uwagę policjantów z Poczesnej zwrócił
młody mężczyzna, siedzący w samochodzie
zaparkowanym poza drogą publiczną, z dala
od zabudowań. Gdy stróże prawa podeszli
bliżej, od razu rozpoznali 37-latka, mieszkają-

cego w pobliskiej gminie. Na widok policjantów młody kierowca zaczął się nerwowo zachowywać. Podczas kontroli okazało się, że
miał przy sobie metaamfetaminę, z której
można było przygotować 20 działek dilerskich tego narkotyku. Ponadto w jego mieszkaniu policjanci znaleźli 12 krzaków konopi
oraz urządzenia do ich uprawy. Z tych roślin
młody mieszkaniec powiatu częstochowskiego mógłby uzyskać prawie 300 gramów zielonego suszu. Za posiadanie środków odurzających oraz uprawę konopi grozi mu kara do
3 lat więzienia.

LUBLINIEC

C

zęstochowscy radni zdecydowali:
wracamy do pierwszego, prawowitego herbu naszego miasta. W miejscu
czarnego kruka mamy więc złotego orła.
Herb Częstochowy powstał w XIV wieku,
odwołując się do symboli często używanych
wówczas w średniowiecznej Europie. Znalazły się na nim powszechne wtedy mury miejskie z wieżami i bramą oraz symbole Władysława Opolczyka, wówczas księcia zwierzchniego miasta. Używał on wtedy znaku złotego
orła – jako książę opolski oraz lwa – jako pan
Rusi Halickiej. Po raz pierwszy oficjalnie zatwierdzono kruka w herbie naszego miasta
w 1942 roku i zrobiły to… niemieckie władze
okupacyjne. Po wojnie Częstochowa nie doczekała się zatwierdzenia właściwego herbu,
ale za to przez wiele lat używano znów właściwej symboliki orła i lwa. Dopiero w 1992 roku
część częstochowskich radnych zgłosiła ko-

nieczność zmiany herbu, sugerując powrót
kruka (miał on być symbolem religijnym i został zaczerpnięty z godła – nie herbu – zakonu
paulinów). To był czas, kiedy nie funkcjonowała Komisja Heraldyczna (ponownie zaczęła
działać w 1999 roku) i właściwie każda rada
miasta czy gminy mogła zatwierdzić dowolny
herb, jeśli tylko znalazła większość. I w ten oto
sposób zamiast orła mieliśmy kruka.
Opracowaniem nowego herbu zajęli się fachowcy od heraldyki, znakomici profesorowie – historyk i heraldyk Marceli Antoniewicz
oraz artysta plastyk Andrzej Desperak. Został
on zaprojektowany zgodnie z zasadami heraldyki, weksykologii (czyli dyscypliny pomocniczej historii, zajmującej się flagami) i w oparciu o miejscową tradycję historyczną. Oprócz
zmiany kruka na orła, w projekcie skorygowano także kolorystykę oraz dostosowano inne
elementy graficzne do proporcji i standardów heraldycznych.

W MARCU

Mi Store zadebiutuje
w Galerii Jurajskiej
J

edna z najpopularniejszych dziś marek
dostępna będzie w Galerii Jurajskiej.
W centrum handlowym zadebiutuje salon
Mi Store z ofertą Xiaomi.
Galeria Jurajska stawia na unikatową
ofertę i rozwój segmentu elektroniki. Efektem tego kierunku zmian w tenant mix jest
zaplanowane na 7 marca otwarcie salonu
Mi Store. To pierwszy sklep sieci w tej części
województwa śląskiego i dopiero drugi w
tym regionie Polski. Najemca zajmie lokal
mający 110 m kw.
W salonie będzie można znaleźć flagowe
produkty firmy Xiaomi, w tym najnowsze modele smartfonów, inteligentnych urządzeń
(np. smart bandów, oświetlenia, oczyszczaczy
powietrza), sprzętu audio (np. słuchawki i głośniki). W ofercie nie zabraknie także akcesoriów oraz produktów z kategorii lifestyle.
- Xiaomi to obecnie jedna z najgorętszych
marek, a jej produkty są pożądane przez
klientów. Wejście brandu do Galerii Jurajskiej
ze swoim salonem wypełni więc potrzebę nie
tylko lokalnego rynku, ale i regionalnego. Jesteśmy przekonani, że to otwarcie będzie hitem, patrząc chociażby na to, jak dużą popularnością salony Mi Store cieszą się w innych
obiektach w całej Polsce - mówi Anna Borecka-Suda, zastępca dyrektora Galerii Jurajskiej.
Pozyskanie Mi Store do tenant mix’u Galerii Jurajskiej jest efektem konsekwentnie realizowanej strategii leasingowej, wspierającej rekomercjalizację z okazji 10-lecia centrum handlowego. Jej celem jest dziś
wzmocnienie oferty o marki jeszcze nie
obecne na tutejszym rynku.
- Dekada obecności na rynku stała się dla
nas okazją do wzmocnienia oferty w kluczowych dla nas segmentach. Z jednej strony
finalizujemy rozmowy z najemcami, którzy
przedłużają umowy najmu, z drugiej poszukujemy na rynku marek, których oczekują

od nas dziś klienci. Xiaomi jest jedną z tych
marek - mówi.
Dzięki nowemu otwarciu segment elektroniki i multimediów liczyć będzie 5 najemców.
Oprócz Mi Store, wśród nich znaleźć można
iDream (Apple Premium Resseler), RTV Euro AGD, Sony Center, X-Kom. Oferta teleoperatorów, u których również dostępne są
urządzania mobilne, zamyka się natomiast
w liczbie 5 salonów, w tym Orange, Plus,
Play, T-Mobile, Virgin Telakces.com. W ofercie Jurajskiej znaleźć można także salony
NC+ oraz Fotojoker.
Jak podkreśla Anna Borecka-Suda, marki
segmentu elektroniki lokujące się w Galerii
Jurajskiej inwestują w swój rozwój. Powód?
- Galeria Jurajska jest nie tylko największym
obiektem handlowym w tej części woj. śląskiego, ale i najchętniej odwiedzanym. Nasz
próg co roku przekracza blisko 7,2 mln
klientów. W 2019 roku, pomimo większej
liczby niedziel, udało się nam utrzymać poziom odwiedzalności. O 7 proc. wzrosły z
kolei obroty - wylicza.
- Jurajska także nieustannie rozszerza swój
zasięg, dziś obejmujący rynek liczący sobie
nawet 1,4 mln klientów. Inwestujemy także w
rozwój. Na przestrzeni ostatnich 5 lat zrealizowaliśmy aż 40 inwestycji, które objęły m.in.
otoczenie galerii, pasaże handlowe, a także
customer experience. W efekcie, stworzyliśmy jedno z najnowocześniejszych centrów
handlowych w Polsce, w którym nasi najemcy
się rozwijają - dodaje.
Planowane otwarcie Mi Store jest już
czwartym w tym roku. W styczniu w Jurajskiej został otwarty mający blisko
1 tys. m kw. salon eobuwie.pl, w lutym z kolei zadebiutowała restauracja Makarun.
Oferta wzbogaciła się także o placówkę
mBankTakże na początku marca zaplanowano otwarcie salonu Change Lingerie.

Miał 2,5 promila alkoholu
w organizmie. Wsiadł za kierownicę

53-letni mężczyzna postanowił wsiąść za
kierownicę mając w organizmie ponad
2,5 promila alkoholu. Na szczęście udało się
go zatrzymać zanim doszło do tragedii.
A wszystko to za sprawą informacji przekazanej przez przypadkowego świadka.
Do zdarzenia doszło na ulicy Wolności w
Boronowie, w rejonie jednej z placówek handlowych. Świadek zauważył jak pod sklep
podjechało osobowe daewoo. Wszystko

wskazywało na to, że kierowca, który z niego
wysiadł, jest pod wpływem alkoholu. Świadek
o całym zdarzeniu natychmiast powiadomił
policjantów. Na miejsce zostali skierowani
funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Woźnikach. Przypuszczenia świadka okazały się
słuszne - 53-letni mieszkaniec gminy Boronów miał ponad 2,5 promila alkoholu. Nieodpowiedzialny kierujący stracił prawo jazdy, a
o jego dalszym losie zadecyduje sąd.

MYSZKÓW

W drodze na służbę zatrzymał
złodzieja
P
olicjantem jest się nie tylko na służbie.
Dowiódł tego funkcjonariusz z Komendy Miejskiej Policji z Częstochowy,
który w drodze do pracy zatrzymał sklepowego złodzieja. Kiedy 32-letni
mieszkaniec Myszkowa na jednej ze stacji
paliw ukradł alkohol, na drodze ucieczki
stanął mu sierż. szt. Dawid Korczak.
Policjant z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie będąc w drodze na służbę, zatrzymał się na jednej ze stacji paliw w Myszkowie, aby zatanko-

wać samochód. Wtedy zauważył, jak jeden z
klientów wynosi opakowanie piwa. Jego uwagę przykuło nerwowe zachowanie mężczyzny. Szybko ustalił, że 32-latek w ogóle nie zapłacił za towar, z którym wyszedł ze sklepu.
Policjant bez wahania ruszył za złodziejem.
Po krótkim pościgu na ulicy Pułaskiego stróż
prawa uniemożliwił mu ucieczkę. Na miejsce
obsługa sklepu wezwała myszkowskich policjantów. Za dokonanie kradzieży alkoholu,
32-latek został ukarany mandatem karnym w
wysokości 500 zł.
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T

Seniorzy w akcji

owarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”
zaprasza do udziału w konkursie ,,Seniorzy w akcji”. Wnioski można składać
do 15 marca. Uczestnicy mają szansę na
dotacje w wysokości do 15 tys. zł.
Konkurs ma na celu m.in. wzmocnienie potencjału osób starszych w działaniach na rzecz swojego otoczenia, włączenie ich w dialog i współpracę
ze społecznością lokalną oraz promowanie społecznego zaangażowania seniorów zwłaszcza w
relacjach międzypokoleniowych.
O dotacje mogą ubiegać się osoby 60 + lub
pary międzypokoleniowe (osoba 60+ i osoba
młodsza o co najmniej 25 lat) we współpracy
z organizacją pozarządową lub instytucją,

która pełni rolę podmiotu aplikującego o dotację (np. Uniwersytet Trzeciego Wieku, stowarzyszenie, Dom Kultury).
W ramach konkursu zostanie przyznanych
18-22 dotacji na realizację pomysłów społecznych w najbliższym otoczeniu. Uczestnicy
mogą zdobyć do 15 000 zł.
Aby wziąć udział w konkursie należy do
15 marca wypełnić list intencyjny, który znajduje się na stronie: www.seniorzywakcji.pl/
Konkurs ,,Seniorzy w akcji” jest realizowany
przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych ,,ę” w
ramach programu ,,Uniwersytety Trzeciego
Wieku - Seniorzy w akcji” Polsko Ameryka-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
Oprac. Katarzyna Gwara

Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara
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Wojtuś spieszył się na
świat...
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Sprawca brutalnych
ataków na kobiety
zatrzymany
Zarzuty za rozbój i zgwałcenie usłyszał 30-latek z
Tychów. Dwóch brutalnych
ataków na kobiety mężczyzna
dopuścił się w grudniu ubiegłego i styczniu tego roku.
Jedną z ofiar była 15-latka.
Mężczyzna wykorzystał ją seksualnie. Sprawca wpadł w ręce
kryminalnych z Bierunia i decyzją
sądu
został
już
tymczasowo
aresztowany.
Grozi mu przynajmniej 5 lat
więzienia.

Policjanci z Komisariatu Autostradowego Policji w Gliwicach odwiedzili
szczęśliwych rodziców i nowo narodzonego Wojtusia. Mundurowi chcieli
pogratulować pani Kasi i panu Januszowi, oraz przywitać się z maluszkiem,
który dzięki ich pomocy mógł bezpiecznie przyjść na świat. Dzień wcześniej
policjanci eskortowali samochód z rodzącą kobietą do szpitala. Sytuacja była
o tyle poważna, że ciąża 35-latki była zagrożona. Zestresowany przyszły tata,
chcąc jak najszybciej dotrzeć na miejsce,
poprosił o wsparcie policjantów.
Do zdarzenia doszło w nocy z niedzieli na
poniedziałek. Do policjantów gliwickiej autostradówki, którzy byli akurat w Miejscu Obsługi Podróżnych na knurowskim odcinki A1,
podbiegł zaniepokojony mężczyzna. 37-latek jechał z rodzącą żoną do szpitala w Katowicach i poprosił policjantów o pomoc w bezpiecznym dotarciu do celu. Mężczyzna słabo
znał to miasto, a powagi sytuacji dodawał fakt,
że ciąża 35-latki była zagrożona. Należało jak

najszybciej dotrzeć na miejsce. Sierż. sztab.
Daniel Domagalski oraz sierż. Mateusz Wieczorek eskortowali ich samochód pod samą
klinikę, gdzie następnie kobieta została otoczona fachową opieką. Jakiś czas później na
świat przyszedł cały i zdrowy Wojtuś. 37-latek
nie krył swojej wdzięczności, że mundurowi
pomogli mu w tak stresującym momencie. Jak
sam przyznał, choć jest kierowcą zawodowym
i nie raz musiał zachować zimną krew na drodze, to okoliczności w których się znalazł, były
dla niego ogromnym przeżyciem. Pomoc policjantów okazała się nieoceniona.
Zaproszeni przez 37-latka stróże prawa pojawili się w szpitalu. Mundurowi chcieli osobiście pogratulować szczęśliwym rodzicom i powitać na świecie małego Wojtka. Wśród nich
był jeden z policjantów, który dzień wcześniej
pomógł dotrzeć rodzinie z Rydułtów do szpitala. Pani Kasia i pan Janusz nie kryli swojej radości i podziękowali policjantom. Na pamiątkę
mundurowi podarowali maluszkowi pluszowego Sznupka - maskotkę śląskiej policji i życzyli świeżo upieczonym rodzicom zdrowia
i wszelkiej pomyślności.

Bili, grozili, kradli...

Kryminalni z bielskiej trójki
zatrzymali trzech młodych
bielszczan podejrzewanych o
rozboje i pobicia. Po ostatnim
napadzie ich 17-letnia ofiara
na tydzień trafiła do szpitala.
Śledczy wytropili wszystkich
sprawców, a w weekend bielski
sąd zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu.
21 stycznia do oficera dyżurnego
komisariatu przy ul. Traugutta z
bielskiego szpitala pediatrycznego
wpłynęło zgłoszenie o poważnie
pobitym 17-latku. Na miejsce pojechali mundurowi, którzy ustalili, że
młody bielszczanin padł ofiarą rozboju. W jednym z zagajników przy
bielskiej ulicy Dożynkowej został
napadnięty, pobity i okradziony
przez dwóch swoich znajomych. Okazało się, że sprawcy wcześniej zwabili go w tamto
miejsce. Ich łupem padł plecak i butelka alkoholu. Nastolatek zbiegł sprawcom, a pomocy udzielili mu pracownicy położonej
niedaleko firmy, w której znalazł schronienie. Stamtąd trafił do szpitala.
Śledczy z Komisariatu III Policji w Bielsku-Białej rozpoczęli śledztwo i poszukiwania
sprawców. Stróże prawa wytypowali 20-letniego bielszczanina i jego rówieśnika, także
bielszczanina, podejrzewanych o rozbój
na nastolatku. Okazało się też, że nie pierwszy raz 17-latek padł ofiarą swojego o trzy
lata starszego znajomego. Śledczy ustalili,
że 20-latek napadał na niego wcześniej
jeszcze dwa razy.
Pierwszy raz – 9 stycznia pobił go w rejonie
jednego z bielskich centrów handlowych, na

tomiast niecałe dwa tygodnie wraz z 22-letnim
kolegą napadli na niego i skradli warty ponad
3 tysiące złotych telefon komórkowy. 17-latek nie zgłaszał niczego policji, bo sam był poszukiwany w związku z ucieczką z jednego ze
śląskich ośrodków wychowawczych.
Kryminalni wytropili i zatrzymali całą trójkę. Po nocach spędzonych w policyjnej celi
zostali doprowadzeni do prokuratury i usłyszeli zarzuty. 20-latkowi, podejrzewanemu o
pobicie i dwa rozboje grozi 12 lat więzienia. Taka sama kara grozi jego rówieśnikowi
i 22-latkowi którzy także mają na swoim
koncie rozboje. Na przełomie ostatniego tygodnia bielski sąd na wniosek śledczych
aresztował całą trójkę. Pokrzywdzony 17-latek został doprowadzony do placówki wychowawczej, z której wcześniej zbiegł.

Policjanci z wydziału kryminalnego bieruńskiej komendy ustalili i zatrzymali 30-latka, podejrzanego o
dwa brutalne przestępstwa popełnione na terenie Lędzin. Pierwszego
sprawca dopuścił się 6 grudnia wieczorem w
rejonie osiedla Długosza. Zaatakował wówczas 28-letnią kobietę, którą dotkliwie pobił, a
następnie skradł jej plecak z dokumentami i
gotówką oraz telefon komórkowy. Do kolejnego brutalnego ataku doszło 28 stycznia,
również wieczorem, w rejonie zagajnika przy
ul. Paderewskiego. Tym razem ofiarą mężczyzny padła 15-latka, którą nie tylko pobił,
ale również zgwałcił. Działanie sprawcy cechowało szczególne okrucieństwo. W obu
sprawach poszukiwania sprawcy prowadzili
kryminalni z bieruńskiej komendy pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Tychach.
Początkowo nic nie wskazywało na to, że za

oba ataki odpowiada ten sam przestępca.
Jednak dzięki wnikliwym działaniom mundurowych wytypowali oni osobę, której udowodniono popełnienie obu tych przestępstw.
W przeszłości 30-latek był już karany za rozboje, groźby i przestępstwa przeciwko mieniu. Za murami zakładu karnego spędził już
kilka lat, m.in. za rozboje na kobietach. Aktualnie był poszukiwany przez tyski sąd do odbycia kary 10 miesięcy więzienia. W opisywanej sprawie tyszanin usłyszał już prokuratorskie zarzuty. Decyzją sądu został tymczasowo
aresztowany na 3 miesiące. Za popełnione
przestępstwa kodeks karny przewiduje karę
nie krótszą niż 5 lat więzienia.

Ukrył się na podziemnym
parkingu
Policjanci z Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Bielsku-Białej
zatrzymali 18-letniego bielszczanina,
który uciekał przed policyjnym pościgiem. Stróże prawa zatrzymali go
dopiero, gdy wjechał na podziemny parking jednego z centrów handlowych.
Kierujący był trzeźwy, lecz nigdy nie
miał prawa jazdy, za co był karany mandatami. Tym razem jednak nie skończy
się na grzywnie. Za niezatrzymanie się
do kontroli drogowej może trafić za
kraty nawet na 3 lata.
W poniedziałek około 22.30 policjanci z pododdziału prewencji patrolowali ulice Bielska-Białej. Na ulicy Karpackiej ich uwagę zwrócił
opel corsa z czterema młodymi osobami w
środku, którego kierujący mijając się z radiowozem, wyraźnie zmienił kierunek i próbował zgubić radiowóz. Mundurowi postanowili zatrzymać go kontroli. W tym celu dali
wyraźne sygnały świetlne i błyskowe siedzącemu za kierownicą opla. Ten jednak wówczas gwałtownie przyspieszył i zaczął ucie-

kać, ignorując polecenie do zatrzymania pojazduj. Stróże prawa powiadomili o tym oficera dyżurnego komendy miejskiej i rozpoczęli pościg. Pogoń za uciekinierem ciągnęła
się ulicami Karpacką, Kolistą, Gen. Andersa,
Gen. Kustronia i Partyzantów. W międzyczasie do pościgu włączyły się pozostałe patrole
z komisariatów i drogówki. Kierujący oplem,
nie mając innej drogi ucieczki, wjechał na
podziemny parking jednego z centrów handlowych przy ul. Leszczyńskiej i, chcąc zgubić
pościg, próbował wyjechać z drugiej strony.
Tam jednak czekał na niego inny patrol, który
skutecznie odciął mu drogę ucieczki.
Policjanci ustalili, że 18-latek uciekał, ponieważ nigdy nie miał prawa jazdy. Był trzeźwy.
Po sprawdzeniu w policyjnej bazie danych
okazało się, że już kilka razy był karany mandatami za kierowanie pojazdem bez uprawnień.
Tym razem jazda nie skończyła się jednak
mandatem. Po nocy spędzonej w policyjnym
areszcie mężczyzna usłyszał zarzuty. Za niezatrzymanie się do kontroli może trafić do więzienia nawet na 3 lata. O jego dalszym losie
zdecyduje niebawem bielski sąd.

Wpadli stręczyciele
Sosnowieccy policjanci zajmujący się
zwalczaniem handlu ludźmi zatrzymali
dwoje obywateli Ukrainy - 31-letnią kobietę oraz 35-letniego mężczyznę - którzy
ułatwiali i organizowali uprawianie
prostytucji przez kobiety pochodzące z
ich kraju. Zamieszczanie ogłoszeń w internecie, organizowanie spotkań oraz,
oczywiście, partycypowanie w zyskach
to czyny, za które zatrzymani usłyszeli
już zarzuty.
Policjanci kryminalni zajmujący się zwal-

czaniem przestępstw handlu ludźmi ustalili, że dwoje obywateli Ukrainy - 31-letnia
kobieta i 35-letni mężczyzna - ułatwiają
swoim rodaczkom uprawianie prostytucji.
Podejrzani zamieszczali w internecie ogłoszenia, organizowali spotkania i na ich potrzeby udostępniali mieszkanie położone
w sosnowieckiej dzielnicy Pogoń. Za swoją
„pomoc” otrzymywali oczywiście udział w
zyskach. Oboje zatrzymani usłyszeli już zarzuty. Prokurator zdecydował o objęciu ich
policyjnym dozorem. Grozi im kara do 3 lat
więzienia.
Kolumnę opracowała Katarzyna Gwara

4.

OGŁOSZENIA
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OGŁOSZENIA ABONAMENTOWE
LOMBARD
DELTA

A
LUCJ
REWO OWA
CEN

n

SKUP n SPRZEDAŻ
n

Okna 5-kom.
1435 mm

1465 mm

ZAMIANA

złota, gsm, rtv, komputerów.

Zadzwoñ!!!
– przyjazd
– pomiar
– wycena
GRATIS!!!

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

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE
SPRZEDAM

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

n SPRZEDAM 4 skórki królicze
2 nieduże obrazy ( widok:
Wyspy Kanaryjskie oraz motyw
kwiatowy) Tel. 34 323 24 70
n SPRZEDAM programator do
pralki typ 770 nowy
– tel. 790 819 855
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

n SPRZEDAM cegłę (czerwona,
pełna) z rozbiórki - 1000 szt.
Cena: 1,40 zł/szt. Tel. 798-258-531

n SPRZEDAM toaletę kompakt. –
używaną w b. dobrym stanie
Tel. 501 109 822
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 drzwi wejściowe
Tel. 501 109 822
n SPRZEDAM drzwi pokojowe
prawe i lewe - białe z szybami
miodowymi. Tel. 501 109 822
n SPRZEDAM PAWILON 50M2,
na Biznes Centrum (możliwość
wynajęcia), tel. 602 307 570
n SPRZEDAM część do Chevroleta
Captive. CZUJNIK STOPU. NOWY.
MADE IN USA. Tel. 501 779 441

WYNAJMĘ
n WYNAJMĘ działający od 30 lat

sklep monopolowo-spożywczy 24H
na ul. Garibaldiego 18 / Częstochowa
tel. 531 186 403

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

KURSY

n TRENING ZDOLNOŚCI

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

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

KUPIĘ

KUPIĘ motocykl , motorower
z PRL-u
kompletny, np. WSK, WFM,
JUNAK, SHL, IŻ, OSA, motorynka,
Jawa, Wierchowina, inne.
Tel: 608 097 274
KUPIĘ motocykl , samochód 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 płytki podłogowe
z Opoczna:
wzór HERWES brązowe - 35x35 cm
10 sztuk. Tel.: 509901250

PRZYJMĘ
n PRZYJMĘ stare telefony
komórkowe, stare klucze, krzyżyki i
medaliki, stare monety, eurocenty.
Tel. 667 499 164
n PRZYJMĘ stare bilony - nominał

obojętny -tel. 663 626 576

n PRZYJMĘ srebro, może być

złom. Tel. 667 499 164

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 DOM w szeregowej

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

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 Cz-wie, ul. św.

Rocha. Dojazd z dwóch stron. Idealny
na działalność. Tel. 606 875 401

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 SPRZEDAM działkę budowlaną o pow.

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

n SPRZEDAM pilarka poprzeczno
-wzdłużna DMPA-40
– mało używana! tel. 790 819 855
n SPRZEDAM lustro łazienkowe –
o wym. 70 x 90 cm. Tel. 501 109 822
n SPRZEDAM ANTYKI – francuski
komplet z 1896 r.: biblioteczka
+ komoda z marmurowym blatem.
Sygnowany, perfekcyjna renowacja.
Tel. 34 – 367 65 56

USŁUGI
n POLEROWANIE reflektorów, blacharstwo, lakiernictwo, tłumiki. Automat
Trojanowski. Częstochowa, ul. Wazów
62A. Tel. 509 876 249

n FLASH GSM profesjonalny serwis te-

lefonów komórkowych orz nawigacji GPS. Częstochowa, al. Wolności 10
(w bramie). Tel. 888 149 969

n

ATRAKCYJNY 40-LATEK
umili samotnym paniom
czas i wieczór.

Tel. 534 599 568

ODKUPIĘ
nowy lub sprawny
przyrząd do
badania witamin

Vitastiq2
tel. 508 157 381
MATRYMONIALNE
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 SPRZEDAM mieszkanie M-3 64 m2

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

n KUPIĘ mieszkanie M-2 pokój z kuchnią

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

w kamienicy oraz lokal użytkowy
16 m2 w centrum Częstochowy.
Tel. 662 014 102

na I lub II piętrze w centrum lub śródmieściu 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 WOLNY, lat 53, bezdzietny, wysoki,
normalny, niezależny finansowo,
pozna panią (pani może posiadać
dzieci). Tel. 660 006 217

PROGRAMISTA PHP

tel. 34 362 94 27
n SPRZEDAM futrówka skóra
(świnia) – tel. 790 819 855

MATRYMONIALNE

NIERUCHOMOŚCI

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 o
 bowiązków na uczelni
z zadaniami w projekcie
• Prace w młodym i dynamicznym zespole, u
 dział 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

REKLAMA

BMW Seria 3
E90/E91/E92/E93
2008, 192 421 km
diesel, kombi

VIN: WBAVW11090A27657

100% bezwypadkowy
bogate wyposażenie

18 900 PLN
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TOYOTA AURIS I
2008, 177 066 km
diesel, auto miejskie

VIN: SB1KC56E80F035869

100% bezwypadkowy
bogate wyposażenie
gwarancja

17 900 PLN

RENAULT MEGANE
2013, 163 718 km
diesel, kombi

SEAT ALTEA
2008, 172 607 km
diesel, auto miejskie

100% bezwypadkowy
serwisowany
bogate wyposażenie

100% bezwypadkowy
serwisowany
pierwszy właściciel

NR oferty: AKL16HY4N

25 900 PLN

VIN: VSSZZZ5PZ9R010991

16 900 PLN

HYUNDAI I10 I
2011, 119 908 km
benzyna, auto małe

FORD KUGA II
2012, 178 439 km
diesel, SUV

100% bezwypadkowy
gwarancja
pierwszy właściciel

100% bezwypadkowy
bogate wyposażenie

VIN: WBAVW11090A27657

15 900 PLN

VIN: WF0RXXGCDRCA29378

39 900 PLN

5.

MERCEDES BENZ CLS
C218
2011, 164 633 km
benzyna, sedan

VIN: WDD2183591A016170

100% bezwypadkowy
bogate wyposażenie

79 900 PLN
VOLKSWAGEN
TRANSPORTER T6
2013, 239 267 km
diesel, kombi

VIN: WV2ZZZ7HZDX020632

100% bezwypadkowy
serwisowany

47 900 PLN
LAND ROVER
FREELANDER II
2007, 252 248 km
diesel, SUV

Numer oferty: AKL16H8V4

100% bezwypadkowy
serwisowany

21 900 PLN

6.
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REKLAMA

REKLAMA

Wybrane samochody na dzień 28 lutego 2020 r.

HYUNDAI i30
1.4 E, rok prod. 2016
kraj., I-wł., serwis
gwarancja, FV
41.900 zł

OPEL CORSA
1.4 E + LPG
rok prod. 2017, kraj.,
I – wł., serwis
32.900 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

SEAT TOLEDO 1.2 E,
2016, serwis, F-VAT
kraj., I - wł.

n AUDI A3 1.9 D, rok prod. 2008
n
n
n
n

29.900 zł

n

TOYOTA YARIS 1,33 E,
rok prod. 2016
kraj., I – wł., serwis,
F-VAT

n
n
n

34.900 zł

RENAULT MEGANE
1.2 E, rok prod. 2016,
F. VAT, serwis,
I - wł.

n
n
n
n
n
n
n
n

39.900 zł

VW POLO 1.4 E + LPG,
rok prod. 2009

19.900 zł

n
n
n
n
n
n
n

 22.900 zł
49.900 zł
AUDI Q5 3.0 D, rok prod. 2008, kraj
39.900 zł
AUDI Q7 3.0 D, rok prod. 2006
BMW 3 2.0 D, rok prod. 2001, 3 drzwi
 5.500 zł
BMW X6 2.0 D, rok prod. 2009, F. VAT,
99.000 zł
automat, skóra, navi, czujniki
CHEVROLET AVEO 1.2 E, rok prod. 2011-2013 
12.900 zł
kraj., I – wł., serwis
/18.900 zł
19.900 zł
CHEVROLET CRUZE 1.6 E, rok prod. 2009
FIAT 500 1.2 E, rok prod. 2017
36.500 zł
FIAT SEICENTO, 1999 - 2002
2.500 / 2.900zł
14.800 zł
FORD C-MAX 1.6 D, rok prod. 2009
FORD FOCUS 1.6+LPG, kraj., I-wł., serwisowany
 39.900 zł
FORD FOCUS 1.8 D, rok prod. 2005
 8.900 zł
FORD FOCUS 1.6 D, rok prod. 2014, kraj.,
29.900 zł
serwis, F-ra VAT
16.900 zł
FORD MONDEO 2.0 D, rok prod. 2007
21.900 zł
FORD MONDEO 2.0 D, rok prod. 2009, kraj.
FORD MONDEO 1.6 E, rok prod. 2014, kraj.,
37.900 zł
I – wł.
FORD MONDEO V 2,0 TDCI, rok prod. 2015,
45.900 zł
kraj., I – wł., serwis.,F. VAT
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n OPEL ASTRA 1.9 D, rok prod. 2006
n FORD MONDEO 2.0 E, rok prod. 2009, kraj.

12.800 zł

n OPEL MERIVA 1.7 D, rok prod. 2005
n OPEL VECTRA 2.2 D, rok prod. 2003

 9.200 zł
 8.800 zł

n OPEL VIVARO 2.5 D, rok prod. 2008

23.900 zł

21.900 zł
n OPEL ASTRA IV 1.7 D, rok prod. 2014, F. VAT, 29.900 zł
serwis, I - wł.
n OPEL INSIGNIA 1.8 benzyna, rok prod. 2009
 26.900 zł

n
n
n
n

PEUGEOT 308 1.6 E, automat, rok prod. 2009
RENAULT CLIO 1.5 D, zakup 2017, kraj., I-wł., F-VAT
RENAULT MEGANE 1.6 D, rok prod. 2013
RENAULT MODUS 1.2 E, rok prod. 2008

n RENAULT SCENIC 1.5 E, rok 2014, nawigacja
n RENAULT TRAFFIC 1.6 D, 9-osobowy,
rok prod. 2016, F. VAT, serwis, I - wł.
n SEAT ALHAMBRA 2.0 D, rok prod. 2010

16.900 zł
29.900 zł
24.600 zł
11.900 zł
29.900 zł
58.900 zł
19.900 zł
26.500 zł
21.900 zł
22.900 zł

SEAT ALTEA XL 2.0 D, rok prod. 2012
TOYOTA AVENSIS 2.2 D, rok prod. 2010, kraj.
TOYOTA RAV 4X4 DIESEL rok prod. 2007, kraj.
TOYOTA YARIS 1.0 E, kraj., rok prod. 2016
33.900 zł
gwarancja, I-wł., F-VAT
HYUNDAI GENESIS 2.0 E + LPG, rok prod. 2013 52.900 zł
 9.900 zł
n
VW
GOLF
1.5
D,
rok
prod.
2004
24.900 zł
MAZDA 3 1.6 E, rok prod. 2010
n
VW
JETTA
1.6
E,
rok
prod.
2007
17.900
zł

3.900
zł
MERCEDES A140 1.4 E, rok prod. 2000
36.000 zł netto
47.500 zł n VW CRAFTER 2.0 D, rok prod. 2014
MINI COOPER 1.5 E, rok prod. 2016, kraj.
n VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2008
16.800 zł
NISSAN MICRA 1.2 E, rok prod. 2016, kraj.,
24.900 zł n VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2009
I-wł., serwis, F-VAT
19.900 zł
NISSAN PRIMERA 2.2 D, rok prod. 2002
 8.800 zł n VW TOURAN 2.0 TDI, rok prod. 2013, 170 KM
49.900 zł
OPEL ASTRA 1.4 E, rok prod. 2007, kraj.
 7.900 zł n VW SHARAN 1.8 E+gaz, rok prod. 2001, automat  9.900 zł
n
n
n
n

