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WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

Wszystkie imprezy z udziałem powyżej tysiąca
osób zostaną odwołane
- Podjęliśmy decyzję o odwołaniu
wszystkich imprez masowych - poinformował premier Mateusz
Morawiecki. A wszystko to
w związku z rozprzestrzenianiem
się koronawirusa w naszym kraju.
Decyzja zapadła na porannym
spotkaniu rządowego zespołu zarządzania kryzysowego. Z najnowszych danych wynika, że w szpitalach przebywa obecnie 18 pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-2. Nowe przypadki odnotowano w Krakowie, Raciborzu, Wrocławiu i Poznaniu. Ostatni - 18. - pacjent przebywa w województwie
mazowieckim.

Zgodnie z przepisami:
 przez imprezę masową artystyczno-rozrywkową – należy rozumieć imprezę o charakterze artystycznym, rozrywkowym lub
zorganizowane publiczne oglądanie przekazu telewizyjnego na
ekranach lub urządzeniach umożliwiających uzyskanie obrazu
o przekątnej przekraczającej 3 m,
która ma się odbyć:
a) na stadionie, w innym obiekcie
niebędącym budynkiem lub na
terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej,
na których liczba udostępnionych przez organizatora miejsc
dla osób, ustalona zgodnie z

przepisami prawa budowlanego
oraz przepisami dotyczącymi
ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 1000,
b) w hali sportowej lub w innym
budynku umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, w których liczba udostępnionych przez
organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa
budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożaro-

wej, wynosi nie mniej niż 500;
 poprzez masową imprezę sportową należy rozumieć imprezę
masową mającą na celu współzawodnictwo sportowe lub popularyzowanie kultury fizycznej, organizowaną na:
a) stadionie lub w innym obiekcie
niebędącym budynkiem, na którym liczba udostępnionych
przez organizatora miejsc dla
osób, u zgodnie z przepisami

OPATÓW

Kompletnie pijany wsiadł
za kierownicę
41

-letni mieszkaniec gminy Opatów, mimo że był kompletnie pijany,
postanowił wsiąść za kierownicę. Na efekty nie trzeba było długo
czekać. W miejscowości Iwanowice Małe - na DK 43 - zjechał na przeciwny pas ruchu i uderzył w jadącego z naprzeciwka golfa. Na szczęście
nikomu nic się nie stało. Okazało się natomiast, że 41-latek miał w organizmie... ponad trzy promile!
Oficer dyżurny kłobuckiej komendy otrzymał zgłoszenie dotyczące zderzenia w miejscowości Iwanowice Małe na drodze DK-43. Kierowca rovera - 41-letni mieszkaniec gminy Opatów - jechał w kierunku Krzepic. W pewnym momencie zjechał na przeciwny pas i doprowadził do zderzenia z jadącym w przeciwka kierowcą golfa.
Przybyli na miejsce policjanci sprawdzi stan trzeźwości siedzących za kierownicą.
48-letni mieszkaniec gminy Krzepice, który prowadził golfa, był trzeźwy. Okazało się
natomiast, że 41-letni mieszkaniec gminy Opatów miał w organizmie ponad 3,06
promila alkoholu! Na szczęście uczestnicy tego zdarzenia nie odnieśli obrażeń.
Aktualnie sprawą zajmują się kryminalni z kłobuckiej komendy. Nieodpowiedzialny mężczyzna musi liczyć się zarzutami karnymi, za które
grożą m.in. wysoka grzywna, wieloletni zakaz prowadzenia pojazdów
mechanicznych, a nawet kilkuletni pobyt w więzieniu.
O losie sprawcy zadecyduje prokurator i sąd.
Katarzyna Gwara

prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony
przeciwpożarowej, wynosi nie
mniej niż 1000, a w przypadku
hali sportowej lub innego budynku umożliwiającego przeprowadzenie imprezy masowej –
nie mniej niż 300,
b) terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, na
którym liczba udostępnionych
przez organizatora miejsc dla

osób wynosi nie mniej niż 1000;
 jeśli chodzi o mecz piłki nożnej
to on również jest traktowany jak
impreza masowa, jeśli na stadionie
lub w innym obiekcie sportowym,
liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona
zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 1000;
Katarzyna Gwara

RUDNIKI

MSTÓW

Przy stacji
PKP leżały
zwłoki

Młody
dewastator
w rękach policji

M

akabryczne odkrycie w Rudnikach.
Przy stacji PKP w Rudnikach znalezione zostały zwłoki. - Nie znamy
tożsamości osoby zmarłej. Trwa identyfikacja - informuje asp. Sabina Chyra
- Giereś, rzecznik prasowy częstochowskiej policji.
Zwłoki zostały znalezione 8 marca, około godziny 14.00, przez przypadkowego
przechodnia. Leżały przy ul. Willowej w
pobliżu torów kolejowych. Ich identyfikację utrudnia fakt, że są w znacznym stanie
rozkładu. Ze wstępnych ustaleń wynika, że
osoba zmarła była prawdopodobnie kobietą. Na miejscu pracują policjanci pod
nadzorem prokuratora.
Katarzyna Gwara

W

iaty przystankowe, altana na terenie rekreacyjnym, ogrodzenie cmentarza, „skała miłości”
- między innymi takie elementy zdewastował 18-letni
wandal, który grasował na terenie gminy Mstów. Na
szczęście młody mężczyzna jest już w rękach policji.
18-latek chwycił w ręce farbę i ruszył na “podbój świata”.
Zdewastował wiele obiektów na terenie gminy Mstów. Kłomniccy policjanci szybko jednak ustalili tożsamość wandala. Co
ciekawe, okazał się nim... mieszkaniec Mstowa. W momencie
zatrzymania, funkcjonariusze znaleźli przy nim działkę dilerską zielonego suszu.
Młody mężczyzna usłyszał już zarzuty. Za zniszczenie
gminnego mienia i posiadanie narkotyków grozi mu do 5
lat więzienia.
Katarzyna Gwara
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IN VITRO

Zakaz odwiedzin Nielegalne składowanie Pieniądze dla
bezdzietnych
odpadów
także w szpitalu
F
par
miejskim

M

iejski Szpital Zespolony w Częstochowie wprowadził zakaz odwiedzin. Będzie on obowiązywał aż do
odwołania - na wszystkich oddziałach.
- W związku z koniecznością wprowadzenia szczególnych
rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych zdecydowaliśmy się wprowadzić całkowity
zakaz odwiedzin - mówi Wojciech Konieczny, dyrektor Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie. Placówka podkreśla, że w uzasadnionych przypadkach za zgodą ordynatora, kierownika bądź lekarza dyżurnego będzie istniała możliwość odstąpienia od tego zakazu.
Przy tej okazji przypominamy, że podobny zakaz obowiązuje w wielu szpitalach w województwie śląskim. Dotyczy on
również Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie. W sumie ponad 30 placówek medycznych w naszym
województwie zostało postawionych w stan gotowości w celu ewentualnego przyjęcia osób w przypadku zagrożenia
zdrowia spowodowanego zakażeniem koronawirusem.

unkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach
zatrzymali kolejne trzy osoby w
sprawie dotyczącej działania w zorganizowanej grupy przestępczej
zajmującej się nielegalnym składowaniem niebezpiecznych odpadów.
Zatrzymani to Waldemar D. – pośrednik w pozyskaniu dostaw
odpadów niebezpiecznych ze spółki
ze Zduńskiej Woli oraz Sebastian Ch.
i Zbigniew Z. – kierowcy realizujący
transporty odpadów niebezpiecznych do składowisk w Zawierciu,
Częstochowie i Rudniku Wielkim.
Ustalenia śledztwa

Grupa funkcjonowała od grudnia
2017 roku do kwietnia 2019 roku na
terenie Zawiercia, Częstochowy, Jastrowa i innych miejscowości na terenie kraju. Jej członkowie wynajmowali hale magazynowe i nie płacąc
czynszu, składowali na ich terenie od-

DECYZJA RZĄDU

Placówki
oświatowe
i instytucje
kultury zostaną
zamknięte

- Podjęliśmy decyzję o zamknięciu wszystkich placówek oświatowych i szkół wyższych na dwa tygodnie - poinformował premier
Mateusz Morawiecki. Zamknięte mają zostać też muzea, placówki kultury oraz kina.
Sytuacja ma związek z epidemią koronawirusa. - Zajęcia zostaną
zawieszone od 12 marca do 25 marca włącznie - mówi Dariusz
Piontkowski, minister edukacji narodowej. Szkoły mają być całkowicie zamknięte od poniedziałku. W czwartek i w piątek będą jeszcze
otwarte, ale nie będą w tych dniach prowadzone działania edukacyjne - rodzice będą mogli po prostu oddać dzieci pod opiekę dyżurujących nauczycieli. Co istotne, zamknięte zostaną również placówki niepubliczne. - To jest działanie prewencyjne - precyzuje Łukasz Szumowski, minister zdrowia. Rząd sugeruje, aby rodzice starali się nie zostawiać dzieci pod opieką seniorów.
Rząd zdecydował też o zawieszeniu funkcjonowania instytucji
kultury: teatrów, filharmonii, oper oraz uczelni i szkół artystycznych
wszystkich szczebli. One również mają zawiesić swoją działalność
od 12 do 25 marca.
Jak na razie w naszym kraju potwierdzono 25 przypadków koronawirusa. Według danych z wtorkowego poranka 1055 osób było
objętych kwarantanną, a 9366 nadzorem epidemiologicznym.

pady niebezpieczne. Następnie porzucali je w warunkach mogących
stanowić zagrożenie dla życia lub
zdrowia człowieka oraz środowiska.

Usłyszeli zarzuty

Zatrzymanym mężczyznom prokurator ogłosił zarzuty popełnienia
przestępstw działania w zorganizowanej grupie przestępczej oraz składowania wbrew przepisom niebezpiecznych odpadów. Podejrzanym grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności.

Środki zapobiegawcze

Wobec Waldemara D. sąd, na
wniosek prokuratora, zastosował
środek zapobiegawczy w postaci
tymczasowego aresztowania. Pozostałych dwóch podejrzanych prokurator objął środkami zapobiegawczymi w postaci dozoru policji i poręczenia majątkowego w kwocie 5 i 10 tysięcy złotych.

40 bezdzietnych par z naszego miasta zgłosiło się do udziału w miejskim programie
dofinansowującym zabiegi in vitro. Na realizację zadania, w budżecie miasta
zabezpieczono 180 tys. zł dla 36 par. Jedna z
nich nie spełniła wymogów formalnych,
a 3 pozostają na liście rezerwowej.
Liczba deklaracji do poszczególnych placówek:
 Provita - 10 par (Katowice)
 Gyncentrum - 22 pary (Katowice)
 Medipartner - 1 para (Katowice)
 Bocian - 1 para (Katowice)
 Novomedica - 1 para (Mysłowice)
Do tej pory w ramach miejskiego programu dofinansowania zabiegów in vitro urodziło się już 49 dzieci - 26 dziewczynek i 23 chłopców, w tym 5 par bliźniąt. W tym roku oczekujemy na narodziny jeszcze 6 dzieci.

WSS

CZĘSTOCHOWA

Proces
urzędników
umorzony
S

ąd Okręgowy w Częstochowie umorzył
sprawę przeciwko pięciu miejskim urzędnikom nie rozpoczynając nawet procesu.
Chodziło o fikcyjną umowę, na której budżet
miasta miałby stracić ok. 200 tys. zł. Prokuratura Okręgowa zarzuciła oskarżonym oszustwa.
W styczniu Prokuratura Okręgowa w Częstochowie skierowała do Sądu Okręgowego akt oskarżenia
przeciwko członkom zarządów i dyrekcji miejskich
spółek: Oczyszczalni Ścieków „Warta” i Miejskiego
Zarządu Dróg i Transportu. Sprawa dotyczyła budowy dwupoziomowego węzła na DK 1 w Częstochowie - na skrzyżowaniu al. Wojska Polskiego i al. Jana
Pawła II w latach 2013-14. Zarzuty usłyszał były dyrektor MZDiT Mariuszowi S., z-ca dyrektora zarządu
dróg Emilia T. oraz ówczesny prezes zarządu „Warty”
Rafał L. i wicedyrektor oczyszczalni Tadeusz G. Zarzuty dotyczyły oszustwa na szkodę miasta, poświadczenia nieprawdy w dokumentach oraz niedopełnienia obowiązków służbowych. Członkowie kierownictwa oczyszczalni i zarządu dróg nie przyznali
się do zarzutów i złożyli obszerne wyjaśnienia. Wobec podejrzanych zastosowano środki zabezpieczające w postaci dozorów policyjnych, zakazów opuszczenia kraju oraz poręczenia majątkowe.
Zdaniem prokuratury chodziło o zawarcie fikcyjnej umowy na szkodę miasta, w ramach której jedna
ze spółek miejskich miała świadczyć usługi na rzecz
drugiej. Umowa ta doprowadziła do powstania szkody na rzecz miasta w wysokości ok. 200 tys. zł.
- Oczyszczalnia Ścieków „Warta” miał wykonać roboty związane z prowadzoną przez tę spółkę działalnością, obejmujące m.in. wypompowywanie ścieków. Miały one miejsce poza placem budowy węzła,
ale pośrednio były związane z inwestycją - relacjonował akt oskarżenia rzecznik prasowy Prokuratury
Okręgowej.
Po zakończeniu prac, „Warta” miała domagać się
zapłaty od wykonawcy budowy węzła. Ten zapłacić
nie chciał. Twierdził, że nie były to prace należące do
jego zakresu. Wówczas wymyślono fikcyjną umowę
mającą na celu zrekompensowanie „Warcie” poniesionych kosztów.
Sąd na pierwszym posiedzeniu zdecydował się
umorzyć sprawę i nie rozpoczynać procesu. Uznał
oskarżonych winnym poświadczenia nieprawdy, lecz
z uwagi na niską szkodliwość społeczną czynu umorzył sprawę.
bea

Był na izbie
przyjęć oddziału
zakaźnego.
Uciekł...
S

łużby poszukują pacjenta, który uciekł z izby przyjęć
oddziału zakaźnego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie. Zniknął, gdy personel
placówki przygotowywał dokumentację medyczną...
O całej sprawie został powiadomiony sanepid.
Szpital ma dane poszukiwanego pacjenta - nie powinno być
problemów ze zlokalizowaniem go.
Przy tej okazji warto wspomnieć, że placówka dysponuje wynikami testów trzech kolejnych pacjentów, u których podejrzewano koronawirusa. W izolatce przebywała trzynastolatka oraz
jej rówieśnik z mamą. Kobieta wróciła z podróży do Ameryki Południowej i Dominikany. Test w każdym z przypadków wypadły
negatywnie.

LUBLINIEC

Ksiądz
wykorzystał
seksualnie
nieletniego
D

o Sądu Rejonowego w Lublińcu wpłynął akt oskarżenia przeciwko duchownemu z Pawonkowa. Ksiądz
wykorzystał seksualnie nieletniego.
Prokuratura Okręgowa w Częstochowie postawiła duchownemu z Pawonkowa w powiecie lublinieckim zarzuty popełnienia przestępstw o charakterze seksualnym - tzw. innych czynności seksualnych wobec małoletniego poniżej 15 lat, nadużywania stosunku zależności wobec chłopca, gdy skończył 15. rok
życia, posiadanie i prezentowanie nieletnim zdjęć pornograficznych oraz rozpijanie nieletniego.
Do ekscesów z nieletnim miało dochodzić w Pawonkowie i
Kośmidrach w pow. lublinieckim. Waldemarowi C. został zatrzymany przez policję w czerwcu 2019 r. i aresztowany, duchowny
nadal przebywa w areszcie.
Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara

Z POLICYJNEGO NOTATNIKA

Miał puszki
z nierozliczonej zbiórki

S

osnowieccy kryminalni z zespołu poszukiwań namierzyli i zatrzymali 31-latka,
który był poszukiwany listem gończym i aż
6 nakazami doprowadzenia do aresztu śledczego. Zapytany jak się nazywa, mężczyzna
posłużył się dokumentami i danymi innej
osoby. W trakcie zatrzymania policjanci w
jego mieszkaniu znaleźli puszki z nierozliczonej od ponad 480 dni zbiórki na rzecz
chorego dziecka.
Sosnowieccy policjanci poszukiwali mężczyzny, za którym Sąd Rejonowy w Sanoku wystawił list gończy w związku z poszukiwaniami do
odbycia kary 1,5 roku więzienia za popełnione
oszustwa. Ponadto za 31-latkiem 6 sądów z terenu całej aglomeracji śląskiej wydało nakazy
doprowadzenia, z uwagi na konieczność odbycia przez niego kary w różnym wymiarze - najdłuższa z nich to 4 miesiące pozbawienia wolności za niestosowanie się do orzeczonych środków karnych. Pozostałe dotyczyły odbycia kar za

m. in. popełnione oszustwa i uchylanie się od
płacenia alimentów. Ustalenie jego miejsca pobytu nie było łatwe, jednak kryminalni wytropili
mężczyznę w Katowicach. Kiedy zauważyli go na
ulicy, podeszli do niego i poprosili o okazanie
dokumentów. 31-latek podał im dowód osobisty innej osoby i przedstawił się jej nazwiskiem.
Osoba na zdjęciu w okazanym dowodzie nie była podobna do stojącego przed policjantami poszukiwanego. By podtrzymać swoje fałszywe
oświadczenie, mężczyzna okazał jeszcze inne
dokumenty oraz kartę bankomatową tej samej
osoby. Po sprawdzeniu w policyjnych bazach
okazało się, że wszystkie okazane dokumenty
zostały skradzione ich właścicielowi. Mężczyzna
został zatrzymany. W zajmowanym przez niego
mieszkaniu policjanci znaleźli dokumenty i
puszki z nierozliczonej, jak się okazało od ponad
480 dni, zbiórki charytatywnej na rzecz chorego
dziecka. 31-latek w związku z listem gończym
trafił do aresztu, a wyjaśnieniem sprawy nierozliczonej kwesty zajmą się katowiccy policjanci.

Płaciła za zakupy
znalezioną kartą
P

olicjanci z Radzionkowa mieli okazję dokonać niecodziennego zatrzymania.
Przestępczynią okazała się kobieta w
wieku... 71 lat. Mieszkanka Bytomia jest podejrzana o przywłaszczenie zagubionej
karty płatniczej i posłużenie się nią podczas
płatności
za
zakupy.
Za popełnione przestępstwa grozi jej do
10 lat pozbawienia wolności.
Historia miała swój początek 21 lutego tego
roku. Pracownica jednego z marketów znajdujących się w Radzionkowie, po zapłaceniu za zakupy, zgubiła kartę płatniczą. Kiedy wróciła do domu, dostała powiadomienie, że właśnie zapłaciła
kartą za zakupy w sklepie znajdującym się w Bytomiu. 40-latka zorientowała się, że zgubiła swoją kartę płatniczą, ktoś ją znalazł i płaci nią za zakupy. Mieszkanka Zabrza natychmiast skontaktowała się z bankiem i zablokowała kartę. Potem
pojechała do marketu, w którym pracuje i po
obejrzeniu nagrania z monitoringu zauważyła, że
jej karta wpadła w ręce starszej kobiety.
Pokrzywdzona, o całej sprawie zawiadomiła
policjantów. Sprawą od razu zajęli się funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego Komisariatu
Policji w Radzionkowie. Mundurowi bardzo drobiazgowo przeanalizowali wszystkie ustalenia
oraz zabezpieczony monitoring. Jak ustalono,
amatorka cudzych pieniędzy płaciła kartą zbliżeniowo (poniżej pewnej kwoty nie trzeba wpisywać PIN-u) za zakupy spożywcze. Płatności dokonała dwukrotnie, dokonując zakupów na
kwotę blisko 90 złotych. Kryminalni nie musieli
daleko szukać odpowiedzialnej za te przestępstwa kobiety. 71-latka wróciła do marketu w Ra

dzionkowie i jakby nigdy nic się nie stało, robiła
zakupy. Została rozpoznana przez personel
sklepu i zatrzymana przez policjantów.
Bytomianka trafiła do komisariatu, gdzie
usłyszała zarzuty przywłaszczenia oraz posłużenia się cudzą kartą płatniczą. Podejrzana przyznała się do nich i złożyła wyjaśnienia, m.in. podała, że kartę znalazła przy kasie obok terminala płatniczego więc od razu zapłaciła nią za swoje zakupy. Drugi raz zapłaciła kartą kilkanaście
minut później w innym sklepie, a potem wyrzuciła kartę do kosza. Podejrzana wyraziła skruchę, jednak za popełnione czyny grozi jej do 10
lat więzienia.
Kradzież lub zgubienie portfela wiąże się z
utratą dokumentów i kart płatniczych. Najważniejsze, by nie zostały one wykorzystane bez naszej wiedzy. Ratunkiem dla zasobów konta jest
szybki telefon pod numer 828 828 828, a w
przypadku dowodu osobistego czy prawa jazdy
– kontakt z bankiem. W Polsce co roku giną
ogromne ilości kart. Gdyby ich właściciele natychmiast po zauważeniu ubytku zastrzegli kartę, nie ponieśliby strat finansowych. Powodem
braku szybkiej reakcji często bywa nieznajomość odpowiedniego numeru telefonu do banku. Numer alarmowy 828 828 828 ułatwia
błyskawiczne działanie. Prosty do zapamiętania,
dostępny przez całą dobę z każdego rodzaju telefonu i z każdego zakątka świata.
Infolinia została oparta na nowoczesnej technologii, która rozpoznaje podaną przez dzwoniącego nazwę banku, z którego pochodziła
utracona karta. Następnie uzyskujemy połączenie z konsultantem tego banku, który zastrzega
kartę. Więcej informacji: www.Zastrzegam.pl
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11-latkowie wywołali
fałszywy alarm
bombowy
Policjanci z wydziału
kryminalnego bieruńskiej komendy ustalili
odpowiedzialnych za
fałszywy alarm bombowy w Lędzinach.
Okazali się nimi dwaj
11-letni mieszkańcy
województwa dolnośląskiego. Chłopcy
dla zabawy wybierali
przypadkowe
numery
telefonów,
informując swoich
rozmówców o podłożeniu bomby. O
sprawie zostanie powiadomiony sąd rodzinny, który może obciążyć rodziców
kosztami akcji ratunkowej.
Alarm bombowy w jednym z bloków w
Lędzinach przy ul. Długosza został wywołany w połowie lutego. Na telefon starszej lokatorki zadzwonił anonimowy rozmówca, który powiedział, że w domu została podłożona bomba, po czym się rozłączył. Kobieta powiadomiła służby ratunkowe, które natychmiast przystąpiły
do sprawdzenia zagrożonego budynku
mieszkalnego. Na miejsce skierowano
patrole policyjne wraz z pirotechnikami,
a także kilka zastępów straży pożarnej.
Po przeszukaniu budynku nie znaleziono
żadnego ładunku wybuchowego. Infor-

macja okazała się fałszywym alarmem.
Bieruńscy kryminalni przystąpili do ustalenia sprawcy nieodpowiedzialnego żartu. Namierzyli miejsce, z którego wykonano połączenie. Rodzice 11-letniego chłopca z Brzegu Dolnego byli zaskoczeni, kiedy w drzwiach ich mieszkania stanęli policjanci z Bierunia i opowiedzieli o całym
zdarzeniu. Jak się okazało, ich syn wspólnie z kolegą w tym samym wieku dla zabawy postanowili dzwonić z zastrzeżonego telefonu na przypadkowe numery i
wywołać fałszywe alarmy bombowe.
Oprócz połączenia do Lędzin, wykonali
jeszcze kilka innych. Sprawa trafi do sądu
rodzinnego, który zadecyduje o dalszym
losie chłopców. Ich rodzice mogą ponieść
koszty akcji służb ratowniczych.

Zaatakował ratowników
medycznych

S

osnowieccy policjanci zatrzymali
mężczyznę, który w trakcie udzielania mu przez Zespół Ratownictwa
Medycznego pomocy zaatakował ratowników, kierował pod ich adresem
groźby karalne i zniszczył wyposażenie
karetki. Do zdarzenie doszło w centrum
Sosnowca.
49-letniemu
agresorowi może grozić 5 lat więzienia.
Do zdarzenia doszło w centrum Sosnowca. Zespół ratownictwa udzielał pomocy zakrwawionemu, nietrzeźwemu
mężczyźnie, którego zdecydowano się
przewieźć do szpitala na dalsze badania. W

trakcie transportu mężczyzna stał się nagle
agresywny, rzucił się na ratowników, kierował pod ich adresem groźby karalne i
zniszczył wyposażenie karetki. Na miejsce
przyjechali policjanci, którzy skutecznie
ostudzili agresję i zatrzymali 49-latka. Po
badaniach, jakim został poddany w szpitalu, mężczyzna trafił do policyjnego
aresztu. W wydychanym przez niego powietrzu było ponad 2,5 promila alkoholu.
Agresor usłyszał zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego, jego znieważenia, kierowania
pod jego adresem gróźb karalnych i
zniszczenia wyposażenia karetki. Grozi
mu za to do 5 lat więzienia.

Na podwójnym gazie
i znalezionym prawku

P

olicjanci ruchu drogowego zatrzymali
31-letniego
mieszkańca
Siemianowic Śląskich, który kierował
volkswagenem mając w organizmie
ponad promil alkoholu. Stróże prawa
mieli też zastrzeżenia, co do autentyczności dokumentu prawa jazdy, którym
się posługiwał. Zgodnie z przepisami, za
używanie podrobionego dokumentu
może mu grozić do 5 lat więzienia.

P

atrol ruchu drogowego zatrzymał do
kontroli volkswagena. Kierującym
okazał się 31-letni mieszkaniec Siemianowic Śląskich. Od mężczyzny policjanci
od razu wyczuli silną woń alkoholu. Badanie alkomatem wykazało u niego
ponad promil alkoholu w organizmie.
Podejrzenia policjantów wzbudził też za-

graniczny dokument prawa jazdy,
którym 31-latek się posługiwał. Mężczyzna został przewieziony do komendy,
gdzie stróże prawa sprawdzili prawo
jazdy pod lampą UV. Okazało się, że na
dokumencie zastosowano nieprawidłową czcionkę, a także brakowało
wymaganych hologramów. Siemianowiczanin przyznał wtedy, że kupił prawo
jazdy, kiedy przebywał poza granicami
kraju. Mundurowi zatrzymali podrobiony dokument, a nieodpowiedzialny
kierowca za swoje zachowanie będzie
odpowiadał przed sądem. Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości
grozi mu wysoka grzywna, sądowy zakaz
prowadzenia pojazdów, a kara 2 lat więzienia. Za posługiwanie się podrobionym
dokumentem mężczyzna może trafić za
kratki na 5 lat.
Kolumnę opracowała Katarzyna Gwara

4.

OGŁOSZENIA
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OGŁOSZENIA ABONAMENTOWE
LOMBARD
DELTA

A
LUCJ
REWO OWA
N
E
C

n

SKUP n SPRZEDAŻ
n

Okna 5-kom.
1435 mm

1465 mm

ZAMIANA

złota, gsm, rtv, komputerów.

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

Cz-wa, al. NMP 3,

l

tel. 34 365 53 14

Cz-wa, pl. Daszyńskiego 4,

l

tel. 34 368 19 45
Cz-wa, ul. Jagiellońska 3/9

l

tel. 506 107 375

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

KURSY
n TRENING ZDOLNOŚCI

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
tel. 34 362 94 27
n SPRZEDAM futrówka skóra
(świnia) – tel. 790 819 855
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
n SPRZEDAM cegłę (czerwona,
pełna) z rozbiórki - 1000 szt.
Cena: 1,40 zł/szt. Tel. 798-258-531

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

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 50M , I piętro
umeblowane, gotowe na zamieszkanie,
najem krótkoterminowy,
ul. Dąbrowskiego 41,
tel. 602 307 570
2

n WYNAJMĘ pawilon piętrowy 85

KUPIĘ
KUPIĘ motocykl , samochód,
motorower z lat 50-tych, 60-tych,
70-tych
zapomniany, zastały w garażu
Tel: 608 097 274
KUPIĘ motocykl , motorower
z PRL-u
kompletny, np. WSK, WFM, JUNAK,
SHL, IŻ, OSA, motorynka, Jawa,
Wierchowina, inne.
Tel: 608 097 274
KUPIĘ motocykl , samochód 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

m2 z użytkową piwnicą. Kościuszki.
Tel. 695 654 373, 667 860 288

złom. Tel. 667 499 164

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

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

MATRYMONIALNE

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

n KUPIĘ mieszkanie M-2 pokój z kuchnią

na I lub II piętrze w centrum lub śródmieściu Częstochowy. Tel. 413 880 040
(prosić Adama Klimasa)

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 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

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 6 marca 2020 r.

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

TOYOTA AURIS
1.33 benzyna
rok prod. 2014, kraj.,
I – wł., serwis, F-VAT
34.900 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.
29.900 zł

TOYOTA YARIS
1,5 benzyna,
rok prod. 2017
kraj., I – wł., serwis,
F-VAT

41.700 zł

VOLKSWAGEN TIGUAN
2.0 diesel,
rok prod. 2008,
4x4
30.900 zł

KIA SPORTAGE
1.6 E, rok prod. 2010,
kraj.
19.900 zł

n AUDI A3 1.9 D, rok prod. 2008

 22.900 zł
49.900 zł
AUDI Q5 3.0 D, rok prod. 2008, kraj
 38.900 - 39.900 zł
AUDI Q7 3.0 D, rok prod. 2006/2007
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
22.900
zł
n CITROEN C-ELYSE 1.6 benzyna, rok prod. 2013, kraj.
19.900 zł
n CHEVROLET CRUZE 1.6 E, rok prod. 2009
n FIAT 500 1.2 E, rok prod. 2017
36.500 zł
14.800 zł
n FORD C-MAX 1.6 D, rok prod. 2009
n FORD FOCUS 1.6+LPG, kraj., I-wł., serwisowany
 39.900 zł
n FORD FOCUS 1.8 D, rok prod. 2005
 8.900 zł
n FORD FOCUS 1.6 D, rok prod. 2014, kraj.,
29.900 zł
serwis, F-ra VAT
n FORD MONDEO 2.0 E, rok prod. 2009, kraj.
21.900 zł
16.900 zł
n FORD MONDEO 2.0 D, rok prod. 2007
21.900 zł
n FORD MONDEO 2.0 D, rok prod. 2009, kraj.
n FORD MONDEO 1.6 E, rok prod. 2014, kraj.,
37.900 zł
I – wł.
n FORD MONDEO V 2,0 TDCI, rok prod. 2015,
45.900 zł
kraj., I – wł., serwis.,F. VAT
n
n
n
n

n HYUNDAI GENESIS 2.0 E + LPG, rok prod. 2013 52.900 zł
n HYUNDAI i301.4 E, rok prod. 2016
41.900 zł
kraj., I-wł., serwis, gwarancja, F-VAT
24.900 zł
n MAZDA 3 1.6 E, rok prod. 2010
47.500 zł
n MINI COOPER 1.5 E, rok prod. 2016, kraj.
n NISSAN PRIMERA 2.2 D, rok prod. 2002
 8.800 zł
n OPEL ASTRA 1.4 E, rok prod. 2007, kraj.
 7.900 zł
15.900 zł
n OPEL ASTRA 1.6 benzyna, rok prod. 2010, kraj.
12.800 zł
n OPEL ASTRA 1.9 D, rok prod. 2006
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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
 9.200 zł
n OPEL MERIVA 1.7 D, rok prod. 2005
n OPEL VECTRA 2.2 D, rok prod. 2003
 8.800 zł
23.900 zł
n OPEL VIVARO 2.5 D, rok prod. 2008
16.900 zł
n PEUGEOT 308 1.6 E, automat, rok prod. 2009
n RENAULT CLIO 1.5 D, zakup 2017, kraj., I-wł., F-VAT 29.900 zł
n RENAULT MEGANE 1.2 E, rok prod. 2016
39.900 zł
F.VAT, I - wł.
n RENAULT MODUS 1.2 E, rok prod. 2008
11.900 zł
29.900 zł
n RENAULT SCENIC 1.5 E, rok 2014, nawigacja
n RENAULT TRAFFIC 1.6 D, 9-osobowy,
58.900 zł
rok prod. 2016, F. VAT, serwis, I - wł.
n SEAT ALHAMBRA 2.0 D, rok prod. 2010
19.900 zł
26.500 zł
n SEAT ALTEA XL 2.0 D, rok prod. 2012
n TOYOTA AVENSIS 2.2 D, rok prod. 2010, kraj. 21.900 zł
22.900 zł
n TOYOTA RAV 4X4 DIESEL rok prod. 2007, kraj.
19.900 zł
n TOYOTA YARIS 1.3 benzyna, rok prod. 2009, kraj.
n TOYOTA YARIS 1.0 E, kraj., rok prod. 2016
33.900 zł
gwarancja, I-wł., F-VAT
 9.900 zł
n VW GOLF 1.5 D, rok prod. 2004
n VW JETTA 1.6 E, rok prod. 2007
17.900 zł
36.000 zł netto
n VW CRAFTER 2.0 D, rok prod. 2014
n VW PASSAT 1.8 benzyna, rok prod. 2008
22.900 zł
F.VAT, I - wł.
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 TOURAN 2.0 TDI, rok prod. 2013, 170 KM
49.900 zł
n VW SHARAN 1.8 E+gaz, rok prod. 2001, automat  9.900 zł

