
Zakład Ubezpieczeń Społecznych przy-
gotowuje się do wypłaty czternastej 
emerytury. Co jakiś czas pojawiają się 
informacje mówiące o tym, że aby 
otrzymać czternastką emeryturę na-
leży złożyć stosowny wniosek o jej 
wypłatę. - To nieprawda. Dodatkowe 
roczne świadczenie zostanie wypła-
cone z urzędu, to znaczy nie trzeba 
będzie składać żadnego wniosku -  wy-
jaśnia Beata Kopczyńska, regionalny 
rzecznik prasowy ZUS województwa 
śląskiego. 14. emerytura trafi do 
klientów ZUS wraz z wypłatami świad-

czeń listopadowych.

Czternasta emerytura bę-
dzie przysługiwała osobom, 
które na dzień 31 paździer-
nika 2021 r. będą miały pra-

wo do jednego ze świadczeń długoter-
minowych wymienionych w ustawie, 
m.in. emerytury, renty, renty socjalnej, 
świadczenia przedemerytalnego. 
„Czternastki” nie otrzymają osoby, któ-
rych prawo do tych świadczeń będzie 
zawieszone.

Ile wyniesie „czternastka”
Wysokość 14. emerytury, co do zasa-

dy, wynosi 1250,88 zł. Nie wszyscy 
otrzymają ją w pełnej kwocie.  – Zgod-
nie z przepisami pełną kwotę „czter-
nastki” otrzymają osoby, których świad-
czenie podstawowe nie przekracza 
2900 zł brutto. Pozostali otrzymają to 
dodatkowe świadczenie pomniejszone 
zgodnie z zasadą „złotówka za złotów-
kę”. Zatem jeśli ktoś pobiera emeryturę 
w wysokości 3000 zł, to „czternastka” 
będzie przysługiwać w kwocie pomniej-

szej o 100 zł, czyli 1150,88 zł – wyjaśnia 
Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik 
prasowy ZUS województwa śląskiego.

Co ważne – osoba, której kwota eme-
rytury, bądź renty przekroczy 4150,88 zł 
brutto, nie będzie miała czternastej 
emerytury.

Nie trzeba składać wniosku
Dodatkowe świadczenie będzie wypła-

cane z urzędu, to znaczy, że nie trzeba 
będzie składać żadnego wniosku w tej 
sprawie. Czternasta emerytura będzie 
podlegała opodatkowaniu i oskładko-
waniu na ogólnych zasadach, niezależ-
nie od tego, czy jest wypłacana w zbiegu 
ze świadczeniem opodatkowanym lub 
zwolnionym z podatku. Co ważne, z 
kwoty kolejnego dodatkowego roczne-
go świadczenia pieniężnego nie będą 
dokonywane potrącenia i egzekucje.
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Uwaga na oszustów

Wypłata czternastej 
emerytury z urzędu,  
bez składania wniosku!

Usiłował zabić znajomego

Nie mógł się 
zdecydować 
opowiadając, 
jak doszło  
do zdarzenia
Wkrótce przed sądem stanie 74-letni Stanisław 
Ż., który jest oskarżony o usiłowanie zabójstwa. 
Mężczyzna wbił nóż w brzuch znajomego. Pod-
czas przesłuchania najpierw twierdził, że 
pokrzywdzony nadział się na szklankę z wodą, 
później mówił, że sam dźgnął się nożem. Pod-
czas kolejnego przesłuchania powiedział, że 
ktoś go pociągnął za rękę w chwili, gdy doszło 
do ugodzenia pokrzywdzonego nożem...

10 kwietnia do mieszkania 74-letniego Stani-
sława Ż., znajdującego się w częstochowskiej 
dzielnicy Gnaszyn, przyszedł jego znajomy Artur 
P. w towarzystwie swojej partnerki. Goście przy-
nieśli ze sobą znaczną ilość alkoholu, który na-
stępnie był spożywany przez wszystkich obec-
nych. W trakcie spotkania, które odbywało się w 
kuchni, Stanisław Ż. kroił warzywa nożem o 30 
centymetrowej długości ostrza. 

- W pewnym momencie oskarżony wypowie-
dział słowa „żeby Artur nie podskakiwał” i pod-
szedł do Artura P., a następnie bez ostrzeżenia 
zadał mu nożem jeden cios w brzuch. W wyniku 
uderzenia nożem pokrzywdzony odniósł ciężkie 
i zagrażające życiu obrażenia w postaci rany kłu-
tej wątroby z krwotokiem do jamy brzusznej – 
relacjonuje prokurator Tomasz Ozimek, rzecznik 
Prokuratury Okręgowej w Częstochowie. Męż-
czyzna przeżył tylko dzięki szybkiej interwencji 
pogotowania ratunkowego, które przewiozło go 
szpitala.   

Przeprowadzone wobec Stanisława Ż. badanie 
wykazało około 1,5 promila alkoholu w wydy-
chanym powietrzu.

Przesłuchany przez prokuratora pod zarzutem 
usiłowania zabójstwa Stanisław Ż. nie przyznał 
się do zarzucanego mu przestępstwa i wyjaśnił, 
że pokrzywdzony nadział się na szklankę z wo-
dą, którą popijał alkohol. Następnie zmienił wy-
jaśnienia i stwierdził, że Artur P. ze złości sam 
dźgnął się nożem. Podczas kolejnego przesłu-
chania powiedział, że ktoś go pociągnął za rękę 
w chwili, gdy doszło do ugodzenia pokrzywdzo-
nego nożem. - Wyjaśnienia podejrzanego zosta-
ły uznane przez prokuratora za zupełnie niewia-
rygodne, gdyż są sprzeczne z pozostałym mate-
riałem dowodowym, a w szczególności z zezna-
niami świadków – wyjaśnia prokurator Ozimek.

Na wniosek prokuratora, Sąd Rejonowy w Czę-
stochowie zastosował wobec podejrzanego tym-
czasowe aresztowanie. Na podstawie opinii bie-
głych lekarzy psychiatrów stwierdzono, że 
sprawca w chwili popełnienia zarzucanych mu 
czynów nie miał zniesionej zdolności rozumienia 
znaczenia czynów i pokierowania swoim postę-
powaniem, czyli był w pełni poczytalny. 

Stanisław Ż. nie był w przeszłości karany. Prze-
stępstwo zabójstwa jest zagrożone karą pozba-
wienia wolności od 8 do 15 lat, karą 25 lat po-
zbawienia wolności albo karą dożywotniego po-
zbawienia wolności. Taką samą karą jest zagro-
żone usiłowanie zabójstwa. 
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AKTUALNOŚCI

Proces

Ponad 500 świadków 
przesłucha sąd w sprawie 
piramidy finansowej

Policjanci z Częstochowy

Zabezpieczyli znaczną 
ilość narkotyków

Kody zawodów

Dyżur telefoniczny w ZUS

Zniknie odcinkowy pomiar prędkości

A1: prace zmierzają ku końcowi

Przed Sądem Okręgowym w Często-
chowie toczy się proces w sprawie 
piramidy finansowej, w której 632 osoby 
zostały oszukane na kwotę łączną około 
29 milionów złotych. 

W 2011 roku powstała w Częstochowie 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
„My-1STEP”,  jedynym jej wspólnikiem i 
prezesem zarządu był Juliusz D. W czerw-
cu 2011 roku spółka wprowadziła do swo-
jej oferty projekt inwestycyjny pod nazwą 
„umowa sprzedaży monet kolekcjoner-
skich z prawem odkupu”. Zgodnie z umo-
wą spółka sprzedawała inwestorowi mo-
nety lub ich zestawy, zobowiązując się do 
ich odkupu po ustalonym terminie za ce-
nę od 20 do 50 procent wyższą. Przed-
miotem umowy były obiegowe, wielkona-
kładowe monety kolekcjonerskie emito-
wane przez Narodowy Bank Polski, a rze-
czywista wartość monet stanowiła ok. 1/3 
ceny sprzedaży.

Informacje przekazywane nabywcom i 
zawarte w folderach informacyjnych spół-
ki sugerowały, że spółka prowadzi działal-
ność na rynku monet numizmatycznych 
od lat. Juliusz D. deklarował znajomość te-
go rynku i przekonywał, że tego rodzaju 
inwestycje przynoszą ponadprzeciętną 
stopę zwrotu, a środki powierzane spółce 
znajdują pokrycie w wydawanych inwe-
storom monetach. Faktycznie spłata in-
westorów następowała ze środków pie-

niężnych powierzonych spółce z tytułu ko-
lejnych umów. Z ustaleń śledztwa wynika 
zatem, że Juliusz D., prowadząc firmę 
„MY-1STEP”, działał wykorzystując mecha-
nizm tzw. „piramidy finansowej”.

Od 2011 do końca 2013 roku Juliusz D. 
doprowadził do niekorzystnego rozporzą-
dzenia mieniem ponad 632 osoby na łącz-
ną kwotę ponad 29 mln zł. Najwyższa su-
ma pieniędzy powierzona spółce wynosiła 
675 tys. zł.

Na ławie oskarżonych zasiada  założyciel 
piramidy finansowej Juliusz D., Piotr G., 
Gracjan F., Marcin G., Krystyna M. i An-
drzej K., czyli pięciu pośredników oferują-
cych produkty firmy oraz Olga D.-G., Ad-
rian D. i Aneta G. - osoby wystawiające 
poświadczające nieprawdę faktury, doty-
czące obrotu monetami. Juliusz D. został 
oskarżony o prowadzenie bez zezwolenia 
działalności bankowej, oszustw na szkodę 
inwestorów oraz przestępstw karnych 
skarbowych. D. nie przyznaje się do winy, 
twierdzi, że spółka działała zgodnie z pra-
wem. Oskarżeni nie byli w przeszłości ka-
rani.  Za najpoważniejszy zarzut, czyli do-
prowadzenie do niekorzystnego rozpo-
rządzenia mieniem ponad 500 osób grozi 
do 10 lat.

Prokurator zawnioskował do sądu o 
przesłuchanie 535 świadków. 6 września z 
13 wezwanych przez sąd świadków prze-
słuchano 6.

 ■ bea

Policjanci z Częstochowy zatrzymali 32-
latka ze znaczną ilością narkotyków. 
Kryminalni zabezpieczyli marihuanę, 
krzaki konopi i haszysz. Mieszkaniec po-
wiatu częstochowskiego usłyszał już 
zarzuty. Grozi mu do 10 lat więzienia.

Kryminalni zajmujący się przestępczo-
ścią narkotykową na co dzień wykonują 
szereg czynności, by zwalczyć narkobiz-
nes. Informacje, jakie zgromadzili, zapro-

wadziły ich na prywatną posesję 32-let-
niego mieszkańca gminy Konopisk. Poli-
cjanci znaleźli tam sporą ilość narkoty-
ków. W wyniku przeszukania stróże pra-
wa zabezpieczyli kilkanaście krzaków ko-
nopi, ponad pół kilograma marihuany i 
przeszło 50 działek haszyszu. 32-latek 
usłyszał już zarzuty. Mężczyzna może tra-
fić do więzienia nawet na 10 lat. O jego 
dalszym losie zdecyduje sąd.

13 września częstochowski oddział ZUS 
zorganizuje dyżur telefoniczny związany z 
nowymi wzorami formularzy zgłoszenio-
wych ZUS ZUA i ZUS ZZA.

W związku z wprowadzonymi od 16 maja 
tego roku zmianami w zakresie wzorów 
formularzy wśród klientek i klientów ZUS 
wciąż pojawia się wiele pytań i wątpliwo-
ści. 
Dlatego w poniedziałek, 13 września, pra-
cownicy częstochowskiego ZUS będą tele-
fonicznie odpowiadać na związane z tymi 
formularzami pytania w godz. od 12.00 do 

14.00 – pod nr tel. 34 353 08 15.  
Podawany w formularzach kod wykony-
wanego zawodu powinien być zgodny z 
klasyfikacją zawodów, która określona 
jest przepisami rozporządzenia Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierp-
nia 2014 r. Obowiązek podawania kodu 
wykonywanego zawodu w dokumentach 
zgłoszeniowych do ZUS dotyczy formula-
rzy składanych od 16 maja 2021 r. Nie 
można już używać starych druków, nawet 
jeśli ktoś jeszcze ma je w swoich zaso-
bach. Do tych zmian dostosowany jest też 
program Płatnik i ePłatnik.

Budowa czterech z pięciu odcinków auto-
strady A1 pomiędzy Tuszynem i 
Częstochową zmierza ku końcowi. 
Obecnie kierowcy na całym ok. 80-kilo-
metrowym odcinku korzystają z nowej 
jezdni, a przed końcem będą mieli do 
dyspozycji obie jezdnie pomiędzy Tu-
szynem i Piotrkowem Trybunalskim oraz 
Kamieńskiem i początkiem obwodnicy 
Częstochowy. Zbliżający się koniec prac 
na trasie głównej i związane z tym zmiany 
w czasowej organizacji ruchu oznaczają 
też stopniową likwidację odcinkowego 
pomiaru prędkości (OPP).

- Tak jak podkreślaliśmy przy uruchamia-
niu systemu, zainstalowano go na wnio-
sek GDDKiA oraz wykonawców inwestycji, 
aby wyegzekwować przestrzeganie przez 
kierowców obowiązującego ograniczenia 
prędkości na placu budowy - podkreślają 

drogowcy. Jego zadaniem było uspokoje-
nie i upłynnienie jazdy, ale przede wszyst-
kim poprawienie bezpieczeństwo zarów-
no uczestników ruchu, jak i pracowników 
budowy. System miał działać w okresie 
budowy drogi, do wprowadzenia znaczą-
cych zmian w organizacji ruchu. - Obecnie, 
za sprawą przystąpienia do rozbiórki ok. 
250-metrowego odcinka tymczasowej bi-
tumicznej nawierzchni w miejscu dawne-
go skrzyżowania DK1 z DK42 w okolicy Ra-
domska oraz zmian w czasowej organiza-
cji ruchu, wyłączono OPP na jednym z 
dwóch odcinków - wyjaśniają. Chodzi o 
ok. 40-kilometrowy fragment przyszłej A1 
pomiędzy węzłami Kamieńsk w woj. łódz-
kim oraz Mykanów w woj. śląskim. Nadal 
obowiązuje jednak ograniczenie prędko-
ści do 70 km/h. Na drugim, 16-kilometro-
wym odcinku pomiędzy Tuszynem i Piotr-
kowem Trybunalskim OPP nadal działa.

Częstochowa

Mamy 11 nowych adwokatów

W Częstochowie odbyło się ślubowanie 
nowych adwokatów Częstochowsko-
-Piotrkowskiej Izby Adwokackiej. 11 
prawników  zanim przystąpiło do skła-
dania uroczystej przysięgi, zdało 
pomyślnie egzamin adwokacki.

Ślubowanie złożyli adwokaci: Karolina 
Gajewska, Klaudia Kijańska, Adrian Mo-
skalik, Sara Pabiasz-Krok, dr Kinga Piwo-
warska, Kinga Sart, Michał Służalec, 
Agnieszka Stefani, Artur Szulc, Katarzyna 

Tyras i Bartłomiej Wodo. Wyróżnienie i 
nagrody rzeczowe za najlepsze wyniki eg-
zaminu otrzymała Klaudia Kijańska. Po 
włożeniu tóg nowi adwokaci złożyli przed 
Dziekanem Rady Adwokackiej w Często-
chowie adw. Marcinem Karpińskim, ślu-
bowanie adwokackie. Uroczystość odbyła 
się 1 września w hotelu Mercure. W uro-
czystości wziął udział mec. Przemysław 
Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokac-
kiej 
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Minister zdrowia

Decyzja w sprawie 
odwiedzin w szpitalach 
należy do ich kierowników

CKE

Maturę zdało 83 proc. 
tegorocznych absolwentów

- Decyzja w  sprawie odwiedzin w  szpita-
lach musi być podejmowana przez 
kierowników jednostek. Jeżeli pacjenci 
czują się jakąś sytuacją pokrzywdzeni, to 
jest rzecznik praw pacjenta, do którego 
można złożyć skargę. Zostanie ona szybko 
rozpatrzona – powiedział minister zdrowia 
Adam Niedzielski.

Minister oraz p.o. szef NFZ Filip Nowak 
byli pytani o  wytyczne w  sprawie odwie-
dzin pacjentów w  szpitalach. Minister 
w odpowiedzi podkreślił, że decyzja w  tej 
sprawie zależy od kierowników poszcze-
gólnych jednostek, gdyż różne szpitale 
dysponują różną infrastrukturą pozwalają-
cą na zachowanie mniejszego lub większe-
go poziomu bezpieczeństwa.

Nowak dodał, że osoby zaszczepione po-
winny mieć możliwość odwiedzania pa-
cjentów zaszczepionych. - To jest oczywi-
ście rekomendacja. Każdy dyrektor każdej 
placówki, każdy ordynator oddziału podej-
muje decyzję we własnym zakresie. Nie 
ma centralnego zarządzania przez mini-
stra, kto może kogo odwiedzać – uściślił.

Niedzielski zaznaczył, że do pacjentów 
w stanie ciężkim lub terminalnym „dostęp 
do pacjenta jest wszędzie zapewniony”. 
Przypomniał również, że pacjenci, którzy 
poczują się w  jakiś sposób pokrzywdzeni, 
mogą zwrócić się do rzecznika praw pa-
cjenta, który w  szybkim tempie rozpatrzy 
skargę.

Uczestnicy konferencji byli także pytani 
o  możliwe fałszerstwa certyfikatów covi-
dowych i  sposoby przeciwdziałania temu 
zjawisku. Nowak odpowiedział, że „mamy 
możliwości bardzo dokładnego sprawdze-
nia, kto się pokusił o takie łatwe nielegalne 
pieniądze. Współpracujemy z  organami 
ścigania. Takie osoby na pewno nie pozo-
staną bezkarne”. Dodał, ze pierwsze śledz-
two w takiej sprawie zostało już wszczęte.

Ministerstwo Zdrowia opublikowało we 
wtorek – opracowane wspólnie z  Głów-

nym Inspektoratem Sanitarnym – reko-
mendacje dotyczące odwiedzin w  szpita-
lach. Rekomendacje – jak wyjaśniono – 
opracowano w związku z  realizacją Naro-
dowego Programu Szczepień, w  tym za-
szczepieniem znaczącej części osób z grup 
ryzyka poważnych skutków zachorowania 
na COVID-19.

W dokumencie wskazano, że jeżeli doro-
sły pacjent jest zaszczepiony przeciw CO-
VID-19 lub przebył zakażenie wirusem 
SARS-CoV-2, wówczas rekomenduje się 
umożliwienie odwiedzin przez osoby za-
szczepione lub osoby niezaszczepione, 
które mają negatywny wynik testu w  kie-
runku wirusa SARS-CoV-2 lub przebyły za-
każenie. We wszystkich przypadkach od-
wiedziny mogą odbywać się jedynie przy 
zachowaniu zasad reżimu sanitarnego.

W  przypadku pacjentów zaszczepionych 
możliwe są odwiedziny również osób nie-
zaszczepionych, które nie uzyskały nega-
tywnego wyniku testu oraz nie przebyły 
zakażenia. W  takim przypadku konieczne 
jest zachowanie wzmożonego reżimu sa-
nitarnego.

W  rekomendacjach określono również 
warunki odwiedzin pacjentów, którzy nie 
są zaszczepieni przeciw COVID-19, nie 
przebyli zakażenia oraz nie mają negatyw-
nego wyniku testu. W  takim przypadku 
chory może być odwiedzany jedynie przy 
zachowaniu wzmożonego reżimu sanitar-
nego przez osoby zaszczepione przeciw 
COVID-19, mające negatywny wynik testu, 
lub takie, które przebyły zakażenie wiru-
sem SARS-CoV-2.

Nie rekomenduje się odwiedzania nie-
zaszczepionego pacjenta przez osoby nie-
zaszczepione przeciw COVID-19, niemają-
ce negatywnego wyniku testu i takie, które 
nie przebyły zakażenia. Wyjątkiem są sytu-
acje szczególne, które powinny być okre-
ślone przez kierownika podmiotu leczni-
czego, np. w  przypadku wizyt pożegnal-
nych. 

Maturę zdało 83 proc. tegorocznych ab-
solwentów szkół ponadgimnazjalnych 
- podała w  piątek Centralna Komisja 
Egzaminacyjna, uwzględniając wyniki 
egzaminów w  sesji majowej, dodat-
kowej czerwcowej i  poprawkowej 
w sierpniu.

Spośród tegorocznych absolwentów li-
ceów ogólnokształcących maturę zdało 
87 proc. przystępujących do egzaminów, 
a  spośród absolwentów techników - 75 
proc.

Według ostatecznych danych opubliko-
wanych przez CKE, egzamin pisemny z ję-
zyka polskiego zdało 95 proc. tegorocz-
nych maturzystów (w  liceach - 96 proc., 
w  technikach - 93 proc.), z  matematyki - 
84 proc. (w  liceach 88 proc., a  w  techni-
kach - 77 proc.), a  z najczęściej wybiera-
nego języka obcego, czyli angielskiego - 
94 proc. (liceach 96 proc., a w technikach 
- 92 proc.).

Maturę z  języka niemieckiego zdało 87 
proc. (w liceach - 91 proc., w technikach - 
83 proc.), z rosyjskiego - 93 proc. (w lice-
ach - 94 proc., w  technikach - 91 proc.), 
z francuskiego zdało 97 proc. (w liceach - 
98 proc., w technikach - 69 proc.), z hisz-
pańskiego - 97 proc. (w liceach - 98 proc., 
w technikach - 84 proc.), z włoskiego - 96 
proc. (w liceach - 96 proc., w technikach - 
100 proc.).

Egzaminy z języków mniejszości narodo-
wych: białoruskiego, ukraińskiego i litew-
skiego zdało 100 proc. przystępujących 
do nich.

Ze wstępnych danych CKE, opublikowa-
nych na początku lipca (obejmujących tyl-
ko sesję maturalną majową, bez dodatko-
wej czerwcowej) świadectwo dojrzałości 
uzyskało 74,5 proc. tegorocznych absol-
wentów szkół ponadgimnazjalnych; 17,7 
proc. abiturientów, którzy nie zdali jedne-
go przedmiotu, miało prawo do poprawki 
na początku września.

W poszczególnych typach szkół dane te 
wyglądały następująco: wśród tegorocz-
nych absolwentów liceów ogólnokształcą-
cych maturę w  czerwcu zdało 81 proc. 
(prawo do poprawki miało 13,2 proc.), 
a  wśród zdających w  technikach maturę 
zdało 64 proc. (prawo do poprawki miało 
24,9 proc.).

Maturzyści, którzy oblali więcej niż je-
den przedmiot, będą mogli poprawiać eg-
zaminy dopiero za rok.

W  ubiegłym roku na początku sierpnia 
CKE podała, że maturę zdało 74 proc. ma-
turzystów. Prawo do egzaminu popraw-
kowego w  sierpniu miało wówczas 17,2 
proc. Ostatecznie świadectwa maturalne 
otrzymało w  ubiegłym roku 81,8 proc. 
abiturientów.

W  tym roku w  związku z  epidemią CO-
VID-19 i koniecznością prowadzenia edu-
kacji zdalnej egzamin maturalny był prze-
prowadzony na podstawie wymagań eg-
zaminacyjnych ogłoszonych w  grudniu 
ub.r., a nie na podstawie wymagań okre-
ślonych w podstawie programowej kształ-
cenia ogólnego. Wymagania egzaminacyj-

ne stanowią zawężony katalog wymagań 
(o 20-30 proc.) określonych w podstawie.

Tak jak w  latach ubiegłych maturzyści 
musieli obowiązkowo przystąpić do 
trzech egzaminów pisemnych: z  języka 
polskiego, matematyki i  języka obcego 
nowożytnego (obligatoryjne są na pozio-
mie podstawowym).

Nie było w tym roku obowiązkowych eg-
zaminów ustnych (z języka polskiego i ję-
zyka obcego). Zdawali je tylko ci maturzy-
ści, którzy potrzebują wyniku z egzaminu 
ustnego przy rekrutacji na uczelnie za 
granicą. Pozostali abiturienci na świadec-
twie maturalnym w  miejscu gdzie powi-
nien być podany wynik z egzaminu ustne-
go mają adnotację: „W 2021 r. egzaminu 
nie przeprowadzano”.

Nie było też w tym roku obowiązku przy-
stąpienia do egzaminu z  jednego przed-
miotu na poziomie rozszerzonym, czyli 
z  przedmiotu do wyboru. Chętni tak jak 
w latach ubiegłych mogli przystąpić mak-
symalnie do sześciu takich egzaminów.

Aby zdać maturę trzeba uzyskać z przed-
miotów obowiązkowych co najmniej 30 
proc. punktów możliwych do zdobycia; 
w przypadku przedmiotów do wyboru nie 
ma progu zaliczeniowego.

CKE podała w piątek, że do egzaminów 
pisemnych z  wszystkich przedmiotów 
obowiązkowych w  terminie głównym 
i w terminie dodatkowym w 2021 r. przy-
stąpiło 274 831 tegorocznych absolwen-
tów szkół ponadgimnazjalnych.

Do egzaminu maturalnego w  sesji po-
prawkowej w sierpniu 2021 r. przystąpiło 
40 305 tegorocznych absolwentów.

Abiturienci, którzy zdawali egzaminy po-
prawkowe uzyskane przez siebie wyniki 
poznali w piątek, tego też dnia otrzymają 
świadectwa maturalne.

Podobnie jak latach ubiegłych wraz z te-
gorocznymi absolwentami do egzaminów 
maturalnych przystąpili też abiturienci 
z  wcześniejszych roczników. Wśród nich 
były osoby, które zdecydowały się przy-
stąpić do egzaminu bądź egzaminów nie-
zdanych w ubiegłych latach, przystąpić do 
egzaminu z nowego przedmiotu lub przy-
stąpić do zdawanego wcześniej egzami-
nu, aby poprawić jego wynik.

Egzaminy we wszystkich trzech sesjach: 
majowej, czerwcowej i sierpniowej odby-
wały się w  reżimie sanitarnym, zgodnie 
z wytycznymi sanitarnymi przygotowany-
mi wspólnie przez Centralną Komisję Eg-
zaminacyjną i Ministerstwo Edukacji i Na-
uki, a  zatwierdzonymi przez Główny In-
spektorat Sanitarny.

Wyniki uzyskane na maturze są podsta-
wą przy rekrutacji na studia.

Maturzysta może odwołać się od uzy-
skanego wyniku egzaminów. Postępowa-
nie jest dwuinstancyjne. Wynik kwestio-
nowany przez maturzystę jest weryfiko-
wany w  Okręgowej Komisji Egzaminacyj-
nej. Jeżeli maturzysta nadal go kwestio-
nuje, może się odwołać do Kolegium Arbi-
trażu Egzaminacyjnego przy Centralnej 
Komisji Egzaminacyjnej.

Rzecznik rządu

Do końca września 
nie będzie zmian 
w obostrzeniach
- Do końca września nie planujemy zmian 
w obostrzeniach w związku z zachorowa-
niami na COVID-19 - mówił rzecznik rządu 
Piotr Müller. Wydaje się, że liczba osób za-
szczepionych faktycznie spowodowała 
bardzo mocne obniżenie liczby zacho-
rowań - dodał.

Müller, który był w  czwartek gościem 
w  programie „Tłit” Wirtualnej Polski, był 
pytany o  możliwe obostrzenia w  związku 
z  obserwowanym wzrostem zakażeń na 
COVID-19. - Wydaje się, że te obostrzenia, 
które w  tej chwili obowiązują, te przepisy 
zostaną utrzymane - podkreślił.

- Trochę optymistycznie patrząc wydaje 
się, że liczba osób zaszczepionych i  tych, 
które się jeszcze szczepią, faktycznie spo-

wodowała bardzo mocne obniżenie liczby 
zachorowań i  że zmiana regulacji nie bę-
dzie potrzebne - ocenił rzecznik rządu.

Pytany, czy do końca września nie należy 
się spodziewać zmian, Müller odparł: - Do 
końca września zmian nie planujemy.

Zapewnił też, że rząd jest przygotowany 
na scenariusz nagłego wzrostu zachoro-
wań. - Po pierwsze dlatego, że w  szpita-
lach mamy zarezerwowane miejsca dla 
osób, które są chore na COVID-19, a z dru-
giej strony, że oczywiście bierzemy też pod 
uwagę ograniczenia sektorowe” - powie-
dział. „Natomiast z tych analiz, które w tej 
chwili mamy, wygląda na to, że ta liczba 
nie powinna być tak duża, żeby to było ko-
nieczne do wprowadzenia - dodał rzecznik 
rządu.
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 ■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara

AKTUALNOŚCI

Policja

Usłyszała zarzuty
za kradzież katalizatorów

Dezynfekcja

Wyczyścili ławki 
w centrum miasta

O krok od tragedii

Kompletnie pijany wsiadł  
za kierownicę

W  ostatnim czasie nasiliły się kradzieże 
katalizatorów na terenie Częstochowy. 
Odpowiedzialna była za nie między in-
nymi 27-letnia mieszkanka naszego 
miasta. Mundurowi znaleźli przy niej na-
rzędzia służące do kradzieży i  wycięty 
katalizator. Kobieta usłyszała już zarzuty. 
Grozi jej do 5 lat więzienia. Policjanci są 
już na tropie drugiego ze sprawców, 
z którym współpracowała.

Na podstawie uzyskanych informacji, 
policjanci z  Komisariatu IV Policji zatrzy-
mali 27-letnią częstochowiankę, która 
wspólnie z inną osobą kradła katalizatory 
na terenie miasta. Do zatrzymania doszło 
3 września na jednej z ulic w dzielnicy Za-
wodzie. Gdy policjanci podjechali w rejon 

ogródków działkowych, zauważyli Nissa-
na, a przy nim 2 osoby – kobietę i mężczy-
znę. Na widok mundurowych mężczyzna 
uciekł, a  kobieta wyrzuciła jakiś przed-
miot w pobliskie zarośla. W wyniku prze-
szukania pojazdu funkcjonariusze znaleź-
li narzędzia, którymi sprawcy posługiwali 
się podczas kradzieży katalizatorów, 
a w pobliskich krzakach znaleźli element 
układu wydechowego, którego pozbyła 
się 27-letnia kobieta.

Jak się okazało, kobieta w połowie sierp-
nia dokonała 2 kradzieży katalizatorów 
w dzielnicy Północ i już wcześniej była ka-
rana za podobne przestępstwa. Grozi jej 
do 5 lat pozbawienia wolności. Usłyszała 
już zarzuty. O jej dalszym losie zdecyduje 
sąd.

Po raz kolejny miasto zleciło dezynfekcję 
ławek w alejach i na placu Biegańskiego. 
Następną zaplanowano po Pielgrzymce 
Ludzi Pracy (mającej się odbyć 18-19 
września).

Dezynfekcja prowadzona jest po więk-
szych uroczystościach religijnych, wiążą-
cych się z  większymi zgromadzeniami 
w  alei NMP – zarówno miejscowych, jak 
i  przybywających na Jasną Górę gości 
miasta. Tym razem była to Pielgrzymka 
Rolników połączona z Dożynkami i Krajo-
wą Wystawą Rolniczą (3-5 września). Ław-
ki w ciągu alei NMP zdezynfekowano rów-
nież tuż przed tym wydarzeniem – czyli 2 
września.

Cały proces prowadzi częstochowska fir-
ma PPHU MATPOL. Używa do tego nieżrą-
cych środków – bezpiecznych dla roślin-
ności i  niepowodujących niszczenia de-
zynfekowanych obiektów.

Przypomnijmy: ławki i małą architekturę 
w Alejach i na pl. Biegańskiego zdezynfe-
kowano po pierwszym, sierpniowym 
szczycie pielgrzymkowym (17 sierpnia), 
a kolejny raz – po uroczystościach związa-
nych z  obchodami Matki Boskiej Często-
chowskiej (26 sierpnia). Jeszcze jedna tura 
dezynfekcji planowana jest po Pielgrzym-
ce Ludzi Pracy (mającej się odbyć 18-19 
września).

Do dwóch lat więzienia grozi 46-letniemu 
mieszkańcowi gminy Krzepice, który 
wsiadł za kierownicę kompletnie pijany. 
Mężczyzna miał cztery promile alkoholu 
w organizmie!

W  Krzepicach przy ulicy Częstochow-
skiej, policjanci z kłobuckiej drogówki za-
trzymali do kontroli kierowcę osobówki. 
Mundurowi sprawdzili stan trzeźwości 

mężczyzny. Okazało się, że 46-letni miesz-
kaniec gminy Krzepice był nietrzeźwy. 
W organizmie miał aż 4 promile alkoholu! 
Przez nieodpowiedzialną przejażdżkę 
stracił prawo jazdy. Prokurator i  sąd za-
decyduje o  jego dalszym losie. Grozi mu 
kara w postaci wysokiej grzywny, zakazu 
prowadzenia pojazdów mechanicznych, 
a nawet pozbawienia wolności do lat 2.

Uwaga

Lokale gastronomiczne zwolnione  
z opłaty za zezwolenia alkoholowe

Część rzeczy udało się odzyskać

Od czerwca grasował w piwnicach. 
Wreszcie został zatrzymany

Sąd

Rolnicy nie zaśmiecili 
miasta snopkami siana

Z trzeciej raty opłaty należnej w tym roku 
lokale gastronomiczne są zwolnione na 
mocy kwietniowej uchwały Rady Miasta.

Wydział Funduszy Europejskich i Rozwo-
ju Urzędu Miasta informuje, że przedsię-
biorcy posiadający zezwolenia na sprze-
daż napojów alkoholowych przeznaczo-

nych do spożycia w miejscu sprzedaży (lo-
kale gastronomiczne) są zwolnieni z  trze-
ciej raty opłaty za zezwolenia alkoholowe 
należnej w roku 2021.

W celu skorzystania ze zwolnienia przed-
siębiorcy nie muszą składać żadnych wnio-
sków.

Piętnaście lat w  więzieniu może spędzić 
28-latek, który od czerwca włamywał się 
do piwnic. Mężczyzna kradł głównie ro-
wery, narzędzia i  inne wartościowe 
przedmioty. Na szczęście udało się odzy-
skać większość skradzionego mienia. Jak 
się okazało, 28-latek już wcześniej od-
bywał karę pozbawienia wolności za 
podobne przestępstwa.

28-letni mieszkaniec Częstochowy od 
czerwca regularnie okradał mieszkańców 
miasta. Przestępca włamywał się do piw-
nic w  budynkach wielorodzinnych, skąd 
zabierał rowery, walizki, narzędzia i  inne 
wartościowe przedmioty lub kradł jedno-
ślady pozostawione w  korytarzach klatek 
schodowych. Policjanci z „trójki” namierzy-
li złodzieja 4 września po tym, jak dokonał 
kradzieży jednego z rowerów na Parkitce. 
Po nitce do kłębka dotarli również do pa-
serów, którzy pomagali mu w  zbyciu „le-

wego” towaru. Dzięki zaangażowaniu kry-
minalnych udało się odzyskać 9 rowerów, 
deskorolki elektryczne i  sprzęt nagłaśnia-
jący.

Jak się okazało, 28-latek ma już na koncie 
liczne przestępstwa, za które wcześniej 
trafił do więzienia.

Rzetelna praca policjantów, którzy skru-
pulatnie badali pozostawione przez prze-
stępcę ślady, pozwoliła przedstawić zatrzy-
manemu aż 7 zarzutów za kradzieże i wła-
mania. Kryminalni jednak nie wykluczają, 
że zarzutów może być znacznie więcej. Na 
wniosek Prokuratury Rejonowej Często-
chowa-Północ trafił przed oblicze sądu, 
a następnie do aresztu. Grozi mu do 15 lat 
pozbawienia wolności.

Mieszkańcy Częstochowy w wieku 22 i 43 
lat, którzy pomagali mu w zbyciu kradzio-
nych przedmiotów, również usłyszeli już 
zarzuty. Za paserstwo mogą trafić do wię-
zienia na 5 lat.

Sąd Rejonowy w  Częstochowie odmówił 
wszczęcia postępowania w sprawie dwóch 
rolników o ukaranie których wystąpiła do 
SR policja. W  ubiegłym roku rolnicy pod 
biurami posłów PiS położyli dwa snopki 
siana…

25 października 2020 roku około godz. 
6.40 niewielka grupa rolników protesto-
wała przed wejściem do Kamienicy Ku-
pieckiej w  Al. NMP 24 w  Częstochowie. 
Pod biurami parlamentarzystów PiS stanę-
ły dwa snopki siana. Dwaj rolnicy z powia-
tu kłobuckiego - Grzegorz K. i  Michał B. 
ustawili także transparent z  napisem „Tu 
pracuje zdrajca wsi”. Rolnicy tak zaprote-
stowali przeciwko pomysłowi tzw. piątki 
dla zwierząt Kaczyńskiego.

Policja spisała protestujących i  w  grud-
niu skierowała do Sądu Rejonowego 

w  Częstochowie wniosek o  ukaranie Mi-
chała B. i  Grzegorza K. KMP uzasadniła 
wniosek tym, że rolnicy zaśmiecili centrum 
miasta i  ustawili „obraźliwy” transparent 
po siedzibą PiS. Sąd w sierpniu tego roku 
odmówił wszczęcia postępowania o  wy-
kroczenie uzasadniając, że wykroczenie 
polegające na zaśmiecaniu lub zanieczysz-
czaniu miejsc publicznych polega m.in. na 
zostawieniu w  danym miejscu zniszczo-
nych, uszkodzonych czy bezużytecznych 
przedmiotów. Ponadto SR stwierdził, że 
snopków słomy czy transparentu użytych 
w  ramach protestu przeciwko władzy nie 
można kwalifikować jako śmieci czy odpa-
dy. Natomiast snopki i  transparent były 
gadżetami w  celu okazania sprzeciwu. 
KMP w Częstochowie nie odwołała się od 
decyzji sądu.

 ■ bea



6PONIEDZIAŁEK-WTOREK, 13-14 WRZEŚNIA 2021 OGŁOSZENIA

MINI COOPER  
1.5 E, rok prod. 2020, 
kraj.,I-wł., gwarancja, 
automat

79.900 zł 

MERCEDES GLC 
2.0 D, 4x4, rok prod. 2018, 
kraj., I-wł., F-VAT 
serwisowany,

169.900 zł

VW PASSAT  
1.4 E, rok prod. 2016,   
kraj., I-wł., serwisowany, 
F-VAT

59.900 zł

BMW 430 GRAND COUPE
2.0 E, rok prod. 2019, 
kraj., I-wł., serwisowany, 
F-VAT

139.900 zł

RENAULT CLIO
1.2 E, rok prod. 2017, 
krajowy, I-wł., F-VAT
serwisowany, 

34.900 zł

SKODA OCTAVIA 
1.6 D, rok prod. 2017, I-wł., 
serwisowany, F-VAT

44.900 zł

OPEL ASTRA V 
1.6 D, kraj., I-wł.,  
serwisowany,  
rok prod. 2017

41.900 zł

SKODA SUPERB 
2.0 D, kraj.,rok prod. 2017, 
I-wł., serwisowany, 
F-VAT

79.900 zł

AUDI A4 2.0 D, rok prod. 2003, automat,  11.800 zł
AUDI A4 2.0 D, rok prod. 2014,  43.000 zł
AUDI A4 ALLROAD QUATRO 2.0 E, rok prod. 2013, kraj., I-wł.,  

 62.700 zł
AUDI A8 4.2 E, rok prod. 2006,  26.300 zł
BMW 5 2.0 D, rok prod. 2017, kraj., I-wł., serwisowany, F-VAT  

 139.900 zł
BMW X5 4.4 E, rok prod. 2004,  25.900 zł
BMW X6 2.0 D, rok prod. 2009, F. VAT, automat, skóra, navi,  

czujniki,  89.900 zł
CHEVROLET KALOS 1.2 E+LPG, rok prod. 2008,  7.900 zł
CHEVROLET VOYAGER 2.8 D, rok prod. 2007, 7-os.  11.500 zł
CITROEN C5 2.2 D, automat, rok prod. 2002,  1.800 zł
DACIA DUSTER 1.5 D, rok prod. 2016,  41.900 zł
FORD FIESTA 1.25 E, rok prod. 2009,  17.900 zł
FORD MONDEO 2.0 D, rok prod. 2007, kraj.,  16.900 zł
JEEP RENEGADE 1.4 E, automat, nawigacja, kraj., I-wł.,  

serwisowany, rok prod. 2017,  68.900 zł
KIA CEED 1.4 E, rok prod. 2007,  11.700 zł
KIA SPORTAGE 1.6 E, rok prod. 2017, grawancja, kraj., I-wł.,  

serwisowany 74.900 zł
MAZDA RX-8 1.4 E, rok prod. 2003,  11.200 zł
MERCEDES B180 1.8 D, rok prod. 2012,                      33.900 zł
MERCEDES GLC 2.0 D, rok prod. 2019, kraj., I-wł., serwisowany, 

F-VAT,  166.900 zł
MERCEDES GL450 4.7 E, rok prod. 2013,                       127. 500 zł

MITSUBISHI LANCER 1.6 E, zakup 2005,  6.900 zł

OPEL ASTRA IV, 1.4 E+LPG, rok prod. 2017, kraj.,      39.900 zł
OPEL CROSLANDER X 1.2 E, rok prod. 2019,  64.200 zł
OPEL ZAFIRA 2.0 D, rok prod. 2011, 7-os.,  33.500 zł
PEUGEOT 207 1.6 D, rok prod. 2011,  14.600 zł
RENAULT CLIO 1.5 D, rok prod. 2017, kraj., I-wł, F-VAT,  

serwisowany,    27.900 zł
RENAULT MODUS 1.6 E+LPG, rok prod. 2004,     8.100 zł
RENAULT TWINGO 1.2 E, rok prod. 2010,     9.900 zł 
SEAT ALHAMBRA 2.0 D, rok prod. 2010,  15.900 zł
SEAT IBIZA 1.4 E + LPG, rok prod. 2005,  9.200 zł
TOYOTA AVENSIS 2.0 D, rok prod. 2009,  19.900 zł
TOYOTA YARIS 1.0 E, rok prod. 2014, gwarancja, I-wł.,  

serwisowany, 28.900 zł
VW JETTA 1.6 E, rok prod. 2007,  17.900 zł
VW GOLF VII, 1.5 E, rok prod. 2018, kraj., F-VAT 69.500 zł
VW NEW BEETLE 2.0 E, rok prod. 1999, 8.900 zł
VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2005, 14.900 zł
VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2018, kraj., I-wł., serwisowany, F-VAT, 

 69.900 zł
VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2009,  19.900zł
VW POLO 1.2 E + LPG, zakup w 2010,  17.900 zł
VW TOURAN 2.0 TDI, rok prod. 2013, 170 kM,  39.900 zł 

Wybrane samochody na dzień 10 września 2021
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Odpowie za groźby z rewolwerem

Pseudokibicie potrącili policjantów

Policjanci zatrzymali dwóch mieszkańców 
Rybnika, którzy podejrzani są o zabicie 4 
szczeniąt. Mężczyźni w  wieku 31 i  44 lat 
uśmiercili psy i  zakopali je w ziemi. Obaj 
przyznali się do winy. Grozi im kara do 3 
lat więzienia.

Policjanci z  rybnickiej komendy zostali 
powiadomieni o tym, że mieszkaniec mia-
sta zabił 4 kilkudniowe szczeniaki. Z relacji 
zgłaszającego wynikało, że w jego obecno-
ści, 44-latek zabił psy, a następnie zakopał 
je na posesji. Jak się okazało, zawiadamia-

jący nie tylko był świadkiem całego zajścia, 
ale też pomagał oprawcy. Powiadomieni 
o zdarzeniu mundurowi potwierdzili zgło-
szenie. Śledczy znaleźli na terenie posesji 
zakopaną reklamówkę, w której były szcze-
niaki.

Policjanci zatrzymali zgłaszającego 31-lat-
ka, który był współsprawcą uśmiercenia 
zwierząt i  jego starszego kompana. Obaj 
byli pijani. Badanie alkomatem wykazało, 
że młodszy z zatrzymanych ma 2,5, a star-
szy 3,5 promila alkoholu w  organizmie. 
Mieszkańcy Rybnika usłyszeli zarzuty 
i przyznali się do winy. Prokurator objął ich 
policyjnym dozorem. Zgodnie z obowiązu-
jącymi przepisami przestępstwo to zagro-
żone jest karą do 3 lat więzienia.

Prokurator zasto-
sował policyjny dozór 
wobec 27-letniego 
mieszkańca Będzina, 
który usłyszał zarzut 
kierowania gróźb 
wobec 36-letniej 
pary. Mężczyzna 
„uzbrojony” w przed-
miot łudząco 
podobny do broni 
palnej groził im po-
zbawieniem życia. 
Dalszym losem na-
pastnika zajmie się 
sąd. Grozi mu kara do 
2 lat więzienia.

Do zdarzenia mogącego wywołać przera-
żenie doszło na jednej z  będzińskich ulic. 
Pracownica jednego ze sklepów zwróciła 
uwagę jednemu z mieszkańców kamienicy 
znajdującej się przy sklepie, aby nieco ści-
szył muzykę, która mocno przeszkadzała 
klientom. 27-latkowi nie spodobała się ta 
uwaga i  zaczął być agresywny wobec ko-
biety. Groził jej nawet pozbawieniem życia. 
Kobieta wraz ze swoim partnerem posta-
nowili zgłosić sprawę policji. Podczas prze-
jazdu samochodem do jednostki zauważy-

li mężczyznę i  chcieli wyjaśnić całą sytu-
ację. Mieszkaniec Będzina na widok part-
nera ekspedientki wyjął przedmiot przypo-
minający broń i  tym razem swoje groźby 
skierował w  jego kierunku. Kryminalni 
szybko zatrzymali mężczyznę, który usły-
szał już zarzuty. Policjanci zabezpieczyli 
również przedmiot, którym groził zatrzy-
many 27-latek. Decyzją będzińskiego pro-
kuratora wobec mężczyzny zastosowano 
policyjny dozór. Grozi mu kara do 2 lat 
więzienia.

Policjanci z  katowickiego Oddziału Pre-
wencji Policji zatrzymali pięciu 
pseudokibiców chorzowskiej drużyny pił-
karskiej, którzy dopuścili się czynnej 
napaści na mundurowych. Pseudokibice 
potrącili samochodem dwóch policjantów, 
którzy podjęli wobec nich interwencję. Za-
trzymani zostali osadzeni w  policyjnym 
areszcie. Czynności w sprawie trwają.

Do zatrzymania pięciu mężczyzn w wieku 
od 17 do 22 lat doszło w centrum m Kato-
wic, w trakcie interwencji, którą podjęli po-
licjanci z katowickiego oddziału prewencji. 
Dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Kato-
wicach otrzymał informację, że na kładce 
nad DTŚ łączącą ul. Uniwersytecką z  ul. 
Olimpijską grupa około 150 pseudokibi-
ców odpaliła materiały pirotechniczne. Na-
tychmiast w  to miejsce zostali skierowani 
policjanci z  OPP Katowice i  z  katowickiej 
komendy. Mundurowi podjęli czynności 
związane m.in. z  ustaleniem tożsamości 

osób, które znajdowały się na kładce. 
Część pseudokibiców, chcąc uniknąć iden-
tyfikacji, usiłowała odjechać z  miejsca in-
terwencji swoimi pojazdami. Pomimo we-
zwania do zachowania zgodnego z  pra-
wem, kierujący skodą potrącił dwóch 
umundurowanych policjantów. W celu za-
trzymania pojazdu funkcjonariusz oddał 
strzał ostrzegawczy z broni gładkolufowej. 
Wtedy też 5 pseudokibiców zaniechało 
dalszej próby ucieczki i  zostało zatrzyma-
nych. Poszkodowanym policjantom na-
tychmiast udzielono pomocy medycznej. 
Jeden z nich został hospitalizowany. Ich ży-
ciu nie zagraża niebezpieczeństwo. Ponad-
to w  trakcie interwencji policjanci wobec 
12 agresywnych pseudokibiców użyli środ-
ków przymusu bezpośredniego.

Zatrzymani pseudokibice zostali osadze-
ni w  policyjnym areszcie. Czynności 
w  sprawie czynnej napaści na funkcjona-
riuszy Policji trwają. Za to przestępstwo 
grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Z piłą spalinową na znajomego

Ukradł kratownicę okienną i chciał
ją sprzedać... właścicielowi

Kryminalni z  Komendy Miejskiej Policji 
w  Katowicach zatrzymali mężczyznę, 
który zawiadomił telefonicznie Centrum 
Powiadamiania Ratunkowego o  tym, że 
w jednym z mieszkań w centrum miasta 
jest podłożona bomba. Podejrzanemu 
grozi kara do 8 lat więzienia, która może 
zostać zwiększona, gdyż działał on w wa-
runkach tzw. recydywy. Na czas 
trawiącego postępowania podejrzany 
został objęty policyjnym dozorem.

Dyspozytor Centrum Powiadamiania 
Ratunkowego otrzymał telefon o  podło-
żeniu ładunków wybuchowych w jednym 
z  mieszkań w  centrum Katowic. Natych-

miast pod wskazany adres zosta-
li wysłani policjanci, którzy obu-
dzili mieszkańców lokalu. Ci byli 
bardzo zaskoczeni informacją 
o  zagrożeniu. Po sprawdzeniu 
przez mundurowych mieszkania 
okazało się, że jest to fałszywy 
alarm. Kryminalni z   katowickiej 
komendy bardzo szybko namie-
rzyli sprawcę fałszywego alarmu. 
Został on zatrzymany w  swoim 
mieszkaniu, kompletnie zasko-
czony wizytą policjantów. 35-lat-
kowi przedstawiono zarzut wy-

wołania zagrożenia dla życia lub zdrowia 
wielu osób poprzez poinformowanie 
służb o  podłożonym ładunku wybucho-
wym, co spowodowało działanie instytu-
cji w celu uchylenia zagrożenia. Mężczyź-
nie grozi kara do 8 lat więzienia, która 
może zostać zwiększona, gdyż działał on 
w warunkach recydywy. W 2019 roku był 
już zatrzymany i  skazany za fałszywy 
alarm o podłożeniu ładunku wybuchowe-
go. Na czas trwającego postępowania 
prokurator nadzorujący sprawę zastoso-
wał środek zapobiegawczy w postaci poli-
cyjnego dozoru. Czynności w  sprawie 
trwają.

Bieruńscy policjanci zatrzymali męż-
czyznę podejrzanego o  usiłowanie 
zabójstwa 34-letniego mieszkańca po-
wiatu bieruńsko-lędzińskiego. 33-latek 
podczas awantury ranił mężczyznę piłą 
spalinową. Na wniosek prokuratury sąd 
aresztował zatrzymanego na 2 miesiące, 
może mu grozić dożywotnie więzienie.

W nocy 4 września br. około godz. 22.30 
dyżurny bieruńskiej komendy otrzymał 
zgłoszenie, że w  rejonie jednej z  bieruń-
skich posesji znajduje się mężczyzna, któ-
ry został zraniony piłą mechaniczną przez 
inną osobę. Na miejsce natychmiast zo-
stali skierowani policjanci, a  także karet-
ka pogotowia, która zabrała rannego 
w  głowę i  rękę mężczyznę do szpitala. 
W wyniku podjętych czynności policjanci 
zatrzymali podejrzanego 33-latka, który 
w niedzielę (5 września) sam zgłosił się do 
bieruńskiej komendy. Mężczyzna trafił do 
policyjnego aresztu. Zebrany materiał do-
wodowy pozwolił na przedstawienie za-
trzymanemu zarzutu uszkodzenia ciała 
i usiłowania zabójstwa. W sprawie prowa-
dzone jest śledztwo pod nadzorem Pro-
kuratury Rejonowej w Tychach. Na wnio-
sek śledczych i prokuratora, sąd tymcza-
sowo aresztował podejrzanego na dwa 
miesiące. Grozi mu kara dożywotniego 
więzienia.

5 lat w więzieniu może spędzić mieszka-
niec powiatu strzeleckiego, którego 
zatrzymali policjanci. Mężczyzna ukradł 
metalową kratownicę okienną i chciał ją 
sprzedać na złomie. Wpadł, bo skra-
dziona krata pochodziła z  posesji 
właściciela złomowiska.

Policjanci z  Tarnowskich Gór interwe-
niowali na złomowisku znajdującym się 
w Miasteczku Śląskim. Okazało się, że do 
firmy przyjechali dwaj mężczyźni chcący 
sprzedać metalową kratę okienną. Zło-
dzieje mieli pecha. Okazało się, że krata 
pochodziła z kradzieży, a jej właścicielem 
był… właściciel złomowiska, który rozpo-

znał swoją własność. Mieszkaniec powia-
tu tarnogórskiego natychmiast powiado-
mił policjantów. Jeden ze sprawców wi-
dząc, że mężczyzna dzwoni na numer 
alarmowy, uciekł, zostawiając na miejscu 
swojego wspólnika. Kiedy przyjechali 
mundurowi, zatrzymali 47-latka za kra-
dzież kraty, której wartość oszacowano 
na tysiąc złotych.

Po nocy spędzonej w  policyjnej celi 
mieszkaniec powiatu strzeleckiego usły-
szał zarzut kradzieży. Grozi mu kara do 5 
lat więzienia. Tarnogórscy policjanci usta-
lają również tożsamość drugiego ze 
sprawców kradzieży.

Zabili kilkudniowe 
szczenięta

Zarzuty za fałszywy 
alarm bombowy

 ■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara
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MOTORYZACYJNE
KUPIĘ

 O Auto z PRL-u kupię sprawne zareje-
strowane np. Fiat 125p, 126p , Tra-
bant , Wartburg , Zaporożec , Mo-
skwicz , Dacia , Wołga , Syrena i inne 
tel. 608 097 274

 O Dostawczaka z PRL-u zadbanego 
sprawnego kupię -  Żuka , Nysę ,  
Tarpana tel. 608 097 274

 O Motocykl , motorower z PRL-u kupię 
np. WFM , WSK , SHL , OSA , JUNAK , 
KOMAR , MZ , motorynka i inne  
tel. 608 097 274

 O AUTO, MOTOCYKL z PRL-u nieuzy-
wany lub z minimalnym przebiegiem , 
zapomniany zastaly w garazu 
tel. 608 097 274

SPRZEDAM
 O SPRZEDAM samochód Matiz  z 2002 
roku, tel. 34 362 94 27

 O SPRZEDAM Renault Koleos 2009, 
4x4, przebieg 106 000 km.  
Częstochowa, tel. 690 320 779

NIERUCHOMOŚCI
WYNAJMĘ

 O Wynajmę mężczyźnie pokój  
w domu ze wszystkimi wygodami  
i ogrodem, w dzielnicy podjasno-
górskiej w Częstochowie.  
Tel. 600 703 956

 O Częstochowa (dzielnica: Dźbów)  
cena: 1 300,00 pln powierzchnia: 
53,00 m², piętro 2; tel. 602852712

 O Wynajmę działkę pod działalność go-
spodarczą, 1 zł za metr kwadratowy, 
na terenie Częstochowy, mieszkanie 
trzech wieszczy, m - 3, umeblowane, 
cena 1000 zł - tel. 503 002 462

 O Wynajmę działający od 30 lat sklep 
monopolowo-spożywczy 24h na  
ul. Garibaldiego. Częstochowa,  
tel. 531 186 403

 O  Wynajmę m3 50m2, i piętro 
umeblowane, gotowe na zamieszka-
nie, najem krótkoterminowy,  
ul. Dąbrowskiego 41,  
tel. 602 307 570

 O  Wynajmę garaż, tel. 34 362 94 27

SPRZEDAM
 O Dom w szeregowej zabudowie: Cz-wa 
/ Lisiniec. 40% Do wykończenia. 
Tel. Kontaktowy 34 317 27 48

 O Mieszkanie M4 po modernizacji 
w dzielnicy Północ. Pilnie. Cena: 
299000 zł. Tel. 504 132 951

 OPole o pow. 8134 M2, dł. 250 M, szer. 
40–45 M w Częstochowie, ul. Juran-
da 40/44. Tel. 887 627 682

 OGrunty rolne 0,8911 ha w Wysoka 
Lelowska / gmina Żarki, cena:  
30 000 - do negocjacji,  
tel. 508 719 237 Lub 506 797 760

 ODziałka budowlana - Częstochowa 
(Raków),cena: 310 000pln  
pow.: 3 104,00 m²; tel. 502583667

 O Działki budowlane w centrum 
Miedźna. Tel. 601 412 688

KUPIĘ
 OMIESZKANIE m-2 pokój z kuch-
nią na I lub II piętrze w centrum 
lub śródmieściu Częstochowy. 
Tel. 413 880 040

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

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

 O Działka budowlana o pow. 2087 m2, 
wszystkie media: woda, gaz,  
prąd w skrzynce energetycznej  
z przydziałem mocy na 25 A,  
Jaskrów, 42-244 Mstów, ul. Pszczela 
(Ołowianka). Tel. 513 950 092

Działka budowlana 922 m2 

(20x46m)  
Aleksandria, ul. Gościnna  

obok. DINO. Prąd, wodociąg,  
bud. gosp-mieszk. murowany 
w 1969r,  300 m do pętli MPK. 

Wznowione granice, nowe 
ogrodzenie od drogi. 

70 tys. zł. Bez pośredników  
Tel. 795-525-997

SPRZEDAM
 OAntena do tv z przyłączem  
( kpl do zamontowania ),  
tel. 34 362 94 27 

 OAntyki – francuski komplet z 1896 
r.: Biblioteczka + komoda z marmu-
rowym blatem. Sygnowany, perfek-
cyjna renowacja, Tel. 34 – 367 65 56

 OBiałe kamienie - ozdobne,  
do ogrodu, worek 20 kg/16 zł  
- Częstochowa, tel. 508 747 290

 OBłotniki przednie do Mercedesa 
190 oryginał, w b. dobrym stanie.  
Tel.: 693 629 529

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

 OCzęść do chevroleta captive.  
Czujnik stopu. Nowy. Made in USA.  
Tel. 501 779 441

 ODrewno kominkowe - opałowe 
worki: 8-15 zł rozpałkowe brzoza  
- dąb - sosna, tel. 665 863 191

 ODrzwi białe pokojowe 
Tel. 501 109 822

 ODrzwi wejściowe 
Tel. 501 109 822

 ODrzwi harmonijkowe 
Tel. 501 109 822

 ODrzwi do łazienki prawe 70, z wzo-
rem i szybką, bez ościeżnicy w b. 
dobrym stanie, może być z trans-
portem, tanio oddam.  
Tel. 693 629 529

 ODrzwi wewnętrzne pełne 80,  
bez ościenicy, prawe i lewe.  
Tel. 693 629 529

 ODywan wełniany o wym. 2x3 m,  
tel. 501 109 822

 OGarnitur męski nowy, na wzrost  
170 cm - tel. 697 272 102

 OGarnek do gotowania ciśnieniowe-
go PRESTO, 5L / 200 zł, nowy,  
tel. 697 272 102

 OKawiarkę ciśnieniową DeLonghi CAFE 
TREVISO, b.dobra, 200 zł,   
tel. 697 272 102

 OKożuch męski na wzrost 170 cm,  
tel. 34 362 94 27

 OKopiarkę laserową HP LaserJet 
1010, dobra, 50 zł /  tel. 697 272 102

 OKuchnia gazowo- elektryczna  
tel. 721 390 993

 O Lodówka mastercook duża,  
biała. Tel. 721 390 993

 O Lodówka ardo – wys. 141 cm, 
sprawna, cena: 190 zł.  
Tel. 798 - 649 - 665

 OMaszyna dziewiarska firmy bosch 
tel. 34 362 94 27

 OMaszyna do szycia przemysłową, 
marki „minerva” - stan bardzo do-
bry. Cena do negocjacji. Tel. 603 
521 686

 OMeble w dobrym stanie - szafa, re-
gał, szafka, regał nad szafkę, stolik, 
stolik pod TV, laptop - Częstocho-
wa Lisiniec, tel. 508 747 290

 OMeble w dobrym stanie, „norwe-
skie”  tel. 508 747 290

 OPilarka poprzeczno-wzdłużna  
dmpa-40– mało używana!  
Tel. 790 819 855

 OPralka whirlpool ładowana  
od góry. Tel. 721 390 993

 OPrasowalnica elektryczna  
 tel. 34 362 94  27

 OProgramator do pralki typ 770 no-
wy – tel. 790 819 855

 ORadio+cd+magnetofon+2 głośniki 
2x25W + głośnik basowy,   
300 zł, tel. 697 272 102

 OSerwis obiadowo-kawowy: (6-oso-
bowy) z kamionki ciemny brąz; 
-z duralxu; tel. 504 230 153

 OSkóra futrówka świńska,  
tel. 790 819 855

 OSofa - mało używana,rozkładana.  
Szara, dół czarny. Szer. 90 cm,  
po rozłożeniu 200 cm. Pojemnik  
na pościel. Tel. 792 617 695

 OTelefon OPPO A12, czarny,  
zakupiony w salonie.  
Częstochowa, tel. 503 775 955

 OTV LED 40 cali samsung 3-D  
full hd dvb-t. Tel. 721 390 993

 OTV LCD 32 cale funai.  
Tel. 721 049 100

 OToaleta kompaktowa 
– używana w bdb. stanie,  z „Koła”.  
Tel. 501 109 822

 OToaleta kompaktowa - kompletna ty-
pu warszawskiego, wyjście od dołu.

 OUmywalka z „Koła” z baterią o wym. 
65x47 + szafka biała.  
tel. 501 109 822

 OWanna metalowa – używaną  
w b. dobrym stanie, o wym.  
170 X 75 cm. Tel. 501 109 822

 O  Węgiel ekogroszek luzem i worko-
wany z dostawą pod podany adres 
na terenie Częstochowy i okolic . 
Tel. 601 495 165

 OWzmacniacz gitarowy 30W lam-
powy typu VOX, b.dobry, 500 zł, 
 tel. 697 272 102

PRACA
DAM PRACĘ

 OPraca w Radomsku – Operator 

wózka widłowego z UDT lub Ope-

rator produkcji. Więcej informacji:  

663 330 218

 OPrzyjmę do pracy handlowca  

tel. 601 505 520

 OPrzyjmę do pracy szlifierza 

 tel. 601 505 520

 OPrzyjmę do pracy drykiera/wyobla-

cza tel. 601 505 520

 OFirma Tacho poszukuje pracownika 

do serwisu tachografów 

tel: 663 488 502

SZUKAM PRACY
 OPodejmę pracę - pracownik gospo-

darczy, porządkowy, stróż, godziny 

popołudniowe, nocne. Solidny i dys-

pozycyjny. Tel. 502 417 160 

 OPodejmę pracę pracownika gospo-

darczego - ogrody, posesje, porząd-

ki, itp. Tel. 536 512 396

 OPodejmę pracę - pracownika go-

spodarczego - ogrody, posesje, po-

rządki, itp. tel. 508 747 290 

 OPodejmę pracę - mężczyzna lat 44, 

podejmie pracę jako tokarz, ślusarz, 

tel. 694 200 794.

USŁUGI

 ONaprawa pomp wodnych, hydrofo-

rowych, samochodowych i cyrkula-

cyjnych.  Ul. Ikara 133a,  

tel. 669 245 082

 OPodejmę prac dodatkową; pracow-

nika gospodarczego, ogrody, pose-

sje, porządki itp. Gliwice.  

tel. 502 918 616

 OFlash gsm profesjonalny serwis tele-

fonów komórkowych oraz nawigacji 

gps. Częstochowa, al. Wolności 10 

(w bramie). Tel. 888 149 969

INNE

 O Wolny lat 54, bezdzietny, niezależny 

finasowo pozna panią. Pani może po-

siadać dzieci.  Tel. 660 006 217
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SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT  
W JAMROZOWIŹNIE

Jamrozowizna 1, 42-270 Kłomnice
tel. 34 321 59 87 lub 730 115 578,   e-mail: schronisko@klomnice.pl

www.schronisko.klomnice.pl     facebook: SchroniskoAs

Kuba szuka nowego domu!
Chłopak młody nie jest, bo ma już 12 lat, ale energii mu nie brakuje! Kuba potrzebuje zdecydo-
wanego właściciela, który będzie umiał ogarnąć jego energię i dobrze go poprowadzi.
Chłopak zna smycz, ale zdarzy mu się czasem mocniej pociągnąć. Niestety Kuba nie może za-
mieszkać w domu z ogrodem, bo każdy płot to dla niego nie problem do przeskoczenia. On po-
trzebuje bloku (najlepiej, żeby była winda), częstych spacerów i wielu zabaw.
W nowym domu musi zostać jedynakiem, bo nie przepada za innymi zwierzętami. Chłopak jest 
bardzo kontaktowy, uwielbia mieć styczność z człowiekiem, być głaskany i czasem przytulany.
No nie czekaj, odmień los tego psa!
Właśnie Twój dom to może być jego jedyną szansą na lepsze życie!

Doran cudny pies, który pragnie tylko domu.
Do schroniska trafił w styczniu tego roku. Psiak jest już po ka-
stracji i śmiało może biec do domu, ale tego domu nadal nie wi-
dać! Doranek ma dopiero około 2 lat więc całe psie życie jeszcze 
przednim. Chłopak jest bardzo przyjacielski, jeżeli chodzi o inne 
psiaki w schronisku. W nowym domu nie powinno być proble-
mu, jeśli masz już jakiegoś psiaka, ale polecamy spacer zapo-
znawczy. Doran jak to młodziak jest aktywny, ciekawy świata i 
uwielbia spacery z człowiekiem. Fajnie, gdyby w nowym domu, 
jeżeli trafiłby np. do domu z ogrodem, miał możliwość spacerów 
na smyczy za placem. Doran jest też bardzo proludzkim psia-
kiem i nigdy nie odmawia głaskania podczas spacerów. Ten 
psiak marnuje się w schronisku i wiemy, że szuka właśnie Ciebie!

Rufinka  
już 11 lat czeka na dom w 
naszym schronisku!
Nie rozumiemy co ta średnia 
sunia jeszcze tu robi..Nie jest 
konfliktowa w stosunku do 
innych psiaków. Powoli 
nabrała pewności i polubiła 
spacery na smyczy.. Bardzo 
prosimy o dom dla tej 
średniaczki! Brevuś wciąż szuka tego jedynego człowieka!

Jedyny przyjęty w 2017 roku Brevuś, wciąż szuka tego jedynego 
człowieka! Chłopak ma około 7 lat i potrzebuje spokojnego 
domu, najlepiej bez innych zwierząt. Czy znasz taki?
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Bohun ma dopiero 3 lata.
Potrzebuje świadomego, doświadczonego, cierpliwego opieku-
na, który zna się na obcowaniu z psami i będzie słuchał zaleceń 
wolontariuszy oraz behawiorystki. Psiak wrócił już raz z adopcji, 
nie ze swojej winy. Chłopak jest raczej indywidualistą, nie pole-
camy do domu z dziećmi oraz innymi zwierzętami. Bohunek 
nauczył się chodzić na smyczy i poznaje twarze nowych wolon-
tariuszy. Jeżeli nie boisz się wyzwań i jesteś otwarty na pracę z 
Bohunem, to dzwoń! Nie pozwól mu na dożywocie w schroni-
sku! On się zmieni na 100%, ale do tego potrzebny mu człowiek, 
czas i praca nad jego lękami oraz zrozumienie. Adoptuj!

Zgrywus od 2016 roku czeka na dom!

W środku jest bardzo delikatnym psiakiem, co udowadnia przy 
dłuższym poznaniu i przekonaniu się do danej osoby. Nie jest 
konfliktowy, ale miewa czasem sprzeczki z innymi psiakami. 
Niestety nie polecamy go do domu z małymi dziećmi. Psiak naj-
lepiej odnalazłby się w domu z ogrodem. Czy Zgrywus doczeka 
się tego dnia, w którym go adoptujesz?

Bajgiel 
Do schroniska trafił w 2012 
roku. Bajgiel dogaduje się z 
innymi psami, na smyczy 
jest bardzo grzeczny. Jest 
delikatny w stosunku do 
dzieci. Uwielbia też się 
czasem bawić.

Tekla oddana przez właściciela bo... nie mieściłaby się w mieszkaniu!

Tekla to przepiękna, młoda suczka w typie owczarka niemieckiego długowłosego.
Oddana do schroniska przez swojego właściciela, który z domu przeprowadzał się do bloku..Tekla 
straciła wiarę i zaufanie do ludzi, co okazywała zębami, nie chciała wyjść z budy/kojca. Po kilku mie-
siącach pracy z behawiorystą otworzyła się i jest już dużo lepiej - chodzi na spacery i poddaje się 
pieszczotom. Niestety cały czas jest nadreaktywna i czasami nie radzi sobie z pobudzeniem.
Dlatego poszukujemy zrównoważonego opiekuna, doświadczonego w pracy z psami, który da jej 
spokojny dom, w spokojnej okolicy. Człowieka asertywnego w stosunku do psów, który da jej 
wsparcie i pomoże uwierzyć w człowieka.Tekla absolutnie nie nadaje się do domu z dziećmi i ra-
czej bez innych zwierząt. PRZYWRÓĆ JEJ WIARĘ W CZŁOWIEKA!
PS: Nie wydamy Tekli do pilnowania podwórka!

Czaki to typ psa idealnego!

Chłopak nie narzeka na towarzystwo innych psiaków, da 
się go połączyć z innymi boksami na wybiegu, bez proble-
mów. Mimo wieku 11 lat energia nadal go nie opuszcza i 
kocha biegać, bawić się. Jest delikatny w stosunku do ludzi 
małych i tych dużych, na spacerach nie ciągnie. Niestety, 
kiedy już wraca do boksu, zrezygnowany idzie do budy i 
nawet niechętnie wychodzi po jedzenie! Czaki z każdym 
dniem coraz bardziej traci nadzieje, że znajdzie swój jedy-
ny dom... Kto go pokocha?!


