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Brutalna zbrodnia w centrum miasta.
Zabójca był ubrany w czapkę
świętego Mikołaja

Brutalna zbrodnia na ulicy Kopernika w
Częstochowie. 78-letni mężczyzna zaatakował 74-latkę ostrokrawędziastym
narzędziem. Życia kobiety nie udało się
uratować. Z uwagi na stan zdrowia, sprawca
trafił do szpitala, gdzie pozostaje pod nadzorem policjantów.
Do zdarzenia doszło w czwartek około godziny 20.00. Wstępne ustalenia wskazywały,
że mężczyzna ubrany w czapkę świętego
Mikołaja zaatakował na ulicy 74-letnią kobietę siekierą i uciekł w stronę Jasnej Góry.
W wyniku odniesionych obrażeń kobieta
zmarła. Na miejscu pracowali policjanci pod
nadzorem prokuratora.
- Wnikliwa analiza zabezpieczonego materiału dowodowego pozwoliła szybko namierzyć sprawcę zabójstwa. Po około 2 godzinach kryminalni z Częstochowy zatrzymali
do sprawy 78-letniego mężczyznę - mówi
podkomisarz Sabina Chyra-Giereś, oficer
prasowy częstochowskich policjantów.
78-letni Bogdan P. usłyszał zarzut zabójstwa swojej 74-letniej żony. Ponieważ podczas zatrzymania 78-latek źle się poczuł, został przewieziony do szpitala, gdzie został
przesłuchany i postawiono mu zarzut. Zgodę na przesłuchanie wyrazili lekarze.
78-latek przyznał się do winy, ale tłumaczył, że nie chciał zabić żony, a jedynie ją nastraszyć. Z policyjnych ustaleń wynika, że
zadał kobiecie kilka ciosów w głowę niebezpiecznym narzędziem. Jak twierdzi Bogdan
P. podczas sprzeczki kobieta miała go zaatakować, a on wtedy uderzył w obronie
własnej.Sprawca i ofiara byli małżeństwem,
które od kilku lat pozostawało w separacji.
Przyczyną zabójstwa były najprawdopodobniej nieporozumienia dotyczące rozliczeń finansowych. Prokuratura złożyła do
sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie.
Mężczyźnie grozi dożywotnie więzienie.

Wydarzenie zakończone skandalem

Rodacy Kamraci powstrzymani przed wejściem na Jasną Górę
Przedstawiciele prawicowej organizacji
Rodacy
Kamraci
zorganizowali spotkanie na Jasnej Górze, chcąc modlić się w
klasztorze. Wydarzenie zakończyło się skandalem, bo policja
nie pozwoliła wejść do świątyni
części osób, które miały flagi z
symbolami niezgodnymi z
prawem. Zatrzymano pięć osób.
Stowarzyszenie Rodacy Kamraci to organizacja prawicowa, o
której głośno zrobiło się przy
okazji marszu w Kaliszu 11 listopada. Podczas tego wydarzenia
spalono Statuty Kaliskie, nadające przywileje Żydom. Prokuratura postawiła w związku z tym
zarzuty trzem mężczyznom,
dwóch z nich należy do organizacji Rodacy Kamraci.
Prokurator przedstawił im zarzuty publicznego nawoływania

do nienawiści na tle różnic narodowościowych, znieważenia
grupy ludności z powodu jej
przynależności narodowej i wyznaniowej oraz publicznego nawoływania do popełnienia przestępstw przeciwko osobom z
powodu ich przynależności narodowej i wyznaniowej.
Podejrzani początkowo zostali
aresztowani, ale później sąd
zmienił decyzję, uznając, że mogą opuścić areszt po wpłaceniu
poręczenia majątkowego. Wojciech O. i Marcin O. tuż po wyjściu z aresztu nagrali film, w
którym grozili dziennikarzowi, a
jeden z nich stwierdził, że gdyby
miał w żyłach kroplę żydowskiej
krwi, to musiałby się zastrzelić.
Kilka dni temu Rodacy Kamraci
zaczęli nawoływać do przyjazdu
w niedzielę 12 grudnia na Jasną
Górę. Na spocie nagranym

przez telewizję internetową prowadzoną przez mężczyzn widać
matkę w zakrwawionym ubraniu, trzymającą nad dzieckiem
tarczę, w którą wbite są strzykawki ze szczepionkami i strzała
z tęczową wstęgą. W tle widać
mury jasnogórskiego klasztoru.
Klasztor stanowczo odciął się
od organizacji tego wydarzenia.
– Klasztor paulinów na Jasnej
Górze nie ma żadnej wiedzy o
organizacji wspomnianego wydarzenia. Gdyby doszło do spotkania tego typu, byłoby ono
złamaniem “Regulaminu dla organizatorów pielgrzymek” który
opublikowany jest na stronach
Jasnej Góry. Wykorzystanie
sanktuarium do celów politycznych lub własnych interesów
budzi nasz stanowczy sprzeciw.
Nawoływanie do zachowań antysemickich uznajemy za pu-

bliczny grzech ciężki – informował o. Michał Legan, rzecznik
prasowy Jasnej Góry.
W niedzielę od samego rana
na Jasną Górę zjeżdżali się
przedstawiciele organizacji Rodacy Kamraci. Już o godz. 12
cześć osób weszła na mszę
świętą, ale została wyproszona
ze świątyni ze względu na brak
maseczek. Po godz. 15 pod pomnikiem bł. prymasa Stefana
Wyszyńskiego zebrało się ponad 100 osób, które ok. 15.30
ponownie próbowały wejść na
Jasną Górę.
Drogę zagrodziła im jednak
policja, która zmobilizowała na
Jasną Górę znaczne siły. Do
klasztoru weszli nieliczni, pozostali zostali powstrzymani. Policjanci zarekwirowali flagi, które
zdaniem policji mogły naruszać
prawo. Policja powoływała się

również na regulamin Jasnej Góry, który mówi, że „zakazane
jest na całym terenie sanktuarium organizowanie jakichkolwiek manifestacji, eksponowanie napisów i znaków propagujących partie lub ruchy głoszące
poglądy sprzeczne z nauczaniem Kościoła katolickiego”.
- Zatrzymanych zostało pięć
osób w związku z podejrzeniem
popełnienia przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu
w związku z naruszeniem Art
256 KK. Materiały zostały przekazane do częstochowskiej prokuratury - informuje Sabina
Chyra-Giereś, rzeczniczka prasowa częstochowskiej policji.
Artykuł 256 dotyczy m.in. propagowania faszyzmu i nawoływania do nienawiści.
■ TS

■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara
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Lubliniec

Dzięki anonimowemu zgłoszeniu
udało się zatrzymać
pijanego kierowcę
Ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie miał 37-letni kierowca
zatrzymany w Kochcicach. O tym,
że mężczyzna może prowadzić
pod wpływem alkoholu, funkcjonariuszy powiadomił anonimowy
świadek.
Do zdarzenia doszło we wtorek
7 grudnia, około godziny 10.30. Z
anonimowej informacji przekazanej lublinieckim policjantom
wynikało, że po miejscowości Kochcice jeździ prawdopodobnie

pijany kierowca.
We wskazany rejon natychmiast skierowany został patrol
„drogówki”, który dzięki precyzyjnym informacjom przekazanym
przez osobę zgłaszającą, bardzo
szybko namierzył i zatrzymał opisywany pojazd. Przeprowadzone
na miejscu interwencji badanie
stanu trzeźwości siedzącego za
kierownicą 37-latka wykazało w
jego organizmie ponad 2,5 promila alkoholu. Na dodatek mieszkaniec gminy Kochanowice pro-

wadził pojazd mechaniczny pomimo posiadania sądowego zakazu prowadzenia.
Za tak lekceważące podejście
do obowiązujących przepisów
mężczyzna wkrótce stanie przed
sądem. Niestosowanie się orzeczonych przez sąd zakazów zagrożone jest karą do 5 lat pozbawienia wolności. Dodatkowo nieodpowiedzialny kierujący odpowie za jazdę w stanie nietrzeźwości.

Arcybiskup Depo
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Myszków

Jeden prowadził pomimo
zakazu, drugi miał
narkotyki w bieliźnie
W ręce myszkowskich policjantów wpadł 20-letni kierowca
opla i jego 26-letni pasażer.
Młodszy z nich kierował pojazdem pomimo sądowego
zakazu, a starszy w bieliźnie
ukrywał narkotyki. Panowie odpowiedzą przed sądem. Grożą im
3 lata za kratami.
W czwartek, 9.12., o godzinie
15.00 na ulicy Ciemnej w Myszkowie policjanci zatrzymali do kontroli drogowej kierowcę opla zafiry. Już na początku wyszło na
jaw, że 20-letni kierowca nie posiadał uprawnień do kierowania,
bo sąd wydał mu zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów me-

chanicznych. Podczas dalszych
czynności policjanci zauważyli, że
podróżujący samochodem pasażer jest bardzo zdenerwowany
kontrolą. Mundurowi postanowili sprawdzić, co jest tego powodem. Jak się okazało, 26-latek
ukrywał niedozwolone substancje. W czasie kontroli znaleźli
przy nim zawiniątko z marihuaną. Mieszkaniec Będzina za posiadanie narkotyków został zatrzymany i usłyszał zarzut posiadania narkotyków. Za kierowanie
pojazdem pomimo sądowego zakazu i za posiadanie substancji
zabronionej każdemu z nich grożą 3 lata więzienia.

Tradycyjna kolęda jest niewskazana Zmarł arcybiskup senior
Nie będzie w tym roku tradycyjnej kolędy w Archidiecezji
Częstochowskiej. Arcybiskup
Wacław Depo w specjalnym komunikacie poinformował, że
wizyta duszpasterska „od drzwi
do drzwi” jest niewskazana. Kapłani mają odwiedzać domy
wiernych tylko na ich wyraźne
zaproszenie, a także mogą zorganizować
specjalne
nabożeństwa w kościołach.
Z powodu koronawirusa nie będzie tradycyjnej kolędy w Archidiecezji Częstochowskiej. W specjalnym komunikacie arcybiskup
Wacław Depo poinformował, że
wizyta duszpasterska „od drzwi
do drzwi” jest niewskazana.
- W obecnej jednak sytuacji epidemicznej oraz zmieniających się
przepisów sanitarnych w planowaniu i realizacji wizyty duszpasterskiej należy kierować się miłością i roztropnością duszpasterską, poczuciem odpowiedzialności za innych i siebie, różną wrażliwością i stanem zdro-

wia wiernych oraz księży. Wizyta
duszpasterska w tradycyjnej formie „od drzwi do drzwi” nie jest
wskazana. Możliwa jest jednak
wizyta duszpasterska u tych, którzy wcześniej sami wyraźnie o to
poproszą. Realizację wizyty duszpasterskiej można również przełożyć na inny stosowny czas w
ciągu roku, gdy warunki epidemiczne będą na to pozwalać. W
przypadku, gdy wizyta duszpasterska zostanie odłożona na
późniejszy stosowny czas, nie
wykluczone jest, by księża proboszczowie zapraszali wiernych z
poszczególnych ulic czy rejonów
parafii na wspólną modlitwę za
rodziny do kościołów parafialnych. Wszystkie jednak działania
muszą uwzględniać zasadę dobrowolności, bieżące restrykcje
sanitarne, sytuację i specyfikę
parafii oraz budynku kościoła, a
także oczekiwania wiernych - informuje Metropolita Częstochowski.
Arcybiskup Wacław Depo skierował również słowa otuchy do

wiernych. - W trzecią Niedzielę
Adwentu, zwaną Niedzielą Radości, zwracam się do Was – Drodzy
wierni Archidiecezji Częstochowskiej ze słowem pokrzepienia
oraz wezwania do ufności i modlitwy. Źródłem naszej nadziei, a
nawet radości nie są ludzkie
przedsięwzięcia i obietnice wyjścia z kryzysu, w jakim znalazła
się ludzkość, ale pewność naszej
wiary, że Pan jest wśród nas. Dlatego wskazując na Eucharystię
pragnę jeszcze raz z całą stanowczością powiedzieć za św. Janem
Pawłem II, że zbawić nas może
tylko Osoba Jezusa Chrystusa, w
Jego rękach są losy nasze i całego
świata. Proszę zatem, abyście
przez adwentowe nawrócenie,
sakrament pokuty i adorację
jeszcze intensywniej przeżywali
tę wielką tajemnicę wiary, jaką
jest żywa i zbawienna dla nas
obecność Jezusa Chrystusa w
Najświętszym Sakramencie stwierdził arcybiskup Wacław Depo.
■ RED

Ul. Legionów

Hostel dla uzależnionych
po zakończonym leczeniu
w nowym miejscu
Nie przy ulicy Makuszyńskiego,
jak było do tej pory, ale w budynku przy ulicy Legionów
będzie funkcjonował hostel dla
osób uzależnionych, które zakończyły już leczenie. Ten, w
którym mieścił się on dotychczas, zostanie wyburzony.
Na taką zmianę zgodę wyrazili
radni. Umowa z Częstochowskim
Towarzystwem Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U”, które ma prowadzić
hostel w nowym miejscu, została

zawarta na czas nieokreślony.
Odstąpiono także od obowiązku
przetargowego trybu dzierżawienia miejskiej nieruchomości.
Z uwagi na plany budowy drogi
w dzielnicy Północ konieczna jest
rezygnacja z dotychczasowej
umowy dzierżawy, ponieważ budynek przy ul. Makuszyńskiego
będzie wyburzany.
Częstochowskie Towarzystwo
Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U” Oddział
Wojewódzki w Częstochowie
prowadzi placówkę dla osób uzależnionych po zakończonej tera-

pii. Realizuje tam programy postrehabilitacyjne oraz readaptację i reintegrację osób uzależnionych powracających do społeczeństwa po zakończeniu leczenia. Działania te zostały dwukrotnie docenione przez Narodowy
Fundusz Zdrowia. W drodze konkursu ofert Towarzystwo, jako jedyna placówka na terenie województwa śląskiego, otrzymało
kontrakt na świadczenia dla osób
uzależnionych organizowane w
hostelu. Warunkiem utrzymania
kontraktu jest posiadanie prawa
do lokalu.

Stanisław Nowak, były
metropolita częstochowski

W wieku 86 lat zmarł arcybiskup
Stanisław Nowak. O śmierci biskupa
poinformowała
Archidiecezja Częstochowska.
Arcybiskup Stanisław Nowak był
w przeszłości metropolitą częstochowskim.
„W dniu 12 grudnia 2021 r., o
godzinie 7.45, w 86. roku życia, w
63. roku kapłaństwa i w 37. roku
biskupstwa, podczas sprawowanej przy jego łóżku Mszy Świętej,
odszedł do Pana Jego Ekscelencja
Ksiądz Arcybiskup Stanisław Nowak, arcybiskup senior archidiecezji częstochowskiej” - poinformowała Archidiecezja Częstochowska.
Arcybiskup senior Stanisław Nowak urodził się 11 lipca 1935 r. w
Jeziorzanach. Szkołę średnią
ukończył w II Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie.
Następnie wstąpił do Wyższego
Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej i rozpoczął
studia na Wydziale Teologicznym
Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Święcenia kapłańskie otrzymał 22
czerwca 1958 r. Po święceniach
pracował jako wikariusz w Choczni k. Wadowic, w Ludźmierzu i Rogoźniku (Podhale).
Od 1963 r. do 1979 r. pełnił
funkcję ojca duchownego w Kra-

kowskim Seminarium Duchownym, z przerwą na studia specjalistyczne z teologii w Instytucie
Katolickim w Paryżu w latach
1967-1971, uwieńczone doktoratem. Od roku 1971 prowadził katedrę teologii życia wewnętrznego Papieskiego Wydziału Teologicznego w Krakowie, a od roku
1981 – Wydziału Teologicznego
Papieskiej Akademii Teologicznej.
Jest autorem szeregu publikacji
z zakresu teologii życia wewnętrznego. W roku 1979 objął
funkcję rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie. Mianowany biskupem częstochowskim 8 września 1984 r.,
wyświęcony na biskupa 25 listopada 1984 r. w częstochowskiej
bazylice katedralnej.
Objął kanonicznie diecezję 26 listopada 1984 r. a uroczystego ingresu do bazyliki katedralnej dokonał 8 grudnia 1984 r. Do godności arcybiskupa metropolity
częstochowskiego został podniesiony 25 marca 1992 r., paliusz
arcybiskupi przyjął 29 czerwca
1992 r. w Rzymie. Dnia 29.12.2011
Ojciec Św. Benedykt XVI przyjął
rezygnację Księdza Arcybiskupa
Stanisława Nowaka z posługi arcybiskupa metropolity częstochowskiego, złożoną zgodnie z
kan. 401 § 1 KPK.
■ RED
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Wpadł samochodem do stawu

Kierujący volkswagenem nie dostosował
prędkości do panujących warunków na
drodze i wjechał do stawu. W trakcie pomocy udzielanej przez policjantów
wodzisławskiej drogówki mężczyzna
skłamał, że w aucie znajdowała się trójka
małych dzieci. Policjant, narażając swoje
zdrowie, wskoczył do wody w celu ich odnalezienia.
Jak
się
okazało,
w samochodzie, oprócz mężczyzny, nikogo nie było...
Dyżurny wodzisławskiej jednostk przyjął
zgłoszenie o mężczyźnie, który miał obrzucać kamieniami jedną z posesji na terenie gminy Gogołowa. Z otrzymanych in-

formacji wynikało, że osoba ta ma poruszać się volkswagenem passatem
i może być nietrzeźwa. Wysłani na
miejsce policjanci ruchu drogowego
zauważyli na ulicy Leśnej zatopiony samochód w przydrożnym stawie, z którego próbował wydostać się mężczyzna. Podczas udzielania mu pomocy
stwierdził on, że wpadł w poślizg i stracił panowanie nad pojazdem. Przekazał też, że w pojeździe znajduje się jeszcze trójka małych dzieci. Po tej informacji jeden z mundurowych wskoczył
do zbiornika i, nie zważając na zagrożenie, próbował dostać się do środka pojazdu i wyciągnąć dzieci. Jak się okazało,
w pojeździe nie było żadnych innych osób,
co potwierdzili też strażacy, którzy przyjechali na miejsce. W trakcie sprawdzania
kierującego okazało się, że od 2018 roku
nie posiada on uprawnień do kierowania
pojazdami, które cofnięte zostały mu
przez sąd. Wodzisławscy śledczy prowadzą obecnie postępowanie dotyczące kierowania pojazdem pomimo cofniętych
uprawnień oraz wyjaśniają, czy mężczyzna swoim lekkomyślnym zachowaniem
nie stworzył zagrożenia życia i zdrowia dla
policjanta.

Nie pomogła jej peruka
31-letnia mieszkanka powiatu wodzisławskiego nosiła perukę, aby upodobnić
się do swojej znajomej. Kobieta w czasie
legitymowania podawała również jej
dane, jako swoje. Stróże prawa z Jastrzębia-Zdroju nie dali się nabrać i ustalili
prawdziwą tożsamość dziewczyny. Wówczas okazało się, że jest ona poszukiwana...
Policjanci zostali wezwani do kradzieży
sklepowej, której dopuściła się 31-letnia
mieszkanka powiatu wodzisławskiego.
Gdy mundurowi sprawdzili tożsamość kobiety okazało się, że aktualnie powinna
ona przebywać w... zakładzie karnym. Kobieta nadal twierdziła jednak, że tak się
nazywa, a jej wygląd odpowiadał zdjęciu
z dowodu osobistego. Mundurowi postanowili wobec tego skontaktować się z zakładem karnym, gdzie potwierdzili, że
osoba o podanych danych przebywa w tej
placówce. Wtedy zatrzymana poddała się
i podała swoją prawdziwą tożsamość.
Wówczas okazało się, że jest to poszukiwana 31-latka. Kobieta podawała dane
swojej o rok młodszej znajomej, do której
była bardzo podobna. Tylko kolor włosów

Na ul. Jana Pawła II, policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego zatrzymali do kontroli drogowej osobowego peugeota. Po
wylegitymowaniu kierującej i sprawdzeniu jej w policyjnych bazach danych okazało się, że jest ona poszukiwana celem
odbycia kary 20 dni aresztu. Gdy jeden
z mundurowych wydał kobiecie polecenie, aby wyszła z auta, ta natomiast wrzuciła wsteczny bieg i gwałtownie ruszyła.
Mundurowy próbował wyciągnąć kluczyki
ze stacyjki, lecz został potrącony i upadł

Chciał wysadzić budynek
w powietrze

Katowiccy policjanci zatrzymali mężczyznę, który zabarykadował się
w mieszkaniu i groził, że odkręci butlę
z gazem, by wysadzić budynek w powietrze. Na miejsce skierowano również
policjantów z katowickiego Oddziału Prewencji Policji, śląskich kontrterrorystów,
straż pożarną i karetki pogotowia. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do
policyjnego aresztu. Grozi mu do 8 lat
więzienia.
Katowiccy policjanci zatrzymali 37-latka,
który wczoraj wieczorem po rodzinnej
awanturze zabarykadował się w swoim
mieszkaniu i groził wysadzeniem budynku w powietrze. Mężczyzna chciał do tego
doprowadzić, odkręcając butlę z gazem.
Natychmiast po zgłoszeniu na miejsce
skierowano wywiadowców katowickiej
komendy, którzy potwierdzili zgłoszenie.
Rodzina desperata zdołała wybiec
z mieszkania. Na miejsce wezwano także

mundurowych z katowickiego Oddziału
Prewencji, straż pożarną oraz karetki pogotowia. Policjanci rozpoczęli ewakuację
21 mieszkańców sąsiedniej kamienicy.
Służby miejskie dla ewakuowanych osób
podstawiły autobus komunikacji miejskiej, gdzie na czas trwania policyjnych
czynności znalazły schronienie. Dowódca
akcji podjął decyzję o wprowadzeniu do
działań policjantów z katowickiego Samodzielnego Pododdziału Kontrterorystycznego Policji, którzy weszli przez okno na
piętrze do budynku i obezwładnili mężczyznę. 37-latek został zatrzymany i przewieziony do policyjnego aresztu. Jak się
okazało, mężczyzna był w domu, gdyż
miał przerwę w odbywaniu kary pozbawienia wolności. Wcześniej był już karany
m.in. za pobicie, posiadanie narkotyków
i znęcanie się. Czynności w sprawie trwają. Za sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa, które zagraża życiu lub
zdrowiu wielu osób, grozi kara do 8 lat
więzienia.

Odnaleźli zaginionego 10-latka
nie odpowiadał jej wyglądowi, ale to nie
było przeszkodą. Brunetka założyła blond
perukę, która sprawiła, że na pierwszy
rzut oka były nie do rozpoznania. Kobieta
następnego dnia znalazła się już w zakładzie karnym, gdzie odbędzie zasądzoną
jej karę więzienia.

Potrąciła policjanta i uciekła
Policjanci z Jaworzna zatrzymali kobietę,
która w trakcie kontroli drogowej potrąciła policjanta i odjechała. Policjanci
oddali strzały w koła uciekającego peugeota. 30-latka była poszukiwana przez
wymiar sprawiedliwości.
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na jezdnię. W kierunku opon pojazdu padły dwa strzały, mimo to peugeot z impetem odjechał z miejsca kontroli. Policjanci
ruszyli w pościg, jednak kobieta zdołała
uciec.
Wszystkie drogi wyjazdowe z miasta zostały natychmiast zablokowane, a do pomocy przyjechali policjanci z katowickiego
oddziału prewencji. Kryminalni rozpoczęli
poszukiwania 30-letniej kobiety, która nie
posiadała stałego adresu zameldowania.
Ostatecznie policjanci z Jaworzna, wspólnie z kryminalnymi z katowickiej komendy
wojewódzkiej, zatrzymali poszukiwaną
w jednym z mieszkań w Chrzanowie. Była
ona całkowicie zaskoczona wizytą śledczych. 30-latka została przewieziona i osadzona w policyjnym areszcie. Czynności
w tej sprawie trwają...

Pszczyńscy mundurowi odnaleźli zaginionego 10-latka. Bardzo dynamicznie
przeprowadzone działania poszukiwawcze doprowadziły policjantów do
chłopca w zaledwie pół godziny. Cały
i zdrowy został przekazany opiekunom.
Dyżurny pszczyńskiej komendy został
zaalarmowany, że zaginął 10-latek. Na
miejsce natychmiast zostały skierowane
patrole. Policjant ustalił, że chłopiec po-

mimo mrozu, opadów śniegu i niskiej
temperatury wyszedł mając na sobie zaledwie koszulkę z krótkim rękawkiem,
spodnie i klapki. Sytuacja była bardzo poważna. Mundurowi sprawdzanie terenu
rozpoczęli od przeczesywania najbliższej
okolicy, systematycznie powiększając obszar. Po niespełna 30 minutach od zgłoszenia policjanci odnaleźli zziębniętego
chłopca, który cały i zdrowy został przekazany opiekunom.

Przejęli markowe podróbki
Policjanci z siemianowickiej komendy
zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej wpadli na trop osób,
które zajmowały się sprzedażą odzieży
oznaczonej podrobionymi znakami towarowymi. Nielegalny obrót odbywał się
poprzez Internet. Podczas przeszukania
mieszkania zabezpieczono kilkaset sztuk
odzieży, opatrzonej podrobionymi znakami znanych producentów.
Kancelaria adwokacka reprezentująca
przedstawicieli znanych marek odzieżowych zawiadomiła siemianowickich stróżów prawa o tym, że poprzez Internet dochodzi do obrotu towarami oznaczonymi
podrobionymi znakami towarowymi. Wykonane w tej sprawie czynności doprowa-

dziły śledczych do mieszkania, w którym
przebywała 28-latka razem ze swoim o 5
lat starszym partnerem. Podczas przeszukania zabezpieczono kilkaset sztuk różnej
odzieży, na której umieszczone były
podrobione znaki firmowe znanych producentów. Dodatkowo okazało się, że
przebywający w mieszkaniu mężczyzna
jest poszukiwany. Miał on do odbycia karę więzienia. Teraz śledczy będą ustalali,
kto poniesie odpowiedzialność karną za
obrót towarami oznaczonymi podrobionymi znakami towarowymi zarejestrowanymi przez pokrzywdzone firmy i jakie
straty ponieśli w związku z tym legalni
producenci. Za to przestępstwo grożą 2
lata więzienia.
■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara
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LOMBARD KAPS
20 lat doświadczenia
RABAT – 50% u nas to działa!

SZYBKA GOTÓWKA za:

złoto, srebro, GSM, RTV
SKUP I SPRZEDAŻ ZŁOTA

TANIE WYROBY
JUBILERSKIE

Al. NMP 1, tel. 34 361-39-50
Al. N.M.P. 8, tel. 34 324 51 03
Al. NMP 16, tel. 34 324-68-31
Al. Wolności 6, tel. 34 324 23 24

www.lombardkaps.pl

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE
O Maszyna dziewiarska firmy
bosch tel. 34 362 94 27
O Maszyna do szycia przemysłową,
marki „minerva” - stan bardzo dobry. Cena do negocjacji.
Tel. 603 521 686

USŁUGI

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

O Naprawa pomp wodnych, hydroforowych, samochodowych
i cyrkulacyjnych. Ul. Ikara 133a,
tel. 669 245 082

O Prasowalnica elektryczna
tel. 34 362 94 27
O Programator do pralki typ 770
nowy – tel. 790 819 855

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

bez ościenicy, prawe i lewe.
Tel. 693 629 529

O Błotniki przednie do Mercedesa
190 oryginał, w b. dobrym stanie.
Tel.: 693 629 529
O Drzwi białe pokojowe
Tel. 501 109 822

O Garnitur męski nowy, na wzrost
170 cm, 100 zł - tel. 697 272 102
O Garnek do gotowania ciśnieniowego PRESTO, 5L / 100 zł, nowy,
tel. 697 272 102
O Indyki i gęsi ubite.
Tel. 574 675 895, tel. stacjonarny:
(44) 681 94 71 - po godz. 18:00

O Drzwi wejściowe
Tel. 501 109 822
O Drzwi wewnętrzne pełne 80,

O Kawiarkę ciśnieniową DeLonghi
CAFE TREVISO, b.dobra, 100 zł,
tel. 697 272 102

O Radio+cd+magnetofon+2 głośniki 2x25W + głośnik basowy,
250 zł, tel. 697 272 102

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

O Szafa narożna kolor buk,
z lustrem, wys. 2,18m.
Tel. 880 203 419

O Łóżko rehabilitacyjne, elektryczne,
sterowane pilotem w czterech pozycjach, wysięgnik z uchwytem, drewniane wykończenie obudowy, nowy
materac. Nie używane. Cena 1400 zł.
Tel: 500 486 920

O Toaleta kompaktowa
– używana w bdb. stanie, z „Koła”.
Tel. 501 109 822
O Umywalka z „Koła” z baterią
o wym. 65x47 + szafka biała.
tel. 501 109 822

KUPON na bezpłatne ogłoszenie
-

O Wzmacniacz gitarowy 30W lampowy typu VOX, b.dobry, 400 zł,
tel. 697 272 102

O Pendrive 64GB nowy, USB 2.0 +
Micro USB marki HAMA, 29 zł
tel. 794 239 418

O Pralka whirlpool ładowana
od góry. Tel. 721 390 993

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

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

Życie Częstochowy i Powiatu -

 MOTORYZACJA

 KUPIĘ

 SPRZEDAM

 ODDAM

 NIERUCHOMOŚCI

 PRACA

 MATRYMONIALNE

 INNE

O Flash gsm profesjonalny serwis
telefonów komórkowych oraz nawigacji gps. Częstochowa, al. Wolności 10 (w bramie). Tel. 888 149
969

INNE
O Lekcje j. angielskiego
tel. 697 272 102
O Lekcje ry na gitarze,
tel. 697 272 102
O Trening pamięci, uwagi, myślenia
logicznego i twórczego, od 6 do
106 lat. Tel. 668 814 587
O Wolny lat 54, bezdzietny,
niezależny finasowo pozna panią.
Pani może posiadać dzieci.
Tel. 660 006 217

Jak zamieścić
ogłoszenie
w Życiu Częstochowy i Powiatu

Dostarczyć ogłoszenie
Wrzucić do skrzynki:
42-200 Częstochowa
Al. NMP 51

Wysłać email

Treść ogłoszenia:

na adres: reklama@zycieczestochowy.pl

.......................................................................................................................................................................................................

Wysłać SMS
.......................................................................................................................................................................................................

na numer 792 620 051

......................................................................................................................................................................................................

Przez internet

Nr tel. .................................................................................

Adres redakcji:
42-200 Częstochowa, al. NMP 51
tel. 533 333 049

wypełniając formularz na stronie
www.zycieczestochowy.pl
(zakładka: BIURO OGŁOSZEŃ)

Wydawca:

Kontakt internetowy:

Telefony:

Firma Handlowo-Usługowa BTG
Częstochowa, ul. Drzewna 48
Redaktor naczelny: Teresa Szajer

email: redakcja@zycieczestochowy.pl
email: reklama@zycieczestochowy.pl
www.zycieczestochowy.pl

Biuro ogłoszeń: 533 333 049
interwencje - trudne sprawy: 792 620 051
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REKLAMA / MOTORYZACJA

Wybrane samochody na dzień 10 grudnia 2021
VW PASSAT
2.0 D, rok prod. 2017,
kraj., I-wł., serwisowany,
F-VAT

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

74.900 zł

139.900 zł

BMW 320D GT
2.0 D, kraj.,rok prod. 2018,
I-wł., serwisowany,

94.900 zł

BMW X6
3.0 D, rok prod. 2009,
kraj., serwisowany, F-VAT

89.900 zł

AUDI A4 2.0 D, rok prod. 2003, automat, 

11.800 zł
29.900 zł

I-wł., F-VAT,

AUDI A8 4.2 E, rok prod. 2006, 

24.300 zł

OPEL ASTRA II, 1.6 E, rok prod. 2003, kraj.,

5.500 zł

OPEL ASTRA III, 1.4 E, rok prod. 2009, kraj., I-wł.,

16.900 zł

94.900 zł

OPEL ASTRA IV, 1.7 D, zakup 2013, 

23.000 zł

55.500 zł

OPEL CORSA 1.4 E, zakup 2011, kraj., 

15.900 zł

41.500 zł

PEUGEOT 407 1.8 E + LPG, kraj., rok prod. 2008, 

22.000 zł

BMW 3 GT 2.0 D, rok prod. 2018, kraj., I-wł., serwisowany, F-VAT 

BMW 320 2.0 E, rok prod. 2014, 
BMW X1 2.0 D, rok prod. 2010, automat, 

BMW 5 2.0 D, rok prod. 2017, kraj., I-wł., serwisowany, F-VAT 


148.900 zł

AUDI A3
1.4 TSI, rok prod. 2017
kraj., I-wł.,
serwisowany,

166.800 zł

77.900 zł

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

44.900 zł



173. 900 zł

RENAULT TWINGO 1.2 E, rok prod. 2010, 

9.900 zł

SEAT ALHAMBRA 2.0 D, rok prod. 2010, 

15.900 zł

CHEVROLET KALOS 1.2 E+LPG, rok prod. 2008, 

7.900 zł

SEAT TOLEDO 1.2 E, rok prod. 2015, 

27.900 zł

CHEVROLET VOYAGER 2.8 D, rok prod. 2007, 7-os. 

11.500 zł

SKODA OCTAVIA 1.9 D, rok prod. 2007, kraj., 

13.800 zł

CITROEN C5 2.2 D, automat, rok prod. 2002, 

1.800 zł

TOYOTA AVENSIS 2.0 D, rok prod. 2004, 

8.900 zł

12.400 zł

TOYOTA AVENSIS 2.0 D, rok prod. 2009, 

19.900 zł

FORD FIESTA 1.25 E, rok prod. 2009, 

17.900 zł

TOYOTA YARIS 1.0 E, rok prod. 2014, gwarancja, I-wł.,

FORD MONDEO 2.0 D, rok prod. 2007, kraj., 

16.900 zł

FORD TRANSIT 2.4 D, rok prod. 2006, kraj., 7-os., 

17.900 zł

FIAT PUNTO 1.2 E, rok prod. 2011, 

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

MERCEDES GLC 250, 2.0 E, rok prod. 2018, 4x4, automat, kraj.,

AUDI A4 2.0 D, rok prod. 2008, sedan, 

HYUNDAI TUSCON 2.0 D, rok prod. 2006, 

VW JETTA 1.4 E, rok prod. 2007, kraj.,

16.900 zł

VW JETTA 1.6 E, rok prod. 2007, 

17.900 zł

15.900 zł

VW NEW BEETLE 2.0 E, rok prod. 1999,

8.900 zł

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

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

JEEP RENEGADE 1.4 E, automat, nawigacja, kraj., I-wł.,

34.900 zł

MERCEDES GLC 220, 2.0 D, rok prod. 2018, 4x4, automat, kraj.,

serwisowany, rok prod. 2017, 

68.900 zł

MAZDA RX-8 1.4 E, rok prod. 2003, 

11.200 zł

MERCEDES S350 3.0 D, rok prod. 2009,
I-wł., F-VAT,



28.900 zł
45.500 zł

61.900 zł

HYUNDAI i30 1.4 E, rok prod. 2019, kraj., I-wł., serwisowany,
gwarancja, F-VAT

serwisowany,
VW GOLF VII 2.0 D, rok prod. 2015, kraj.,

 39. 000 zł
163.800 zł



59.900 zł

VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2018, kraj., I-wł., serwisowany, F-VAT,

VW POLO 1.2 E + LPG, zakup w 2010, 

71.900 zł
17.900 zł
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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

Doran

Kuba

szuka nowego domu!
Chłopak młody nie jest, bo ma już 12 lat, ale energii mu nie brakuje! Kuba potrzebuje zdecydowanego 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 zamieszkać w domu z ogrodem, bo każdy płot to dla niego nie problem do przeskoczenia. On potrzebuje 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!

cudny pies, który pragnie tylko domu.
Do schroniska trafił w styczniu tego roku. Psiak jest już po kastracji i śmiało może biec do domu, ale tego domu nadal nie widać! 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 problemu, jeśli masz już jakiegoś psiaka, ale polecamy spacer zapoznawczy. 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 psiakiem 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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SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT
W JAMROZOWIŹNIE
Jamrozowizna 1, 42-270 Kłomnice
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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 miesiącach 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 raczej 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 problemów. 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 jedyny dom... Kto go pokocha?!

Bohun

ma dopiero 3 lata.

Potrzebuje świadomego, doświadczonego, cierpliwego opiekuna, 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 polecamy do domu z dziećmi oraz innymi zwierzętami. Bohunek
nauczył się chodzić na smyczy i poznaje twarze nowych wolontariuszy. Jeżeli nie boisz się wyzwań i jesteś otwarty na pracę z
Bohunem, to dzwoń! Nie pozwól mu na dożywocie w schronisku! On się zmieni na 100%, ale do tego potrzebny mu człowiek,
czas i praca nad jego lękami oraz zrozumienie. Adoptuj!

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.

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 najlepiej odnalazłby się w domu z ogrodem. Czy Zgrywus doczeka
się tego dnia, w którym go adoptujesz?

HIT SEZONU
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ZAPRASZAMY!

PONIEDZIAŁEK-WTOREK, 13-14 GRUDNIA 2021

Voucher
- idealny prezent
pod choinkę!

