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Liberty

Politechnika Częstochowska

Najmłodsi rozpoczynają
naukę na uniwersytecie

Częstochowska
huta
z rekordową
produkcją
Częstochowska huta osiągnęła najwyższy
poziom miesięcznej produkcji od czasu przejęcia jej przez Grupę Liberty Steel w maju
ubiegłego roku. A wszystko to dzięki wyprodukowaniu prawie 58 000 ton kęsisk
GREENSTEEL i ponad 42 000 ton blach
GREENSTEEL w marcu, który był również rekordowy pod względem ilości blach
wysłanych w ciągu jednego dnia. Zakład jest
na dobrej drodze do osiągnięcia celu produkcyjnego wyznaczonego na początku roku.

Kolejna grupa uczniów rozpoczyna
swoją przygodę z Częstochowskim
Uniwersytetem Młodego Odkrywcy.
Program zajęć będzie bardzo bogaty.
Najmłodsi przyjrzą się między innymi łazikowi marsjańskiemu,
robotom, owadom, będą latać
dronem, a także sprawdzą, jak działa
drukarka 3D! W planach jest też wyjazd do Centrum Nauki i Rozrywki w
Krasiejowie oraz udział w Pikniku
Młodego Odkrywcy. Nad całością
czuwać będzie kadra Politechniki
Częstochowskiej.

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej już
po raz siódmy organizuje zajęcia dodatkowe dla uczniów szkół podstawowych w
ramach Częstochowskiego Uniwersytetu
Młodego Odkrywcy. Będzie w nich uczestniczyć około 200 uczniów. Tradycyjnie
podczas inauguracji „młodzi studenci”
złożyli symboliczne ślubowanie i otrzymali specjalne indeksy. Zgromadzeni wysłuchali również wykładu prof. inż. Przemysława Postawy na temat wykorzystania tworzyw sztucznych.
Zajęcia w ramach Częstochowskiego
Uniwersytetu Młodego Odkrywcy będą
trwać do końca czerwca. Poza zajęciami
praktycznymi prowadzonymi w obiek-

Policja

Mieli narkotyki warte
blisko 230 tysięcy złotych
Prawie 4,5 kg amfetaminy i marihuany, ponad 400 tabletek ekstazy i
30 LSD oraz mefedron i metamfetaminę zabezpieczyli u czterech
mężczyzn
częstochowscy policjanci.
Dwóch z nich już trafiło
do aresztu za posiadanie znacznych ilości
środków odurzających.
Kryminalni z Komisaria-

tu I Policji w Częstochowie uzyskali informację o kilku mężczyznach handlujących narkotykami na terenie Częstochowy. Następnie ustalili miejsca, w których
mogą przebywać. We wtorek w Częstochowie zatrzymali trzech z nich. 26 i
29-latek posiadali przy sobie kilka działek zielonego suszu. Trzeci w wieku 27
lat miał natomiast znaczną ilość marihuany, mefedron, amfetaminę, tabletki
ekstazy i LSD o łącznej wartości ponad
110 tysięcy złotych. Na wniosek prokuratora sąd zdecydował, że kolejne 3

tach Wydziału Inżynierii Mechanicznej i
Informatyki w planach jest wyjazd do
Centrum Nauki i Rozrywki w Krasiejowie
oraz udział w Pikniku Młodego Odkrywcy.
Zajęcia będą odbywały się w trzech
grupach wiekowych:
- Odkrywcy 6 - 9 lat
- Poszukiwacze 10 - 12 lat
- Młodzi naukowcy 13 - 16 lat
Głównym celem projektu jest popularyzacja nauki, rozwój umiejętności matematyczno-przyrodniczych, ICT (czyli
technologii informacyjnych i komunikacyjnych), uczenia się, pracy zespołowej
oraz kompetencji w zakresie kreatywności, innowacyjności, krytycznego myślenia i rozwiązywania problemów.
miesiące spędzi w areszcie.
Kilka dni później stróże prawa zatrzymali kolejnego przestępcę narkotykowego. Przy 22-latku znaleźli prawie 42
tysiące działek dilerskich amfetaminy,
blisko 600 metamfetaminy, prawie 400
tabletek ekstazy i kilkadziesiąt tabletek
psychotropowych. Ponadto w pomieszczeniu gospodarczym policjanci znaleźli
4 sztuki broni, która została przekazana
do dalszych badań specjalistycznych, by
ustalić, czy jej posiadanie nie wymaga
stosownych zezwoleń.
Prokurator z Prokuratury Rejonowej
Częstochowa-Południe skierował wniosek o tymczasowe aresztowanie 22-letniego handlarza. Decyzją sądu mężczyzna spędzi najbliższe 3 miesiące w
areszcie. Za posiadanie znacznej ilości
narkotyków oraz ich udzielanie w celu
osiągnięcia korzyści majątkowej, grozi
kara do 10 lat więzienia.

Po przejęciu dzierżawy częstochowskiej Huty w
grudniu 2020 r. firma Liberty wkrótce wznowiła
produkcję w walcowni i stalowni oraz znacznie
usprawniła jej działalność. Liberty systematycznie zwiększa produkcję do najwyższego miesięcznego poziomu od 2017 roku, ponownie
uruchamiając zakład prefabrykacji, rozpoczynając renowację dwóch linii do cięcia blach oraz instalując pierwszy etap nowej farmy słonecznej,
która po ukończeniu jeszcze w tym roku zapewni zakładowi około 3 MW mocy w zakresie energii odnawialnej.
Liberty Częstochowa od początku tego roku realizuje swoją strategię produkcji „55-65-85”, Początkowo zakładała osiągnięcie do kwietnia 2022
roku miesięcznych dostaw do klientów 55 000
ton blach GREENSTEEL. Obecnie cel ten jest bliski osiągnięcia, a w połączeniu z najlepszymi wynikami w zakresie bezpieczeństwa od czasu ponownego uruchomienia zakładu, firma zamierza
produkować 85 000 ton miesięcznie do końca
roku. Ambicja produkowania ponad 1 mln ton
rocznie jest wspierana przez remonty, modernizację i poprawę logistyki, a nowa strategia ma
również doprowadzić do rekrutacji i szkolenia
nowych pracowników produkcyjnych.
Sukces Liberty Częstochowa jest ważnym krokiem w realizacji ambicji, aby stać się głównym
producentem GREENSTEEL w Europie Środkowej i Wschodniej. Zakład w Częstochowie spodziewa się, że jego produkty będą wykorzystywane w dużych projektach infrastrukturalnych i
ekologicznych w ramach Narodowego Planu Odbudowy realizowanego przez polski rząd. - Jestem bardzo dumny z zespołu Huty Częstochowa za ich ogromny wysiłek włożony w osiągnięcie tak wysokiego poziomu produkcji - to, że jesteśmy blisko osiągnięcia naszego początkowego celu, świadczy o zaangażowaniu wszystkich –
mówi Krishnamoorthy Venkatasubramanian,
Dyrektor Wykonawczy Liberty Częstochowa. - Jestem szczególnie zadowolony, że udało nam się
osiągnąć te wyniki, biorąc pod uwagę trudne warunki ekonomiczne i polityczne, które sprawiły,
że musieliśmy jeszcze bardziej skupić się na zapewnieniu, że dostarczamy produkty i usługi,
których oczekują i potrzebują nasi klienci. Teraz
skupimy się na dalszym zwiększaniu produkcji
wysokiej jakości stali GREENSTEEL w naszym zakładzie, zapewniając Polsce pomoc w budowie
silnej i stabilnej przyszłości – podsumowuje.
■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara
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Sprawdź, czy masz je w apteczce

Możemy już wypożyczać Leki na nadciśnienie
wycofane z obrotu
rowery miejskie
239 rowerów dostępnych w 26 stacjach
czeka od pierwszego maja na mieszkańców naszego miasta. Zasady ich
wypożyczania pozostały bez zmian –
pierwsze 30 minut każdego wypożyczenia
będzie bezpłatne. Po przekroczeniu tego
czasu będą naliczane opłaty zgodne z cennikiem.
Operatorem systemu nadal jest firma Nextbike. Tylko ona zgłosiła się do przetargu
ogłoszonego przez Centrum Usług Komunalnych. Zasady wypożyczania pozostały bez
zmian – pierwsze 30 minut każdego wypożyczenia będzie bezpłatne. Kolejne pół godziny
to koszt zaledwie 2 zł. Po przekroczeniu tego
czasu będą naliczane opłaty zgodne z cennikiem. Zmienione zostały natomiast cztery lokalizacje, które nie cieszyły się specjalnym zainteresowaniem wśród mieszkańców. W efekcie zniknęły one z ulicy Starzyńskiego, ulicy
Norwida, ronda Kuleja i ulicy Jesiennej. - Analizowaliśmy statystyki z poprzednich lat
i sprawdzaliśmy, które stacje cieszą się naj-

większą popularnością. Te, które miały najmniej wypożyczeń, a jednocześnie nie były
dokupione w ramach budżetu obywatelskiego, przesunęliśmy w nowe miejsca. Mamy nadzieję, że dzięki temu mieszkańcy będą z nich
częściej korzystać - mówi Łukasz Kot. W zamian za to stacje działają przy alei Niepodległości i pływalni krytej MOSiR (będzie to powrót do tej lokalizacji po przebudowie ulicy),
na Rynku Wieluńskim, przy PKP Centrum (od
strony alei Wolności, od ul. Piłsudskiego działała już wcześniej) oraz przy alei Brzozowej
(czyli ul. Bialskiej) – przy skrzyżowaniu z ul.
Wrocławską. Rowery miejskie będą dostępne
do końca października.
Umowa z firmą Nextbike będzie obowiązywać przez dwa lata. Szczegóły działania systemu są dostępne na stronie rower.czestochowa.pl, która zostanie jeszcze zaktualizowana
przed startem nowego sezonu.
Do tej pory rowery miejskie w Częstochowie
wypożyczono blisko 447 tys. razy. W tym sezonie jest więc szansa na przekroczenie pół
miliona wypożyczeń.

Sędzia z Częstochowy
uczestniczył w aferze hejterskiej?
Leszek Mazur, były szef nowej Krajowej
Rady Sądownictwa i sędzia Sądu Okręgowego w Częstochowie miał być
uczestnikiem tzw. afery hejterskiej. Tak
wynika ze wspólnego śledztwa OKO.
Press i Onetu.
Leszek Mazur miał radzić sędziom Cichockiemu i Szmydtowi, by prześwietlili lokalizację
działek sędziego Waldemara Żurka. Leszek
Mazur sugerował, że znajdowały się one
w pobliżu budowanych autostrad, dzięki czemu Żurek mógł je sprzedać z wielokrotnym
przebiciem.
Sędziowie Arkadiusz Cichocki i Tomasz
Szmydt, którzy najpierw związani byli z aferą
hejterską, po kilku latach zdecydowali się
wskazać nieprawidłowości.

Jak informuje OKO.Press, nawróceni sędziowie teraz ujawniają, że 21 sierpnia 2018 roku
w Warszawie ówczesny szef KRS Leszek Mazur dawał im wskazówki, jak można „zająć
się” sędzią Waldemarem Żurkiem, krytykiem
przeprowadzanej przez PiS reformy sądownictwa.
„W środowisku tzw. sędziów dobrej zmiany,
wyraźnie czuło się wrogość wobec sędziego
Żurka” – mówi Onetowi sędzia Arkadiusz Cichocki, były prezes Sądu Okręgowego w Gliwicach, powołany na to stanowisko faksem
przez ministra Zbigniewa Ziobrę. Choć
w przeszłości wspierał wdrażane przez rząd
Zjednoczonej Prawicy zmian w sądownictwie,
teraz postanowił ujawnić nadużycia, jakich
mogli dopuszczać się przedstawiciele władzy.
■ RED

Przy skrzyżowaniu

W Częstochowie zakwitnie łąka...
w kolorach ukraińskiej flagi
Na powierzchni około tysiąca metrów
kwadratowych zakwitnie w Częstochowie błękitno-żółta łąka. Ma ona
przypominać flagę Ukrainy. - To ukłon
w stronę naszych sąsiadów zza wschodniej granicy - mówi Maciej Podyma, prezes
Fundacji Łąka.
6 kwietnia w Kijowie zespół miejskich ogrodników posadził błękitne bratki pod złotą kopułą Soboru Sofijskiego. To wyraz nadziei, że
wojna nie potrwa długo, a miasto wypięknieje, nim przekwitną wiosenne kwiaty. W Polsce
akcja siania łąk w kolorze ukraińskiej flagi została zainicjowana przez „Tygodnik Powszechny” i Fundację Łąka. Częstochowa postanowiła do niej dołączyć, przeznaczając teren
wzdłuż al. Jana Pawła II na zasiew błękitno-żółtej mieszanki nasion kwiatów. - Z jednej

strony chcieliśmy zagospodarować kolejną
przestrzeń w mieście w sposób ekologiczny,
a z drugiej dołączyliśmy do tych miast, które
solidaryzują się z Ukrainą i w sposób symboliczny zwracają uwagę na to, co dzieje się
w tym kraju - mówi prezydent Krzysztof Matyjaszczyk.
Głównie len i żmijowiec dadzą barwę niebieską, a rzepak, krokosz, koper oraz nagietek barwę żółtą. - Zrobiliśmy ukłon w stronę naszych sąsiadów zza wschodniej granicy. To
gest, który uświadamia, że wszyscy żyjemy na
jednej planecie i wszystko jest od siebie zależne - zaznacza Maciej Podyma, prezes Fundacji Łąka. - Mam nadzieję, że w ciągu około sześciu tygodni łąka wzejdzie, a później w okolicach czerwca, przez około miesiąc będzie kwitła. Chcemy, aby uderzenie kolorów nastąpiło
w jednym momencie - podsumowuje.

Główny Inspektor Farmaceutyczny
wydał decyzję o wycofaniu z obrotu leków na nadciśnienie Accupro
5, Accupro 10, Accupro 20 i Accupro 40.
Główny Inspektor Farmaceutyczny
wycofał z obrotu na terenie całego
kraju produkty lecznicze:
- ACCUPRO 5 (Quinaprilum) 5 mg, tabletki powlekane, opakowanie 30 tabletek
• numer serii: FR1997, data ważności:
30.11.2024
• numer serii: FF2033, data ważności:
31.10.2022
• numer serii: ET1536, data ważności:
31.10.2022
• numer serii: DR4162, data ważności:
31.10.2022
• numer serii: DC1456, data ważności:
30.09.2022
• - ACCUPRO 10 (Quinaprilum) 10 mg,
tabletki powlekane, opakowanie 30
tabletek
• numer serii: FN2870, data ważności:
30.06.2023
• numer serii: FJ0419, data ważności:
30.06.2023
• numer serii: FE6831, data ważności:
30.04.2023
• numer serii: EY7391, data ważności:
30.04.2023
• numer serii: EM1556, data ważności: 30.04.2023
• numer serii: EJ7128, data ważności:
30.04.2023
• numer serii: EA0782, data ważności:
30.04.2023
• numer serii: EN8321, data ważności:
30.04.2023
• numer serii: EA0784, data ważności:
30.11.2022
• numer serii: DM5062, data ważności: 30.11.2022
• - ACCUPRO 20 (Quinaprilum) 20 mg,

tabletki powlekane, opakowanie 30
tabletek
• numer serii: FM6645, data ważności:
30.06.2023
• numer serii: FM3990, data ważności:
30.06.2023
• numer serii: FL1132, data ważności:
30.06.2023
• numer serii: FJ1090, data ważności:
30.06.2023
• numer serii: FG9082, data ważności:
30.06.2023
• numer serii: FD9328, data ważności:
30.06.2023
• numer serii: EY3975, data ważności:
30.06.2023
• numer serii: ET1538, data ważności:
30.04.2023
• numer serii: EP1566, data ważności:
30.04.2023
• numer serii: EJ7141, data ważności:
30.04.2023
• numer serii: EF2674, data ważności:
30.04.2023
• numer serii: EA7792, data ważności:
30.04.2023
• numer serii: DT1742, data ważności:
30.04.2023
• numer serii: DM5061, data ważności: 30.11.2022
• numer serii: DA9320, data ważności:
30.09.2022
• - ACCUPRO 40 (Quinaprilum) 40 mg,
tabletki powlekane, opakowanie 28
tabletek
• numer serii: FN6679, data ważności:
30.04.2024
• numer serii: FM6646, data ważności:
30.04.2024
• numer serii: FG9088, data ważności:
30.04.2024
Leki wycofano ze względu na stwierdzenie obecności zanieczyszczenia
(N-Nitroso-quinapril) powyżej dopuszczalnego dziennego limitu spożycia.

Częstochowa

Ukrywali się za granicą.
Myśleli, że im się upiecze
Policjanci z częstochowskiej komendy doprowadzili do ekstradycji
z Holandii dwóch ukrywających się
przed wymiarem sprawiedliwości
osób. Poszukiwana za kradzież 31latka spędzi w więzieniu kolejne 8
miesięcy, a 34-latek ścigany między
innymi za naruszenie nietykalności
cielesnej funkcjonariusza — ponad
2 lata.
Kryminalni ustalili miejsce przebywania 31-letniej kobiety oskarżonej o kradzież, która była poszukiwana 9 nakazami doprowadzenia i 2 listami gończymi. W październiku ubiegłego roku
wydano za nią Europejski Nakaz Aresztowania. Dzięki współpracy częstochowskich stróżów prawa z Wydziałem
Wywiadu Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach i Biurem Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji w styczniu 31-latka została zatrzymana w Holandii przez tamtejszą policję. Kilka dni

temu została ekstradowana do Polski,
gdzie trafiła do aresztu. Spędzi tam 8
miesięcy.
Na trop 34-latka kryminalni z Częstochowy wpadli w ubiegłym roku. Mężczyzna poszukiwany był od lipca 2014
roku za naruszenie nietykalności cielesnej policjantów z Prudnika oraz posiadanie znacznej ilości narkotyków,
a w marcu 2021 roku Sąd Okręgowy
w Opolu wydał za nim list gończy. „Poszukiwacze” z Częstochowy dowiedzieli się, że 34-latek ukrywał się w Belgii
i we Francji, a od pewnego czasu przebywa na terenie Królestwa Niderlandów. Starania częstochowskich kryminalnych przyniosły efekt. Mężczyzna
został objęty poszukiwaniami międzynarodowymi. W międzyczasie 34-latek
popełnił przestępstwo w Holandii
i trafił tam do więzienia. Po zakończeniu odbywania zasądzonej kary został
przekazany stronie polskiej, gdzie kolejne 2 lata i 2 miesiące spędzi w polskim areszcie.
■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara

Strzelali do przechodnia

Policjanci z Piekar Śląskich zatrzymali
22 i 23-latka, którzy strzelali z wiatrówki do przechodnia. Mężczyźni
trafili do policyjnego aresztu, a następnie usłyszeli zarzuty. Za swoje
zachowanie odpowiedzą przed sądem,
grozi im do 3 lat więzienia.
W sobotę około 2.00 Naczelnik Wydziału
Prewencji wraz z policjantem z Wydziału

Kryminalnego pojechali na ulicę Ziętka,
gdzie według zgłoszenia ktoś miał strzelać
z broni do przechodnia. Kiedy policjanci
dojechali na miejsce, przy garażach zauważyli dwie osoby, które na ich widok zaczęły
uciekać. Stróże prawa ruszyli za nimi w pościg i szybko zatrzymali. To mieszkańcy
Piekar Śląskich i gminy Bobrowniki. Przy
jednym z mężczyzn mundurowi znaleźli
broń pneumatyczną wraz z nabojami gazowymi oraz pojemnik ze śrutem. Podczas
przeszukania samochodu oraz mieszkania
stróże prawa znaleźli kolejne dwie sztuki
broni. 22 i 23-latek spędzili noc w policyjnym areszcie. Usłyszeli już zarzuty narażenia człowieka na niebezpieczeństwo utraty
życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.
Broń trafi do biegłego, który określi czy wymagane jest zezwolenie na to, by ją posiadać. Mężczyznom grozi do 3 lat więzienia.

Tragiczny wypadek w sortowni
odpadów
Policjanci z Boguszowic, pod nadzorem
Prokuratury Rejonowej w Rybniku
oraz pracownicy inspekcji pracy, wyjaśniają okoliczności śmierci 31-letniego
pracownika firmy sortującej odpady.
Mężczyzna został wciągnięty do maszyny zgniatającej śmieci. W wyniku
odniesionych obrażeń rybniczanin poniósł śmierć na miejscu. Obecny na
miejscu prokurator zarządził przeprowadzenie sekcji zwłok.

Do zdarzenia doszło w firmie sortującej
odpady w Rybniku. Jak ustalili policjanci,
31-latek podczas pracy przy maszynie
zgniatającej śmieci, został wciągnięty do
środka. W wyniku zdarzenia mieszkaniec
Rybnika poniósł śmierć na miejscu.
W czynnościach brał udział prokurator,
który zarządził przeprowadzenie sekcji
zwłok. W wyjaśnianiu przyczyn wypadku
biorą udział również przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy.

Utylizowali odpady w niewłaściwy
sposób.Staną przed sądem
Śledztwo dotyczy popełniania oszustw
przy zawieraniu umów o wykonanie
prac rozbiórkowych, a także utylizowania i składowania odpadów
w sposób niewłaściwy oraz zagrażający
życiu i zdrowiu ludzi oraz środowisku.
Według śledczych rażącym naruszeniem
warunków
umów
było
zakopywanie części odpadów pochodzących z rozbiórek, zamiast ich
wywiezienia i zneutralizowania. CBŚP
wspólnie z KWP w Katowicach oraz
KAS, Prokuraturą Okręgową w Katowicach, przy wsparciu Wojewódzkiego
Inspektoratu Ochrony Środowiska, zebrało materiał dowodowy pozwalający
na zatrzymanie 16 podejrzanych.
Funkcjonariusze z Zarządu w Katowicach
Centralnego Biura Śledczego Policji wraz
z policjantami Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Katowicach prowadzą
czynności w śledztwie, ściśle współpracując ze Śląskim Urzędem Celno-Skarbowym
w Katowicach (KAS) oraz Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Katowicach i Krakowie. Sprawa dotyczy niewłaściwego utylizowania i składowania znacznych ilości odpadów niebezpiecznych
w postaci m.in. podkładów kolejowych impregnowanych środkami chemicznymi.
Niszczenie odpadów w sposób niewłaściwy stwarza zagrożenie dla życia i zdrowia
wielu osób oraz środowiska. Według śledczych osoby reprezentujące prywatne firmy nie realizowały właściwie warunków
umów podpisanych ze spółką, a część odpadów pochodzących z rozbiórek obiek-
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Pięć tysięcy złotych mandatu
za kolizję
Od tego roku zmieniły się przepisy w
ruchu drogowym, a
wraz z nimi wysokość
mandatów
karnych. O tym, jak
dotkliwe mogą być
kary, przekonał się
21-latek z Piekar
Śląskich. Za spowodowanie
kolizji
drogowej młody
kierowca
został
ukarany mandatem
karnym w wysokości 5 tysięcy złotych.
Policjanci z piekarskiej drogówki zostali
wezwani do kolizji drogowej, która miała
miejsce na skrzyżowaniu ul. Tarnogórskiej z ul. Brynicką. Kiedy mundurowi dojechali na miejsce, bmw stało w polu, kilkadziesiąt metrów od drogi. Jak ustalili

stróże prawa, 21-letni mieszkaniec Piekar
jadąc ul. Brynicką, nie dostosował prędkości do warunków na drodze, przejechał
przez skrzyżowanie i wjechał w pole. Kierujący oraz pasażer na szczęście nie odnieśli obrażeń. Mężczyzna za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym został ukarany mandatem karnym w wysokości 5 tysięcy złotych oraz 6 punktami karnymi.

Poszukują gwałciciela
Sosnowieccy policjanci z Wydziału
Kryminalnego prowadzą postępowanie w sprawie usiłowania
zgwałcenia, do którego doszło w dniu
15.01.2022 roku w Sosnowcu, w dzielnicy Pogoń. Sprawca usiłował
zgwałcić pokrzywdzoną, co mu się
jednak nie udało, ponieważ spłoszył
go pies zaatakowanej kobiety.

lub z Oficerem Dyżurnym Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu pod numerem
47 852 12 00 lub 47 852 12 55.

Do zdarzenia doszło w dniu
15.01.2022 roku w dzielnicy Pogoń
w Sosnowcu. Sprawca usiłował zgwałcić pokrzywdzoną, jednak nie osiągnął
swojego celu z uwagi na gwałtowną reakcję psa pokrzywdzonej, w wyniku
której się spłoszył i uciekł. W toku postępowania stworzono portret pamięciowy sprawcy, który publikujemy wraz
z prośbą o pomoc w ustaleniu personaliów napastnika.
Osoby, które posiadają w tej sprawie
jakiekolwiek informacje, proszone są
o kontakt z Wydziałem Kryminalnym
Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu
pod numerem telefonu 47 852 12 80

tów pokopalnianych, zamiast ich wywiezienia i zneutralizowania, była zakopywana.
Funkcjonariusze ustalili, że w wyniku tego
mogło dojść do skażenia gruntów.
Na podstawie zebranych informacji,
w minionym tygodniu policjanci CBŚP
wspólnie z funkcjonariuszami KWP w Katowicach i ŚUC-S, zatrzymali 16 osób i zabezpieczyli m.in. gotówkę w wysokości ponad 1 miliona złotych w różnych walutach.
Dodatkowo funkcjonariusze przejęli do
analizy dokumentację, komputery, nośniki
danych informatycznych oraz telefony komórkowe. Działania przeprowadzono na
terenie województwa śląskiego.
Zatrzymani, w Prokuraturze Okręgowej
w Katowicach usłyszeli zarzuty udziału
w zorganizowanej grupie przestępczej, doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem oraz niewłaściwego składowania odpadów. Dodatkowo jednej
osobie grozi odpowiedzialność za kierowanie tą grupą. Na podstawie zebranego materiału dowodowego sąd podjął decyzję
o zastosowaniu wobec dwóch podejrzanych środka zapobiegawczego w postaci
tymczasowego aresztowania

Dzielnicowy usłyszał wołanie
o pomoc
Dzielnicowy z drugiego komisariatu w
Zabrzu st. sierż. Michał Schoepe pomógł mężczyźnie, który z powodu
swojej choroby zasłabł w mieszkaniu.
69-latek przewrócił się na podłogę i
od kilku dni nie potrafił wstać ani wezwać pomocy.
Do interwencji dzielnicowego doszło w
jednym z mieszkań przy ulicy Księdza Józefa Wajdy w Zabrzu. St. sierż. Michał
Schoepe podczas załatwiania bieżących
spraw służbowych usłyszał odgłosy pojękiwania dochodzące z jednego z mieszkań. Mundurowy postanowił sprawdzić
sytuację. Podejrzewał, że ktoś może potrzebować pomocy. Drzwi do mieszkania
były otwarte, jednak wewnątrz nie było
oświetlenia, a ze środka nikt nie odpowiadał. Policjant wszedł do lokalu miesz-

kalnego i zastał leżącego na ziemi 69-latka. Mężczyzna miała problem z komunikowaniem się i był skrajnie wyczerpany.
Jak ustalił dzielnicowy, mężczyzna przewrócił się i od kilku dni nie potrafił opuścić mieszkania oraz wezwać pomocy. Na
miejsce została wezwana karetka pogotowia. Decyzją lekarza 69-latek został hospitalizowany. Dzięki czujności dzielnicowego pomoc nadeszła na czas.
■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara
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LOMBARD KAPS

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

20 lat doświadczenia
RABAT – 50% u nas to działa!

SPRZEDAM
Sprzedam działkę budowlaną,
pow. 998m², ogrodzona, położona w malowniczej, leśnej okolicy.
Działka znajduje się w gminie
Janów, w miejscowości Piasek,
ok 25 km od Częstochowy.
Cena: 100 tys. zł, do negocjacji
Tel. 881-455-07

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

● Kiosk typu „RUCH”, tanio sprzedam, tel. 695 480 723

www.lombardkaps.pl

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE
SPRZEDAM

● Akordeon Weltmaister, cena:
1000 zł. Tel. 514 277 061
● Antena do tv z przyłączem (kpl)
tel. 34 362 94 27
● Aparat fotograficzny klasyczny,

KODAK KE40 na standardowy
film, timer, automatyczna lampa
błyskowa, zasilany 2 baterie
w zestawie, 45 zł.
Tel.: 794 239 418
● Błotniki przednie do Mercedesa

190 oryginał, w b. dobrym
stanie. Tel.: 693 629 529
● Drzwi wewnętrzne białe 80 bez futryny, tylko skrzydła: 1
szt. lewe, 5 szt. prawe - 50 zł/szt.
Tel. 509 024 239

● Flash gsm profesjonalny
serwis telefonów komórkowych
oraz nawigacji gps.
Częstochowa, al. Wolności 10
(w bramie). Tel. 888 149 969
● Malowanie obrazów, szkice.
Tel. 667 499 164

● Maszyna do szycia przemysłową, marki „minerva” - stan bardzo dobry. Cena do negocjacji.
Tel. 603 521 686
● Materac masujący rehabilitacyjny Enabiol” prod. niemieckiej.
Podstawowe informacje:
w internecie wpisać słowo
„Vitberg”, wskazania do terapii:
bóle kręgosłupa i karku,
skurcze łydek i inne.
Tel: 514 621 011
● Okulary oryginalne Carl Zeiss
Germany Lupenbrille, lupa powiększając x2, lewy okular do
prac precyzyjnych, nowe, futerał, tel. 730 016 717

 MOTORYZACJA

 KUPIĘ

 SPRZEDAM

 ODDAM

 NIERUCHOMOŚCI

 PRACA

 MATRYMONIALNE

 INNE

Treść ogłoszenia:

INNE
● Lekcje gry na gitarze,
tel. 697 272 102
● Przyjmę: wózki inwalidzkie
oraz kule. Tel. 667 499 164

● Wolny lat 55, bezdzietny,
niezależny finasowo pozna
panią. Pani może posiadać
dzieci. Tel. 660 006 217

● Pianino Calisio,
ul. Prądzyńskiego 8/7, Częstochowa,
tel. 535 988 066

Życie Częstochowy i Powiatu -

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

● Trening pamięci, uwagi, myślenia logicznego i twórczego,
od 6 do 106 lat.
Tel. 668 814 587

● Pawilon przy pasażu, ul. Westerplatte. Wyposażony w klimatyzator, chłodnię, WC. Sprzedam lub wynajmę za 1 zł.
Tel. 501 645 181

-

● Wózki inwalidzkie (2), nowe,
regulowane podnóżki, ręczne,
50 zł / szt. Tel.: 794 239 418

USŁUGI

● Maszyna dziewiarska firmy
bosch, tel. 34 362 94 27

KUPON na bezpłatne ogłoszenie

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

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

● 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

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

● Prasowalnica elektryczna
tel. 34 362 94 27

PRACA
● Podejmę prace dorywczo: gospodarcze, porządkowe, drobne
remonty. Tel.: 536 512 396

Jak zamieścić
ogłoszenie
w Życiu Częstochowy i Powiatu

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

Wysłać email
na adres: reklama@zycieczestochowy.pl

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

Wysłać SMS

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

na numer 792 620 051

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

Przez internet

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

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

Wybrane samochody na dzień 29 kwietnia 2022
FORD FOCUS
1.5 D, kraj., rok prod. 2017,
I-wł., serwisowany, F-VAT

44.900 zł

OPEL ASTRA V
1.6 D, rok prod. 2018,
krajowy, I-wł., F-VAT
serwisowany,

43.800 zł

MERCEDES GLC 250
2.0 E, 4x4, rok prod. 2018,
kraj., I-wł., serwisowany,
automat

AUDI A4
2.0 E, rok prod. 2020,
kraj., I-wł., gwarancja,
serwisowany, F-VAT

173.900 zł

144.900 zł

VW PASSAT
1.8 TSI, rok prod. 2017,
kraj., I-wł., serwisowany,
F-VAT

FORD MONDEO
2.0 D, rok prod. 2018,
kraj., I-wł., serwisowany,
F-VAT

77.900 zł

79.900 zł

AUDI A6
2.0 D QUATRO S TRONIC,
kraj., rok prod. 2018, I-wł.,
serwisowany, F-VAT

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

139.900 zł

77.900 zł

AUDI A4 2.0 D, rok prod. 2008, sedan, 
29.900 zł
AUDI A6 2.0 D, rok prod. 2008,
30.900 zł
AUDI A6 2.0 TDI S TRONIC, rok prod. 2017,
kraj., I-wł., serwisowany, F-VAT 
119.900 zł
AUDI A8 4.2 E, rok prod. 2006, 
21.300 zł
BMW 3 GT 2.0 D, kraj., rok prod. 2018, I-wł., serwisowany,
F-VAT,
94.900 zł
BMW 430 GRAND COUPE 2.0 E, rok prod. 2019, kraj., I-wł.,
serwisowany, F-VAT,
149.900 zł
BMW 520 2.0 D, rok prod. 2007, 
17.800 zł
BMW X1 2.0 D, rok prod. 2010, automat, 
41.500 zł
CHEVROLET KALOS 1.2 E+LPG, rok prod. 2008,  7.900 zł
DAEWOO MATIZ 1.0 E, rok prod. 2005, 
3.900 zł
HYUNDAI TUSCON 2.0 D, rok prod. 2006, 
15.900 zł
KIA VENGA 1.4 E, kraj., rok prod. 2010, 
24.900 zł
KIA VENGA 1.4 E, kraj., rok prod. 2013, 
33.800 zł
MERCEDES GLC 2.0 D, rok prod. 2018, 4x4, automat, kraj.,
I-wł., F-VAT,

166.800 zł
MERCEDES S350, 3.0 D, rok prod. 2015,
179.900 zł
MINI COOPER, 1.6 E, rok prod. 2006,
14.900 zł
OPEL ASTRA 1.6 E, rok prod. 2013, kraj.,
25.800 zł
OPEL ASTRA 1.6 D, rok prod. 2018, kraj., I-wł.,
serwisowany
43.900 zł
OPEL ASTRA II, 1.6 E, rok prod. 2003, kraj.,
5.500 zł

OPEL CORSA C, VAN, 1.3 E, rok prod. 2005, kraj., I-wł.,

3.900 zł
OPEL MERIVA 1.7 D, rok prod. 2006,
7.400 zł
RENAULT LAGUNA COUPE 2.0 E, rok prod. 2008, 

31.800 zł
RENAULT LAGUNA III 2.0 D, rok prod. 2010, kraj., I-wł., 

19.900 zł
RENAULT MODUS 1.6 E, rok prod. 2005, 
8.900 zł
RENAULT THALIA 1.4 E, rok prod. 2001, 
3.900 zł
RENAULT TWINGO 1.2 E, rok prod. 2010, 
9.900 zł
SEAT TOLEDO 1.2 E, rok prod. 2015, kraj., 
29.900 zł
SKODA OCTAVIA 1.6 D, rok prod. 2017, kraj., serwisowany,
F-VAT,
44.900 zł
SKODA OCTAVIA 1.9 D, rok prod. 2007, kraj.,  13.800 zł
TOYOTA AVENSIS 2.0 D, rok prod. 2009, 
21.900 zł
VW JETTA 1.4 E, rok prod. 2007, 
16.900 zł
VW JETTA 1.6 E, rok prod. 2007, 
17.900 zł
VW NEW BEETLE 2.0 E, rok prod. 1999,
7.500 zł
VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2018, kraj., I-wł., serwisowany, F-VAT, 
71.900 zł
VW PASSAT 1.4 E, rok prod. 2016, kraj., I-wł., serwisowany, F-VAT, 
59.900 zł
VW POLO 1.2 E + LPG, zakup w 2010, 
17.900 zł
VW UP! 1.0 E, rok prod. 2012, nawigacja 
23.300 zł
PRZYCZEPA LEKKA sklep/bar, rok prod. 2015,  21.500 zł
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ADOPTUJ ZWIERZAKA!

FUNDACJA PSIA DUSZKA
Jeśli szukasz pieska do adopcji, dobrze trafiłeś ;)

zapiąć mu smyczy. Następuje jednak moment kiedy
on przyjmuje taka osobę do grona zaufanych i wtedy
aż miło patrzeć jak ciśnie się na kolana. Bruno woli
być jedynakiem bo z psami idzie mu dłużej. Nasze
fundacyjne na spacerach już zna i nie szuka konfliktu,
natomiast nowy pies wywołuje u niego niepokój i czasami Bruniu próbuje mu coś wytłumaczyć. Te zachowania powodują, że chłopak tak długo czeka na dom
i swojego człowieka. Było wielu chętnych, ale osoby
te rezygnowały gdy dowiadywały się, że trzeba
pieska odwiedzić więcej razy. My się nie poddajemy
i dzielnie szukamy mu domku. Bruniu bardzo szybko
się uczy. Poznał swego czasu kilka komend i gdy tylko
- Czeka u nas na dom już prawie cztery
ktoś chciałby z nim poćwiczyć będzie niezły materiał
lata. Piesek trafił pod nasza opiekę od kobiety, która
na uczonego psa bo ma duża motywację do pracy i
przygarnęła go do domu z ulicy, ale nie umiał poenergię którą można w fajny sposób wykorzystać.
rozumieć się z jej psami. Bruno nie kocha od razu,
Bruno ma 5 lat, jest pieskiem niedużym. Waży teraz
potrzebuje kilku spotkań aby zaufać, ale gdy to już się
nieco więcej, bo mu urosło sadełko zimowe, ale jego
stanie, oddaje się bez granic tej miłości. Osoby które
waga standardowa to 12-13 kg. Jest pogodny, szybki,
regularnie wyprowadzają go na spacery mogą go
zwinny. Pięknie stróżuje i jeśli ktoś chciałby psiaka,
tulić, brać na ręce, przytrzymywać i wykonywać czynktóry przez ogrodzenie pokazuje obcym, że nie warto
ności pielęgnacyjne. Każda nowa osoba może z nim
wchodzić to on bardzo ładnie potrafi zagrać obrońcę
wyjść na spacer, ale nie może go sama dotykać ani
domu :)

NO

B

RU

Kontakt: 694 132 231

Bruno
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Alfik jest trzyletnim miłośnikiem przytu-

Bryś to malutki 5-latek bardzo ładnie

lania. To pełen energii, aczkolwiek grzeczny
w domu, psiak szukający nowych opiekunów.
Jest łagodny dla dzieci, więc dobrze odnajdzie
się wśród rodziny, ale potrafi również zostać
sam bez marudzenia, więc sprawdzi sie też
jako kompan w małym czy jednoosobowym
gospodarstwie. Alpik lubi spacery i aktywne
spędzanie czasu. Nie pogardzi jednak chwilami
relaksu przy telewizorze na wygodnej kanapie.

chodzący na smyczy. Jest ruchliwym i pełnym
życia psem, który dobrze odnajduje się w
zyciu miejskim. Jest grzeczny w domu oraz
w samochodzie. Listę jego ulubionych rzeczy
zdecydowanie otwiera głaskanie. Bryś uwielbia
poświęcaną mu uwagę. Cieszy go każy gest
i ruch wykonywany w jego stronę. Z nadzieją
czeka na nowego opiekuna, z którym przejdzie
przez resztę życia.

SA

RA

Sara to 7 letnia sunia z przyjaznym charakterem i prawie 3 letnim stażem w naszej Fundacji! Jest cudna, z wyglądu przypomina trochę
krótkowłosego owczarka niemieckiego, który
skurczył się w praniu...
Mimo, że jest już dorosła to ma świetny kontakt
z ludźmi, bardzo lubi dwunożnych, jest miła,
przyjacielska, chętnie nawiązuje relacje.
Sara niecierpliwie czeka na nowy dom, potrafi
chodzić na smyczy – stara się chodzić przy
nodze, chętnie spaceruje, chętnie spędza czas z
ludźmi. Nie szuka konfliktów z innymi psami, ale
nie przepada za innymi suczkami. Zna warunki
domowe, jednak zamiast bloków idealny byłby
dla niej dom z ogródkiem:)
Wszelkie informacje o Sarze oraz o procedurze
adopcji uzyskasz pod numerem tel.:
694-132-231
Kontaktując się pamiętaj o podaniu jej imienia!

A

Lolka to 4-letnia suczka, przeby-

LK

LO

wająca w domu tymczasowym i marząca o opiekunie, który przygarnie
ją na stałe. Jest miłośniczką przytulania, chętnie spędza czas w domu
i dobrze bawi się na spacerach..
Aktualnie mieszka razem z kotem,
jest też przyjazna dla innych psów.
Sprawdzi się więc także w towarzyskim gronie. Lolka jest średniej
wielkości suczką. Waży 16 kg. Jest
zdrowa, wesoła i wysterylizowana.

Lunka pozdrawia z nowego domu!
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