
Ryszard B., 27-letni mieszkaniec Często-
chowy bez stałego miejsca zamieszkania 
w pustostanie przy ul. Wolności miał bru-
talnie pobić 39-letniego mężczyznę. Z 
ustaleń śledczych wynika, że uderzał go 
rękami i siekierą po całym ciele i głowie. 
Wielokrotnie uderzał w niego również 
metalową rurką, a także drewnianą belką 
po głowie i plecach. Ustalono nawet, że 
rozbił na jego głowie szklaną butelkę. 
Znamy prawdopodobny motyw sprawcy.

W piątek, 18 listopada oficer dyżurny otrzymał 
zgłoszenie o nieprzytomnym mężczyźnie odnale-
zionym przy pustostanie w centrum miasta. – Po 
przybyciu na miejsce policjanci z „jedynki” podjęli 
reanimację mężczyzny, jednak jego życia nie uda-
ło się uratować. Osoby, które zgłaszały interwen-
cję oraz przebywały w tym miejscu były nietrzeź-
we, w związku z powyższym zostały doprowadzo-
ne do izby wytrzeźwień, by następnego dnia móc 
z nimi wykonać czynności procesowe. Żadna z 
nich nie potrafiła powiedzieć, co się stało i jak do-
szło do tego tragicznego w skutkach zdarzenia – 
informuje KMP w Częstochowie.

Kryminalni z komisariatu I dotar-
li do potencjalnych świadków zda-
rzenia, co pozwoliło im wytypować, 
a następnie wytropić i zatrzymać 
sprawcę pobicia 39-latka. Jak się 
okazało, poprzedniego dnia przy 
alei Wolności między 39-latkiem, a 
jego oprawcą doszło do nieporozu-

mienia. 27-letni Ryszard B., mieszkaniec Często-
chowy bez stałego miejsca zamieszkania zaatako-
wał i dotkliwie pobił 39-latka, po czym pozostawił 
bez pomocy.

– We wtorek zostanie przeprowadzona sekcja 
zwłok celem ustalenia bezpośredniej przyczyny 
zgonu tego pokrzywdzonego. Nie możemy na ten 
moment wykluczyć, że kwalifikacja tego przestęp-
stwa będzie zmieniona na zabójstwo. Na chwilę 
obecną w sprawie muszą wypowiedzieć się biegli 
z zakresu medycyny sądowej po sekcji zwłok – in-
formuje prokurator Tomasz Ozimek, rzecznik czę-
stochowskiej prokuratury. 27-letniemu Ryszardo-
wi B. został przedstawiony przez prokuratora za-
rzut pobicia ze skutkiem śmiertelnym 39-letniego 
mężczyzny. Jest to zarzut zagrożony karą od pię-
ciu lat do nawet dożywotniego pozbawienia wol-
ności. – Ryszard B. został przesłuchany przez pro-
kuratora. Nie przyznał się do zarzucanego mu 
przestępstwa. Zaprzeczył, jakoby miał użyć prze-
mocy wobec pokrzywdzonego. Według jego wer-
sji, kiedy przybył do tego budynku, pokrzywdzony 
był już pobity. Prokurator nie dał jednak wiary je-
go wyjaśnieniom, ponieważ są sprzeczne z pozo-
stałymi zebranymi dowodami. Wystąpił więc do 
sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie 
mężczyzny, a Sąd Rejonowy uwzględnił ten wnio-
sek i zastosował wobec niego tymczasowe aresz-
towanie na 3 miesiące – dodaje prokurator.

Prawdopodobnym motywem pobicia było to, 
że pokrzywdzony miał pomóc Ryszardowi B. w 
kradzieży w jednym z dyskontów, jednak w trak-
cie 39-latek postanowił się wycofać, o co sprawca 
miał do niego pretensje.
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Znamy motyw przestępcy

Szokujące kulisy śmierci  
pobitego w pustostanie 
mężczyzny

Miasto szuka oszczędności w 
związku z obecnym kryzysem ener-
getycznym oraz koniecznością 
dalszej racjonalizacji kosztów i 
ograniczenia wolumenu zużycia 
energii elektrycznej. Zdecydowano 
wobec tego o okresowym ograni-
czeniu w działaniu oświetlenia 
ulicznego w Częstochowie w godzi-
nach od 1 do 4 w nocy. Na razie 
dotyczyć to będzie tylko odcinka 
tzw.  Korytarza Północnego.

Czasowe ograniczenie oświetlenia 
ulicznego dotyczyć będzie odcinka mię-
dzy ul. Pileckiego a ul. Makuszyńskiego 

(aleja Marszałkowska), wraz z węzłem ul. 
Makuszyńskiego – aleja Wojska Polskiego 
(DK-1) w godzinach od 1 do 4 w nocy.  – 
Zakres ograniczeń w mieście między 
pierwszą a czwartą będzie sukcesywnie 
zwiększany według harmonogramu przy-
gotowanego przez Miejski Zarząd Dróg, 
który jest obecnie konsultowany ze służ-
bami miejskimi i władzami miasta. Har-
monogram dotyczy obwodów oświetle-
niowych, które są w eksploatacji MZD. 
Kwestię ewentualnych wyłączeń w obwo-
dach, będących w eksploatacji spółki 
Tauron Nowe Technologie S.A., a stano-
wiących elementy miejskiego oświetlenia 
ulicznego, rozstrzygną uzgodnienia z tym 
podmiotem – wyjaśnia częstochowski 
magistrat.

Od samego rana trwa akcja policji, 
w którą zaangażowanych jest kil-
kuset funkcjonariuszy. Poszukują 
oni Jacka Jaworka, który w lipcu 
2021 roku zabił swojego brata, jego 
żonę i syna. Choć poszukiwania 
trwają cały czas, tak zakrojona na 
szeroką skalę akcja wzbudziła za-
interesowanie.

– Prokuratura w porozumieniu z poli-
cją prowadzi po raz kolejny zakrojoną na 
szeroką skalę akcję poszukiwawczą – mó-
wi rzecznik częstochowskiej prokuratury 
Tomasz Ozimek, jednak nie potwierdza, 
że służby wpadły na jakikolwiek ślad Jac-
ka Jaworka. Mundurowych wspierają 
strażacy z okolicznych OSP. Przeczesują 
oni pola i lasy w promieniu ok. 5 km od 
miejsca zbrodni.

Przypomnijmy, według śledczych Jacek 
Jaworek 10 lipca 2021 roku ubiegłego ro-

ku zastrzelił swojego brata, jego żonę i ich 
syna. Sprawcy nie udało się odszukać, 
mimo że w poszukiwania od początku za-
angażowano wiele jednostek. Okolice 
Borowców przeczesywały ogromne siły 
policji wsparte przez strażaków. Wyko-
rzystano nowoczesne centrum dowodze-
nia i drony. Do poszukiwań zaangażowa-
no policję konną i specjalne psy tropiące. 
Policja sprawdzała nawet wizje jasnowi-
dza Krzysztofa Jackowskiego, który twier-
dził, że zwłok mężczyzny należy szukać w 
gminie Poraj. Niestety żadne z tych dzia-
łań nie przyniosły efektu.

Ponieważ zwłok mężczyzny nie zna-
leziono w pobliżu, niewiele wskazuje, 
aby po zbrodni targnął się na swoje ży-
cie. Jacek Jaworek prawdopodobnie ży-
je i się ukrywa, niewykluczone, że ktoś 
mu w tym pomaga. Jedna z hipotez mó-
wi, że zbiegł za granicę – inna, że popeł-
nił samobójstwo.

Częstochowa będzie oszczędzać

Oświetlenie Alei Marszałkowskiej 
będzie czasowo wyłączone

Policja prowadzi akcję w Borowcach

Przeczesywane są lasy  
w poszukiwaniu Jacka Jaworka

Inwestycje

Przebudowa ul. Bialskiej dobiegła 
końca
Kolejna inwestycja drogowa, po-
prawiająca lokalny układ 
komunikacyjny w częstochowskich 
dzielnicach została zrealizowana. 
Tym razem zakończono przebu-
dowę ul. Bialskiej na odcinku od 
Małopolskiej do Zakopiańskiej.

Inwestycja ta obejmowała wymianę 
nawierzchni, odtworzenie poboczy na 
odcinku o długości ok. 450 m oraz wy-
mianę części krawężników. Roboty kosz-
towały niespełna 300 tys. zł i zostały sfi-
nansowane z budżetu miasta. Jak zapo-
wiada częstochowski magistrat, w kolej-
nych latach, w przypadku wygospodaro-
wania odpowiednich środków finanso-

wych, zrealizowane zostaną kolejne pra-
ce drogowe poprawiające poruszanie się 
w sąsiedztwie Alei Brzozowej, jak i w ob-
rębie całej Parkitki.

– Zadania lokalne są dla nas tak samo 
ważne jak strategiczne inwestycje. Dlate-
go cieszę się, że tym razem ulica Bialska 
została objęta potrzebnymi pracami, po-
nieważ odpowiada za komunikację dyna-
micznie rozwijającej się części miasta, a z 
drugiej strony funkcjonuje w sąsiedztwie 
terenów zielonych. Wierzę, że poprawa in-
frastruktury drogowej ucieszy więc nie tyl-
ko kierowców, ale wpłynie pozytywnie tak-
że na osoby wykorzystujące ulicę do ak-
tywności fizycznej – podkreśla prezydent 
Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk.
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Telefon:

Biuro ogłoszeń:  792 620 051

 ● Bluza męska M, „HOUSE”, 40 zł  
tel. 660 714 015

 ● Bluza szara męska REEBOK,  
70 zł, tel. 660 714 015

 ● Boks w supermarkecie w cen-
trum, prosperujący (5 m²), 
tel.  881 205 052

 ● Dekoder DVB-T2 marki LCT, no-
wy na gwarancji, pilot, baterie, 
instrukcja, zasilacz w komplecie, 
95 zł. Tel. 794 239 418

 ● Encyklopedia 24 tomy, 150 zł, 
tel. 660 714 015

 ● Fotel biurowy, obrotowy, nowy. 
Cena 250 zł. Kontakt tel. 
664729211 w godz. 17.00 - 19.00

 ● Garaż murowany na ul. Prusa. 
Tel. 502 119 234

 ● Grób urnowy-amerykański, no-
wy na cmentarzu komunalnym 
w Częstochowie. Cena 2500 zł. 
Kontakt tel. 664729211 
w godz. 17.00 - 19.00.

 ● Komplet do chrztu dla dziew-
czynki, rozmiar 58, sprzedam  
tanio, cena 100 zł,  
tel. 576 991 894

 ● Kozako-skarpety czarne, rozm. 
40, 40 zł,  tel. 660 714 015

 ● Kosze wiklinowe, 2 szt. 
Tel. 792 017 815

 ● Kredensy oszklone 2 szt., stan b. 
dobry. Tel. 792 017 815

 ● Kurtka czarna, motocyklowa, 
skóra, 120 zł, tel. 660 714 015

 ● Kurtka czerwona „PUMA”,  
rozm. 36 - 150 zł,  tel. 660 714 015

 ● Łóżko rehabilitacyjne, elek-
tryczne, sterowane pilotem 
w czterech pozycjach, wysięgnik  
z uchwytem, drewniane wykoń-
czenie obudowy, nowy materac. 
Nie używane. Cena 1400 zł.  
Tel: 500 486 920

 ● Materace dmuchane: 2-osobo-
wy, 1-osobowy, tel. 792 017 815

 ● Materace samopompujące 2 szt. 
Tel. 792 017 815

 ● Meble w dobrym stanie, ładne, 
Częstochowa, tel. 508 747 290

 ● Odtwarzacz MANTA DVD-007 
EMPEROR 2 z karaoke (pilot, 
mikrofon w zestawie), w bdb sta-
nie, 40 zł. Tel. 794 239 418

 ● Orteze typu Rehab na kolano, 
cena 80 zł. Tel. 517 638 847

 ● Pawilon przy pasażu, ul. We-
sterplatte. Wyposażony w kli-
matyzator, chłodnię, WC.  
Sprzedam lub wynajmę za 1 zł.  
Tel. 501 645 181

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

 ● Regał drewniany na książki 
3x2m. Tel. 792 017 815

 ● Rower do ćwiczeń, domowy, 
stacjonarny, b. dobry, cena  
100 zł. Tel: 697 272 102

 ● Skuter 4t, stan dobry do jazdy. 
Tel. 696 289 385

 ● Spodnie męskie nowe na 130 
cm w pasie, cena: 50 zł. 
Tel. 514 277 061

 ● Stół rozsuwany,  
tel. 792 017 815

 ● Suknia ślubna w roz. 38, 
tel. 508 173 008

 ● Suknia ślubna, rozmiar 38, biała 
śmietankowa oraz tren i woalka. 
Cena 400 zł do negocjacji.  

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

OGŁOSZENIA ABONAMENTOWE

SPRZEDAM 

 O Mercedes Benz A170, rok 
prod. 2003, poj. 1,689 cm³, 
diesel, przebieg: 240.000, 
właścicielki: kobiety niepa-
lące, bardzo ekonomiczny. 
Pilnie sprzedam. 
Cena: 5200 PLN.  
Tel. 507 859 705

Treść ogłoszenia: 

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

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

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

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

    MOTORYZACJA

    NIERUCHOMOŚCI

    KUPIĘ     SPRZEDAM     ODDAM

    PRACA     INNE    MATRYMONIALNE

KUPON na bezpłatne ogłoszenie 
-  Życie Częstochowy i Powiatu  - 

Tel. 576 991 894

 ● Szafka 1 szt. lata 50-te, stan  

b. dobry. Tel. 792 017 815

 ● Toaletka z lustrem, lata 50-te, 

stan bdb., tel. 792 017 815

 ● Wózek inwalidzki, automat, ce-

na wywoławcza: 2000 zł.  

Tel. 534 917 417

USŁUGI
 ● Angielski - tłumaczenia umów, 
CV, dokumentów, działalność od 
1996, tel. 508 569 307

 ● Usługi psychologiczne / Często-
chowskie Centrum Diagnozy  
i Terapii, tel. 34 365 50 94, 
tel. 600 133 134

 ● Flash gsm profesjonalny  
serwis telefonów komórkowych 
oraz nawigacji gps. Cz-wa, al. Wolno-
ści 10 (w bramie). Tel. 888 149 969

 ● Hydraulik tanio, solidnie.  
Tel. 532 340 888

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

INNE
 ● Przyjmę lub kupię klatkę  
dla chomika (dość dużą).  
Tel. 667 499 164

 ● Przyjmę: wózki inwalidzkie  
oraz kule. Tel. 667 499 164

 ● Przyjmę drewno na opał,  
tel. 660 714 015

 ● Przyjmę stare telefony komór-

kowe, tel. 667 499 164

 ● Przyjmę srebro - złom.  

Tel. 667 499 164

 ● Trening pamięci, uwagi,  

myślenia logicznego i twórczego,  

od 6 do 106 lat. Tel. 668 814 587

 ● Poznam panią, może być  

z Ukrainy. Tel. 881 503 984

PRACA
 ● Mężczyzna lat 46 podejmie pra-

cę jako tokarz - ślusarz, 

tel. 694 200 794

 ● Podejmę prace dorywczo: go-

spodarcze, porządkowe, drobne 

remonty. Tel.: 536 512 396

 ● Podejmę pracę związaną ze 

sztuką - praca na scenie, np. te-

atr, lub malarstwo, literatura. 

Może być praca związana z far-

macją. Tel. 667 499 164

 ● Pracownik gospodarczy z do-

świadczeniem podejmie pracę. 

Tel. 665 226 044

 O ZESTAW WYPOCZYNKOWY 
w stanie b.dobrym. Boston. 
Wersalka z pojemnikiem na 
pościel + 2 fotele. 
Cena: 850 zł,  
tel. 698 180 354
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OPEL ASTRA III 
1.6 E, rok prod. 2008, 
kraj., 

12.800 zł

VOLVO XC60 II 
2.0 E, rok prod. 2020,  
kraj., I-wł, serwisowany, 
F-VAT

179.900 zł

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

139.900 zł

MERCEDES GLC 220
2.2 D, rok prod. 2019, 
krajowy, I-wł., F-VAT
serwisowany, 

188.900 zł

RENAULT MEGANE 
1.3 E, rok prod. 2019, 
kraj., I-wł., serwisowany, 
F-VAT

62.900 zł

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

77.900 zł

VW PASSAT 
1.5 E, rok prod. 2019,
nawigacja, kraj., I-wł., 
F-VAT

79.900 zł

AUDI A4 2.0 D, rok prod. 2008, 32.900 zł

AUDI A5 1.8 E, rok prod. 2014, 63.900 zł

AUDI A6 1.8 E, rok prod. 1998, 9.900 zł

AUDI A6 2.0 D, rok prod. 2017/2018, kraj., I-wł.,  
serwisowany, F-VAT 135.900 zł

AUDI A6 2.0 D, QUATRO S TRONIC, rok prod. 2018, 
kraj., I-wł., serwisowany, F-VAT 139.900 zł

AUDI A6 2.0 D, rok prod. 2021, kraj., I-wł., serwisowany, 
F-VAT, gwarancja producenta 219.900 zł

AUDI A8 3.0 D, rok prod. 2006,  42.200 zł

BMW 430 GRAND COUPE, 2.0 E, 4x4, rok prod. 2019, 
kraj., I-wł., serwisowany, F-VAT 129.900 zł

CHEVROLET KALOS 1.2 E+LPG, rok prod. 2008,  7.900 zł

CITROEN C5 2.2 D, rok prod. 2005,  10.900 zł

FIAT PUNTO 1.2 E, rok prod. 2000, kraj.,  2.900 zł

FORD EDGE 2.0 E, rok prod. 2019,  118.500 zł

FORD FIESTA 1.6 D, rok prod. 2010,  24.500 zł

FORD FOCUS 1.5 D, rok prod. 2017, I-wł., serwisowany, 
F-VAT 44.900 zł

FORD KUGA 2.0 D, rok prod. 2011,  42.500 zł

HONDA CIVIC 1.8 E, rok prod. 2009,  28.200 zł

MERCEDES GLC 250, 2.0 E, rok prod. 2018, 4x4, automat, 
kraj., I-wł., F-VAT,                       166.900 zł

OPEL ASTRA V, 1.6 D, rok prod. 2018, kraj., I-wł.,  
serwisowany, F-VAT            43.900 zł

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

OPEL INSIGNIA 1.5 E, rok prod. 2019, kraj., I-wł.,  
serwisowany, F-VAT 75.900 zł

OPEL ZAFIRA 1.6 E, rok prod. 2007, kraj.,            16.800 zł
PEUGEOT 206 1.1 E, rok prod. 2005,  7.700 zł
PEUGEOT 308 SW 1.6 D, rok prod. 2009, automat, 17.900 zł
TOYOTA AVENSIS 2.0 D, rok prod. 2008, 13.900 zł
TOYOTA YARIS 1.3 E, rok prod. 2006, 16.700 zł
VOLVO XC60 2.0 D, rok prod. 2017, kraj., I-wł.,  

serwisowany, F-VAT  137.900 zł
VW GOLF VI, 1.4 E, rok prod. 2009, kraj., I-wł., 24.500 zł
VW NEW BEETLE 1.6 E, rok prod. 2001, 7.900 zł
VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2018, kraj., I-wł., serwiso-

wany, F-VAT,  74.900 zł
VW POLO 1.2 E + LPG, zakup w 2010,  17.900 zł

Wybrane samochody na dzień 18 listopada 2022
FIAT TIPO 
1.2 E, rok prod. 2017, I-wł., 

43.900 zł
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