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49-latek był już w stanie hipotermii

Służby odnalazły zaginionego 
mieszkańca gminy Blachownia

Policjanci z Blachowni wraz 
ze strażakami prowadzili w nie-
dzielę poszukiwania 49-letniego 
mieszkańca gminy, który zaginął 
poprzedniego dnia, nie wrócił 
na noc do domu i nie nawiązał 
żadnego kontaktu z bliskimi. 
Po niespełna dwóch godzinach 
intensywnych poszukiwań, 
służbom udało się odnaleźć za-
ginionego. Mężczyzna w stanie 
hipotermii trafił do szpitala.

Gdy w niedzielę rano policjanci 
z Blachowni otrzymali zgło-
szenie o zaginięciu 49-letniego 
mieszkańca gminy Blachownia, 
rozpoczęli intensywne poszuki-
wania. Z uwagi na stan zdrowia 

zaginionego i istniejące realne 
zagrożenie dla jego życia, liczyła 
się każda sekunda. Policjanci za-
angażowali do działań strażaków 
z państwowej straży pożarnej 
i ościennych jednostek ochotni-
czych. Dzięki podjętym w krótkim 
czasie działaniom, służby pracu-
jące na miejscu odnalazły zagi-
nionego mężczyznę po niespełna 
2 godzinach od przyjęcia zawia-
domienia. Dzięki sprawnemu 
współdziałaniu wszystkich służb, 
wyziębiony mężczyzna, który noc 
spędził na terenie nieużytków 
rolnych w Łojkach, w ostat-
niej chwili trafi ł do szpitala pod 
opiekę specjalistów.

Jest wyrok dla sprawców

Został pobity na zlecenie 
żony i wywieziony 
w bagażniku nad rzekę

W lipcu 2022 roku 30-letni męż-
czyzna z Rakowa został pobity na 
zlecenie żony, pozbawiony wolności 
i wywieziony w bagażniku własnego 
samochodu nad rzekę. Tam trzech 
sprawców w wieku 28, 35 i 43 lat po-
rzuciło poszkodowanego. Zostali oni 
zatrzymani i aresztowani. 6 lutego 
zapadł wyrok w tej sprawie.

Przypomnijmy, że do zdarzenia 
doszło 5 lipca 2022 roku na często-
chowskim Rakowie. Do mieszkania 
poszkodowanego wtargnęło trzech 
mężczyzn, którzy zaczęli go bić. Na-
stępnie wyciągnęli go z mieszkania 
i wrzucili do bagażnika samochodu 
osobowego. Mężczyźni wywieźli 
ofi arę w rejon innej dzielnicy i pozo-
stawili w pobliżu rzeki. W trakcie zda-
rzenia w mieszkaniu przebywała żona 
poszkodowanego wraz z dwójką ma-
łoletnich dzieci. Mężczyzna martwiąc 
się o rodzinę, pieszo wrócił do miejsca 
zamieszkania. Po przybyciu na miejsce 
ci sami mężczyźni, ponownie doko-
nali jego pobicia i wyrzucili go przed 
klatkę. Poszkodowany udał się na 
pobliski komisariat, gdzie zawiadomił 
policjantów o powyższym zdarzeniu. 
Policjanci w mieszkaniu zastali żonę 
poszkodowanego oraz trzech wska-
zanych sprawców 28, 35 i 43-letnich 
mieszkańców Częstochowy. Męż-
czyźni zostali zatrzymani. Każdy z nich 
znajdował się pod wpływem alkoholu 
mając w organizmie od 2 do blisko 3 
promili alkoholu. W toku czynności 
kryminalni ustalili, że zleceniodaw-
czynią pobicia poszkodowanego, była 
jego żona, która sama dała sprawcom 
kluczyli do samochodu męża. Po-
nadto, kobieta w trakcie przepro-
wadzanej interwencji opiekowała 
się dziećmi w wieku 2 i 4 lat mając 
w organizmie blisko 2 i pół promila 
alkoholu.

Ciąg dalszy sprawy

Sprawa wpłynęła do Sądu Re-
jonowego w Częstochowie 14 

grudnia 2022 r. 
Oskarżone w sumie 
były 4 osoby, 3 męż-
czyzn i jedna ko-
bieta. Na rozprawie 
6 lutego oskarżeni 
złożyli wnioski 
o podanie się karze 

w trybie artykułu 387 Kodeksu 
Karnego. Kobieta takiego wniosku 
nie złożyła, dlatego jej postępo-
wanie zostało wyłączone i będzie 
prowadzone w odrębnym postę-
powaniu. Sprawa mężczyzn nato-
miast zakończyła się wyrokiem.

Oskarżeni mieli zarzuty popeł-
nienia przestępstw. Pierwszy 
z nich Odon O. z art. 158 paragraf 
1 Kodeksu Karnego, czyli to jest 
udział w pobiciu i pozbawienie 
wolności pokrzywdzonego. drugi 
oskarżony usłyszał ten sam zarzut. 
Trzeci z mężczyzn również, a po-
nadto zarzucono mu przestępstwo 
groźby. Sąd uznał oskarżonych za 
winnych zarzucanych im czynów.

Odonowi O. sąd wymierzył karę 
2 lat pozbawienia wolności. Dru-
giemu oskarżonemu Radosławowi 
W. wymierzył karę 1 roku i 2 mie-
sięcy pozbawienia wolności. Trzeci 
oskarżony za pierwszy czyn (udział 
w pobiciu i pozbawienie wolności) 
został obciążony karą pozbawienia 
wolności na rok i 3 miesiące, a za 
przestępstwo groźby otrzymał 
kare pozbawienia 3 miesięcy wol-
ności. Kara łączna wyniosła rok i 6 
miesięcy pozbawienia wolności.

Sąd zasądził od oskarżonych na 
rzecz pokrzywdzonego nawiązki, 
w kwotach od Odona O. 10 tys. 
zł, a od pozostałych oskarżonych 

po 5 tys. zł. Sąd zaliczył oskar-
żonym na poczet orzeczonych kar 
okres rzeczywistego pozbawienia 
wolności w sprawie i zostaną oni 
obciążeni kosztami. Zostali rów-
nież częściowo obciążeni kosz-
tami postępowania.  – Wyrok ten 
nie jest prawomocny. Strony mają 
możliwość wnieść wniosek o uza-
sadnienie i skierować apelację do 
sądu okręgowego. Wyrok został 
podjęty w trybie konsensualnym, 
co oznacza, że oskarżeni sami za-
proponowali taki wymiar kary – 
informuje Rzecznik Prasowy Sądu 
Okręgowego w Częstochowie Do-
minik Bogacz.

Po wydaniu tego wyroku sąd 
uchylił stosowane wobec oskar-
żonych środek zapobiegawczy 
w postaci tymczasowego areszto-
wania. Mężczyźni byli aresztowani. 
– Przepis mówi, że po wyroku 
można znieść tymczasowe aresz-
towanie, jeśli orzeczona kara nie 
jest wyższa niż 3 lata, a tutaj taka 
nie była – przypomina rzecznik.

Sprawa kobiety została wyłą-
czona z rozprawy 6 lutego. Nie 
złożyła wniosku o dobrowolnym 
przyznaniu się, wobec czego zo-
stanie wyznaczony nowy referent, 
a postępowanie poprowadzone 
odrębnie.

49-latek był już w stanie hipotermii

Warsztaty w ramach projektu 

“… a serce zostało na Kresach”
W Szkole Podstawowej nr 53 

z Oddziałami Integracyjnymi od-
były się warsztaty, stanowiące 
część projektu “… a serce zostało 
na Kresach”. Zadanie, jakie mieli 
do wykonania uczestnicy, pole-
gało na namalowaniu na podko-
szulkach tego, co kojarzy im się 
właśnie z Kresami Wschodnimi.

Warsztaty odbyły się 7 lutego. 
Wzięły w nich udział dwuoso-
bowe ekipy uczennic i uczniów 
klas 4-6 szkół podstawowych 
z Częstochowy i powiatu czę-
stochowskiego wraz z opiekun-
kami i opiekunami plastycznymi. 
Ozdabiali oni białe t-shirty pi-
sakami oraz farbami do tkanin 
– motywem przewodnim były 
Kresy Wschodnie oraz skoja-
rzenia, jakie w młodych ludziach 
wywołuje ta nazwa.

Komisja dokonała wyboru 
trzech najlepszych prac. Wszyscy 

uczestnicy otrzymali pamiątkowe 
dyplomy i słodkie upominki. Gra-
tulacje i podziękowania za udział 
złożył dzieciom m.in. kierujący 
miejskim Wydziałem Edukacji 
Rafał Piotrowski, wielki przyjaciel 
Kresów i mieszkającej dziś na tych 
ziemiach polskiej społeczności.

Organizatorami warsztatów 
byli: Towarzystwo Miłośników 
Lwowa i Kresów Południowo – 
Wschodnich Oddział w Często-
chowie, Wydział Edukacji Urzędu 
Miasta oraz Szkoła Podstawowa 
nr 53 z Oddziałami Integracyj-
nymi im. Marii Skłodowskiej-
-Curie.

W wydarzeniach trwającej 
w poprzednim roku szkolnym, 
a podsumowanej w kwietniu 
2022 roku edycji „… a serce zo-
stało na Kresach” wzięło udział 
aż 46 częstochowskich placówek 
oświatowych i kilka z regionu.
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OPEL ZAFIRA
1.6 E, rok prod. 2007,
kraj., 

16.800 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

OPEL ASTRA
V 1.4T GPF, rok prod. 2019, 
kraj., I wł., serwisowany, 
F-VAT 23%

63.900 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 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 129.900 zł

AUDI A6 2.0 D, QUATRO S TRONIC, rok prod. 2018,
kraj., I-wł., serwisowany, F-VAT 132.900 zł

AUDI A6 2.0 D, rok prod. 2021, kraj., I-wł., serwisowany, 
F-VAT, gwarancja producenta 209.900 zł

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

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

BMW 525 2.0 D, rok prod. 2014, 75.900 zł

BMW 730 3.0 D, rok prod. 2018, 229.900 zł

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

FIAT PANDA 1.2 E, rok prod. 2012, kraj  19.900 zł

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

HONDA CIVIC 1.8 E, rok prod. 2009,  28.200 zł
HONDA  HR-V 1.5 E, rok prod. 2016, kraj  78.000 zł
HYUNDAI KONA 1.6 E, rok prod. 2019 99.500 zł
MERCEDES GLC 250, 2.0 E, rok prod. 2018, 4x4, automat, 

kraj., I-wł., F-VAT,                       166.900 zł

MERCEDES S350 3.0 D, rok prod. 2015,  178.900 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

PEUGEOT 206 1.1 E, rok prod. 2005,  7.700 zł

PEUGEOT 308 SW 1.6 D, rok prod. 2009, automat, 17.900 zł

SKODA FABIA 1.2 E, zakup 2005, 6.900 zł

TOYOTA AVENSIS 2.2 D, rok prod. 2006, 15.900 zł

TOYOTA  COROLLA 1.6 E, rok prod. 2017, kraj 39.900 zł

TOYOTA YARIS 1.3 E, rok prod. 2006, 16.700 zł

VOLVO XC40 2.0 D, rok prod. 2019, kraj., I-wł., F-VAT  108.900 zł

VOLVO XC60 2.0 D, rok prod. 2017, kraj., I-wł., 

serwisowany, F-VAT  137.900 zł

VW BEETLE 1.2 E, rok prod. 2012, 33.700 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 10 lutego 2023
FIAT TIPO
1.2 E, rok prod. 2017, I-wł., 
kraj., I wł., F-VAT, niski 
przebieg 

43.900 zł
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