
Częstochowa pozyskała z 
Unii Europejskiej około 144 
miliony złotych dofinansowa-
nia na przebudowę infrastruk-
tury tramwajowej i zakup no-
wego taboru.

Będzie to jedna z najwięk-
szych inwestycji w infrastruktu-
rę tramwajową w historii Często-
chowy. Poprawi ona jakość funk-
cjonowania komunikacji tram-
wajowej w mieście, ma zwięk-
szyć liczbę pasażerów korzysta-
jących z transportu publicznego, 
a to z kolei powinno przynieść 
wymierny efekt ekologiczny. 
Dzięki inwestycji poprawi się 
również estetyka - fragmentu to-
rowiska w Śródmieściu będzie 
wykonany w technologii trawia-
stej - ale także standard wszyst-
kich peronów i przystanków. - 
To bardzo ważny projekt dla ca-
łego województwa, nie tylko dla 
Częstochowy – twierdzi Wojciech 
Saługa, marszałek Województwa 

Śląskiego. - To bardzo ważny 
kierunek inwestycyjny, jeśli cho-
dzi o zanieczyszczenie powietrza 
i walkę ze smogiem. Przesiadając 
się z samochodu na komunika-
cję publiczną dbamy przecież o 
jakość powietrza. Ta w Często-
chowie będzie jeszcze bardziej 
bezpieczna, nowoczesna i kom-
fortowa – zaznacza.

W sumie nasze miasto pozy-
skało ok. 144 mln zł dofinanso-
wania. Pieniądze te będą stano-
wiły 85% kosztów zadania, w ra-
mach którego zostanie zakupio-
nych dziesięć nowych tramwa-
jów oraz przebudowana infra-
struktura tramwajowa na blisko 
14 kilometrowym odcinku – od 
pętli na Północy po tę na Rako-
wie. Pozostała część to środki 
własne miasta. Cała inwestycja 
ma pochłonąć w sumie ponad 
208 mln zł.

Rozstrzygnięto już przetarg 
na produkcję i dostawę nowych 
tramwajów, wygrała go byd-
goska PESA (ona też wyprodu-
kowała wcześniej dla Często-
chowy twisty). Nowe pojazdy o 
długości od 28 do 32 metrów 
mają mieć od trzech do pięciu 
członów i minimum 70% niskiej 
podłogi. Pojemność wagonu 
określono na minimum 200 
osób. Oferta PESY na dostawę 

nowego taboru opiewa na bli-
sko 89,9 mln zł.

Postępowanie przetargowe do-
tyczące przebudowy starej linii 
tramwajowej trwa. Wiadomo już, 
że zgłosiło się trzech oferentów z 
propozycjami realizacji inwesty-
cji w kwocie od 114,5 do ponad 
131 mln zł.

Po podpisaniu umowy inwe-
stycja powinna być realizowana 
w latach 2018-2019, natomiast 
pierwszy tramwaj ma być do-
starczony w ciągu 16 miesięcy.

Łączna długość torowiska do 
przebudowy to ok. 13,8 km toru 
pojedynczego (od pętli na Półno-
cy do pętli na Rakowie, z wyłą-
czeniem zmodernizowanego nie-
dawno odcinka w alei Niepodle-
głości oraz zajezdni MPK).

Zakres prac realizowanych w 
ramach projektu przebudowy 
infrastruktury tramwajowej 
obejmuje:
l przebudowę torowiska wraz z 

budową lub przebudową przy-
stanków i peronów,

l przebudowę sieci trakcyjnej, 
sterowania i ogrzewania zwrot-
nic oraz smarownic szyn,

l budowę i przebudowę trakcyj-
nych linii kablowych,

l budowę linii zasilania podsta-
wowego i rezerwowego dla 
podstacji „Fieldorfa” i „Nie-

podległości” oraz dwóch no-
wych podstacji trakcyjnych 
wraz z niezbędnymi instalacja-
mi wewnętrznymi i technolo-
gicznymi,

l przebudowę podstacji trakcyj-
nej „Czartoryskiego”,

l powstanie centrum sterowa-
nia wraz z klimatyzowanymi 
pomieszczeniami dla brygad 
utrzymania ruchu, pomiesz-
czeniami biurowymi, szatnia-
mi i podręcznym magazynem 
dla potrzeb pogotowia siecio-
wego,

l przebudowę dwóch pętli – 
,,Fieldorfa” oraz ,,Kiedrzyń-
ska”,

l montaż światłowodów dla sys-
temu zdalnego sterowania 
podstacji;

l budowę kanalizacji dla sieci 
światłowodowej– obecna sieć 
jest zawieszona na słupach 
trakcyjnych,

l montaż rur osłonowych i kabli 
w obrębie przystanków w 

związku z planami urucho-
mienia w Częstochowie Syste-
mu Informacji Pasażerskiej 
(który powstanie w ramach 
projektu miejskich węzłów 
przesiadkowych),

l przebudowę uzbrojenia tere-
nu,

l przebudowa obejmie też m.in. 
sieć telekomunikacyjną, kana-
lizację, sieć gazową i ciepłow-
niczą.

l przygotowanie infrastruktury 
do montażu oświetlenia po 
wschodniej stronie sieci trak-
cyjnej,

l demontaż słupów oświetlenio-
wych po stronie zachodniej (w 
przypadku ewentualnego 
przesunięcia śladu torowiska 
w niezbędnym zakresie będą 
też przebudowane lub dobu-
dowane elementy sygnalizacji 
świetlnej),

l zagospodarowanie terenu i 
zieleni.
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Z Unii Europejskiej

Ogromna kasa na infrastrukturę tramwajową w Częstochowie

Na terenie huty szkła Guar-
dian oficjalnie zapowiedziano 
budowę drugiego zakładu w 
Częstochowie. Największa w 
historii firmy inwestycja da 
ponad 150 nowych miejsc 
pracy.

W konferencji zapowiadającej 
rozbudowę, oprócz członków za-
rządu firmy Guardian uczestni-
czył podsekretarz stanu w Mini-
sterstwie Rozwoju Tadeusz Ko-
ściński, przedstawiciele władz 
województwa śląskiego, władz 
Częstochowy oraz Katowickiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 
Podczas spotkania oficjalnie za-
powiedziano inwestycję, o której 
pierwsze sygnały pojawiły się 
jeszcze w maju tego roku.

-  Decyzja o budowie drugiego 
zakładu w Częstochowie nie była 
przypadkowa. Zapadła w odpo-
wiedzi na rosnący popyt szkła 
przetwarzanego. Guardian jest 
przekonany, że Częstochowa to 
idealna lokalizacja, która umożli-
wi lepsze zaspokojenie potrzeb 

wszystkich klientów  – mówił 
plant manager częstochowskiego 
oddziału firmy Grzegorz Kuźnik.

Budowa nowego zakładu już 
się rozpoczęła. Inwestycja po-
wstaje w pobliżu już istniejącej 
huty, na terenie objętym Kato-
wicką Specjalną Strefą Ekono-
miczną. Całość ma być urucho-
miona w trzecim kwartale 2019 
roku. Po ukończeniu inwestycji 
Guardian uruchomi nowocze-
sną linię powlekania szkła, gwa-
rantującą produkcję na pozio-
mie tysiąca ton dziennie. Dzięki 
temu konsorcjum umocni swoją 
pozycję wśród producentów 
szkła w Europie.

-  Kilka lat temu, kiedy okaza-
ło się, że w Częstochowie nie ma 
wolnych terenów inwestycyj-
nych objętych statusem specjal-
nej strefy ekonomicznej, podjęli-
śmy szereg działań, aby takie te-
reny zostały stworzone. Obecnie 
są u nas dwie specjalne strefy 
ekonomiczne, a łączna wartość 
środków w nich zainwestowa-
nych to ponad 1,5 mld zł. Chce-

my nadal inwestować w te tere-
ny, bo jak widać warto. Jako 
prezydent jestem dumny, że to 
właśnie nasze miasto zostało wy-
brane, jako miejsce realizacji tej 
inwestycji, co wiąże się z możli-
wością zaoferowania jeszcze wię-
cej dobrych miejsc pracy naszym 
mieszkańcom  – podkreślił pre-
zydent Częstochowy Krzysztof 
Matyjaszczyk.

Jak podkreśla zarząd spółki, 
głównym założeniem rozbudowy 

jest redukcja wpływu huty na 
środowisko naturalne. Piece do 
wytopu szkła mają być najbar-
dziej energooszczędne ze wszyst-
kich, jakimi dysponuje Guar-
dian Glass. Firma zainstaluje 
także systemy kontroli ochrony 
środowiska. Guardian przewi-
duje także zbudowanie odcinka 
torów kolejowych przeznaczo-
nych do dostawy surowców, co 
spowoduje ograniczenie nega-
tywnego oddziaływania trans-

portu na środowisko. Nowa linia 
wyeliminuje ponad 16 tysięcy 
przejazdów ciężarówek z pia-
skiem rocznie.

-  Cieszymy się, że jeden z czo-
łowych producentów szkła na 
skalę światową zdecydował o 
ulokowaniu kolejnej inwestycji 
właśnie w Polsce. Bezpośrednie 
inwestycje zagraniczne są jed-
nym z czynników mających 
wpływ na rozwój polskiej gospo-
darki, ponieważ tworzą miejsca 
pracy, dostarczają kapitał i nowe 
technologie oraz wspierają wy-
mianę handlową  – zaznaczył wi-
ceminister Tadeusz Kościński.

Powstała w 2002 roku w Czę-
stochowie huta szkła Guardian 
jest obecnie jednym z najnowo-
cześniejszych tego typu przed-
siębiorstw na świecie. Zajmuje 
się produkcją szkła typu float 
(szkła bezbarwnego, budowlane-
go, szkła na kolektory słoneczne) 
oraz szkła powlekanego, wyko-
rzystywanego m.in. w budownic-
twie energooszczędnym.           
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W tym momencie MPK obsługuje 40 linii autobusowych i 3 tram-
wajowe. Mariusz  Marciński, zastępca prezesa zarządu MPK twier-
dzi, że ten projekt to nie koniec inwestycji w miejskiego przewoźni-
ka. - To dopiero jeden etap, który ma jeszcze bardziej wpłynąć na 
komfort korzystających z komunikacji miejskiej. Złożyliśmy wnio-
sek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie zakupu 12 au-
tobusów – podsumowuje Mariusz  Marciński, zastępca prezesa za-
rządu MPK.
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Poczesna

Z talerzem 
na 

konkubinę
Policjanci z komisariatu 

w Poczesnej zatrzymali 43-lat-
ka, podejrzanego o znęcanie 
się nad konkubiną. Z ustaleń 
śledczych wynika, że podczas 
jednej z awantur kobieta obe-
rwała od swojego partnera 
w twarz talerzem. Zatrzymany 
miał w organizmie ponad 3 
promile. Po wytrzeźwieniu 
usłyszał zarzut. O jego dal-
szym losie zadecyduje proku-
rator.

Kilka dni temu oficer dyżurny 
z komisariatu w Poczesnej otrzy-
mał zgłoszenie interwencji domo-
wej. Kiedy policjanci dotarli na 
miejsce, okazało się, że pijany 
43-latek po raz kolejny wszczął 
awanturę, w trakcie której ubliżał 
swojej konkubinie. Jego agresja 
nie zakończyła się jednak tylko na 
słowach. Jak ustalili śledczy, 
mężczyzna uderzył partnerkę ta-
lerzem w twarz, ułamując jej ka-
wałek zęba. Sprawca awantury 
został zatrzymany. Badanie wy-
kazało u niego ponad 3 promile 
alkoholu w organizmie. Po wy-
trzeźwieniu w policyjnej celi usły-
szał zarzut znęcania się, połączo-
ny z uszkodzeniem ciała. Śledczy 
z komisariatu w Poczesnej, wspól-
nie z prokuratorem z Prokuratury 
Rejonowej w Częstochowie usta-
lają szczegóły zdarzenia.
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Na DK-1

Tragiczny wypadek 
w Mykanowie

Na trasie DK-1 w stronę Ka-
towic, tuż przed zwężonym 
odcinkiem, doszło do tragicz-
nego wypadku. Po ugaszeniu 
jednego z TIR-ów okazało się, 
że znajduje się pod nim kom-
pletnie zmiażdżony samochód 
osobowy, a w nim zwęglone 
zwłoki dwóch osób. Trasa 
wciąż jest całkowicie zabloko-
wana.

Do zdarzenia doszło w nocy 
z wtorku na środę. Początkowe 
ustalenia wskazywały na to, że 
zderzyły się cztery pojazdy – trzy 
ciężarowe i jeden osoby. – Po 

ugaszeniu jednego z TIR-ów oka-
zało się, że znajduje się pod nim 
kompletnie zmiażdżony samo-
chód osobowy, a w nim zwęglone 
zwłoki dwóch osób. Nie wiemy, 
jakiej marki był pojazd. Nie zna-
my tożsamości ofiar  -  mówi 
podkom. Marta Ladowska, 
rzecznik prasowy Komendy Miej-
skiej Policji w Częstochowie. Po-
za tym w wypadku cztery osoby 
zostały ranne. Na miejscu wciąż 
pracują policjanci i prokurator. 
Trasa w kierunku Katowic jest 
całkowicie zablokowana. Na ra-
zie nie wiadomo, jak długo mogą 
potrwać utrudnienia. kg

26 października

Po porady  
do rzecznika

26 października w Urzę-
dzie Miasta Częstochowy dy-
żurować będą pracownicy 
Biura Pełnomocnika Tereno-
wego Rzecznika Praw Obywa-
telskich z Katowic.

Przyjęcia rozpoczną się 
o godz. 10.00, a zakończą 
o 14.00 przy ulicy Śląskiej 
11/13, w sali 108.

Pracownicy Biura od paź-
dziernika będą dyżurować   co 
drugi miesiąc, w każdy ostatni 
czwartek miesiąca.

Z uwagi na oczywiste ograni-
czenia, zarówno czasowe, jak 
i organizacyjne BRPO prosi, by 
przygotować pismo do Rzeczni-
ka Praw Obywatelskich, w któ-
rym będzie nakreślony problem 
i dołączyć do niego kopie doku-
mentów obrazujących sprawę.

Wszyscy którzy nie zdążą od-
być osobistego spotkania z pra-
cownikami Biura Pełnomocni-
ka Terenowego RPO, a zaintere-
sowani będą przedstawieniem 
swojej sprawy Rzecznikowi 
Praw Obywatelskich mogą swo-
je pisma wraz z załącznikami 
kierować również na adres:

Biuro Pełnomocnika 
Terenowego Rzecznika Praw 

Obywatelskich w 
Katowicach

ul. Jagiellońska 25,
40 – 032 Katowice

Biuro rozpatruje sprawy we-
dług kolejności wpływów.

Do zakresu działania Biura Peł-
nomocnika Terenowego należy:
1. rozpatrywanie spraw z zakre-

su właściwości jednostek i ko-
mórek organizacyjnych Biura, 
które wpływają z obszarów 
właściwości terytorialnej Peł-
nomocników Terenowych;

2. udzielanie wyjaśnień i wska-
zywanie przysługujących 
środków działania osobom 
zgłaszającym się osobiście lub 
telefonicznie;

3. informowanie o możliwo-
ściach wykorzystania kompe-
tencji Rzecznika w indywidu-
alnych sprawach;

4. informowanie interesantów 
o wystąpieniach generalnych 
Rzecznika oraz o podejmowa-
nych przez Rzecznika inicjaty-
wach społecznych;

5. przekazywanie interesantom 
wiedzy niezbędnej do samo-
dzielnego rozpatrywania wła-
snej sprawy, m.in. w formie 
wydruków przepisów, wzorów 
pism procesowych oraz po-
radników i publikacji Biura;

6. przekazywanie spraw należą-
cych do właściwości innych 
jednostek i komórek organiza-
cyjnych Biura do tych jedno-
stek i komórek w celu ich pro-
wadzenia.
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Konkurs Green Building Awards

Nagrodzony za ekologiczne 
produkty

Rozwiązanie „Efektywny 
Duet izolacja i wylewka”, 
czyli dwa produkty z portfo-
lio CEMEX – Insularis Piano 
oraz Anhylevel – zostały na-
grodzone w konkursie Green 
Building Awards organizowa-
nym przez Polskie Stowarzy-
szenie Budownictwa Ekolo-
gicznego (PLGBC). Ideą kon-
kursu i przyznawanych w 
nim nagród jest promocja 
nowoczesnych rozwiązań 
dla ekologicznego budownic-
twa.

To już VI edycja konkursu, 
wyróżniającego wkład inwesto-
rów i projektantów w rozwój 
zielonego budownictwa w Pol-
sce. Jury konkursu, wybiera-
jące zwycięzców oceniało naj-
nowsze trendy architektonicz-
ne zastosowane w zgłaszanych 
do konkursu projektach, zre-
alizowanych budynkach, a 
także ich adaptację do krajo-
wych i światowych wymagań 
środowiskowych, stawianych 
przez świadomych użytkowni-
ków.

Nagrody przyznano w sze-
ściu kategoriach. Produkty 
CEMEX zostały wyróżnione 
nagrodą Green Building 
Awards w kategorii Green Pro-
duct of the Year. Wyróżnienia 
wręczono 5 października pod-
czas uroczystej gali towarzy-
szącej PLGBC Green Building 
Symposium 2017.

CEMEX Polska cały czas 
wspiera rozwój zielonego bu-
downictwa w Polsce m.in. po-
przez dostarczanie ekologicz-
nych produktów. W swojej 
ofercie firma posiada produkty, 
przyczyniające się do ułatwie-
nia procesu certyfikacji w sys-
temach LEED i BREEAM. Wy-
brane rodzaje betonów i kru-
szyw posiadają specjalne zielo-
ne karty, zawierające zestaw 
informacji na temat ich właści-
wości oraz wpływu na środowi-
sko. Dzięki temu klienci mogą 
świadomie wybrać produkty, 
mające pozytywny wpływ na 
środowisko naturalne.

Nagrodzone rozwiązanie 
CEMEX Polska „Efektywny 

Duet izolacja i wylewka” to 
dwa produkty:

Pianobeton Insularis Piano 
–   beton lekki o  bardzo do-
brych właściwościach izolacyj-
nych, oraz  wysokiej płynności 
w  trakcie układania. Można 
go stosować, jako: podkład 
pod posadzki zamiast styro-
pianu, wypełnienie, gdy po-
trzebna jest niska masa i/lub 
duża płynność oraz jako war-
stwa docieplająca na tarasy 
czy dachy. Największymi ko-
rzyściami z zastosowania pro-
duktu są: szybkość aplikacji 
pianobetonu, idealne wypeł-
nienie wszelkich przestrzeni 
oraz oszczędność energii na 
ogrzewanie pomieszczeń. Moż-
na go stosować zamiast styro-
pianu albo styroduru.

Posadzki anhydrytowe  AN-
HYLEVEL – to  płynny podkład 
podłogowy na  bazie siarczanu 
wapnia, przygotowywany w  
wytwórniach CEMEX i  dostar-
czany na  budowę w  postaci 
gotowej do  użycia. Produkt 
ten charakteryzuje dobre prze-
wodnictwo cieplne oraz ideal-
ne właściwości samopoziomu-
jące. Przy użyciu ANHYLEVEL 
można wykonywać duże po-
wierzchnie bez dylatacji. 
Ogromną korzyścią z zastoso-
wania produktu jest to, że za-
pewnia on bardzo szybkie na-
grzewanie pomieszczeń i duży 
komfort użytkowania.

  oprac. kg

Posypały się mandaty 
Za przechodzenie w miejscach 

niedozwolonych
41 pieszych zostało przyła-

panych przez częstochow-
skich policjantów na przecho-
dzeniu przez drogę w miej-
scach niedozwolonych. Mun-
durowi zatrzymali też do kon-
troli 46 kierowców, którzy po-
pełnili wykroczenia w rejonie 
przejść dla pieszych.

W piątek od 12.00 do 20.00 
częstochowscy policjanci prze-
prowadzili działania pod krypto-
nimem „Kontrola Drogowa – Pie-
szy”. Mundurowi bacznie przy-
glądali się zachowaniu uczestni-
ków ruchu drogowego w rejo-

nach przejść dla pieszych. Aż 46 
kierowców popełniło w tych miej-
scach wykroczenia. W większości 
dotyczyły one wyprzedzania na 
przejściu lub omijania innego po-
jazdu, który zatrzymał się przed 
przejściem. 5 kontrolowanych 
pieszych nie zastosowało się do 
sygnalizacji świetlnej, a aż 41 wy-
brało miejsce niedozwolone do 
przejścia na drugą stronę jezdni. 
Łącznie w ciągu 8 godzin działań 
stróże prawa wystawili 74 man-
daty, w 23 przypadkach zastoso-
wali pouczenia, skierowali też 2 
wnioski o ukaranie do sądu.
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Konferencja w Urzędzie Miasta

Będą rozmawiać 
o cukrzycy

Cukrzyca typu II. Jak 
ustrzec się choroby - to te-
mat bezpłatnej konferencji, 
która odbędzie się w środę, 
25 października w sali sesyj-
nej Urzędu Miasta.

Konferencja odbywa się w ra-
mach miejskiego „Programu 
wczesnego wykrywania cukrzycy 
typu II u mieszkańców miasta 
Częstochowy z zespołem meta-
bolicznym na lata 2017-2021”, 
finansowanego z budżetu mia-
sta. Program realizuje NZOZ IN-
TER-MED.

Cukrzyca   zalicza się do gru-
py chorób metabolicznych, czyli 
takich, które przyczyniają się do 
zaburzeń przemiany materii. 
Cukrzyca   typu II jest najczę-
ściej występującym na świecie 
typem tej choroby.   Jej rozwój 
następuje stopniowo, a nielecze-
nie cukrzycy może mieć poważ-
ne konsekwencje dla zdrowia. 
Wczesna diagnoza ma zatem 
kluczowe znaczenie dla przebie-
gu cukrzycy i skuteczności 
wdrożonego leczenia.

Podczas konferencji omawia-
ne będą zagadnienia związane ze 
znaczeniem działań profilaktycz-
nych; najważniejszymi   zagroże-
niami i formami pomocy w przy-
padku wystąpienia zespołu me-
tabolicznego i cukrzycy oraz za-
leceniami dietetycznymi dla osób 
zagrożonych chorobą.

Celem miejskiego „Programu 

wczesnego wykrywania cukrzycy 
typu II…” jest wykrycie osób z ze-
społem metabolicznym i cukrzy-
cą oraz objęcie ich opieką lekar-
ską i dietetyczną, tak aby popra-
wić ich stan zdrowia. W progra-
mie przewidziano bezpłatne ba-
dania ciśnienia krwi, badania li-
pidogramu i glikemii, badania 
lekarskie, a także warsztaty z le-
karzem i dietetykiem.

Zespół metaboliczny
Zespół metaboliczny to współ-

występowanie powiązanych ze 
sobą czynników ryzyka pocho-
dzenia metabolicznego, sprzyja-
jących rozwojowi chorób serco-
wo-naczyniowych o podłożu 
miażdżycowym oraz cukrzycy ty-
pu II.

Zespół metaboliczny zwiększa 
ryzyko zgonu na niedokrwienne 
choroby serca ponad 3-krotnie, 
takie same tendencje dotyczą 
występowania cukrzycy. Cu-
krzyca zaliczana jest obecnie do 
chorób cywilizacyjnych, które 
powiązane są ze zmianami za-
chodzącymi we współczesnym 
społeczeństwie, zmianą stylu ży-
cia i rozwojem gospodarczym i 
techniczno-technologicznym. 
Dlatego tak ważna jest świado-
mość związana z zapobieganiem 
elementom zespołu metabolicz-
nego, a tym samym cukrzycy.

Więcej informacji na stronie 
realizatora programu  www.in-
termed24.com.pl
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Wyróżnienie dla Biskupic
Biskupice zdobyły wyróżnienie w kon-

kursie organizowanym przez Urząd Mar-
szałkowski Województwa Śląskiego pn. 
,,Piękna wieś województwa śląskiego” w   
2017 roku.

Komisja konkursowa przyznała Biskupicom 
nagrodę w wysokości 3 000 zł. Nagroda będzie 
wręczona pod koniec listopada na Forum Soł-
tysów województwa śląskiego w Katowicach.

Konkurs odbywał się w dwóch etapach. 
Pierwszym było złożenie wniosku z krótkim 
opisem terenu i obiektów publicznych, zago-
spodarowaniem i zaangażowaniem społeczno-
ści lokalnej oraz zachowaniem i rozwojem toż-
samości wsi.

W drugim etapie Biskupice odwiedziła Komi-
sja powołana przez Zarząd Województwa. Wi-
zyta trzyosobowej Komisji rozpoczęła się od 
przejazdu przez Biskupice wozem strażackim. 
Przy strażnicy OSP Biskupice, Komisję śpie-
wem powitały członkinie miejscowego Koła Go-
spodyń Wiejskich. Członkowie Komisji obejrze-
li prezentację wozów strażackich oraz pokaz 
Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.

Następnym przystankiem była Szkoła Pod-
stawowa w Biskupicach oraz staw przy ul. 
Chorońskiej. Pobyt gości uatrakcyjnił przejazd 
bryczką do wyjątkowego gospodarstwa „Sokole 
Ranczo”. Ostatnim punktem podróży była wi-
zyta w Stajni Biały Borek.

- Bardzo cieszymy się z wyróżnienia. Na-
grodę zdobytą w konkursie przeznaczymy na 
potrzeby naszej wsi  – mówi przewodniczący 
rady gminy, mieszkaniec Biskupic, Zbigniew 
Banaszak.

OLSZTYN

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpie-
czenia Społecznego zawarł z Poczto-
wym Towarzystwem Ubezpieczeń 
Wzajemnych umowę grupowego ubez-
pieczenia następstw nieszczęśliwych 
wypadków i chorób dzieci osób, obję-
tych społecznym ubezpieczeniem rol-
ników w pełnym zakresie. 

To kolejna taka umowa. Poprzednia 
obowiązywała do 13 października 2017 
roku. Obecna także będzie ważna przez 
kolejnych 12 miesięcy, do 13 październi-
ka 2018 roku i również jest finansowana 
przez Fundusz Składkowy Ubezpiecze-
nia Społecznego Rolników. 

Ponieważ ubezpieczenie ma charakter 
grupowy, rodzice nie muszą wypełniać 
żadnych formalności. Ubezpieczenie 
obejmuje dzieci z automatu. W razie wy-
padku lub choroby KRUS będzie po-
twierdzać zaświadczeniami, że w okresie 
obowiązywania polisy przynajmniej jed-
no z rodziców lub opiekunów prawnych 
dziecka, poszkodowanego w następstwie 
wypadku, podlega ubezpieczeniu spo-
łecznemu rolników w pełnym zakresie 
(ubezpieczeniem emerytalno-rentowym 
oraz ubezpieczeniem wypadkowym, cho-
robowym i macierzyńskim) w  Kasie Rol-
niczego Ubezpieczenia Społecznego lub 
był objęty tym ubezpieczeniem w  okre-
sie polisowym. 

Kto jest objęty ubezpieczeniem?
Ubezpieczenie obejmuje:

• dzieci (do ukończenia 16 roku życia) 
pozostające we wspólnym gospodar-
stwie domowym z rodzicami lub opie-
kunami prawnymi, z których przynaj-
mniej jedno jest objęte w pełnym za-
kresie ubezpieczeniem społecznym 
rolników w Kasie Rolniczego Ubezpie-
czenia Społecznego,

• wyłącznie w zakresie ryzyka śmierci 
wskutek nieszczęśliwego wypadku – 

rodziców lub opiekunów prawnych 
ww. dziecka będących rolnikami, z któ-
rymi to dziecko pozostaje we wspólnym 
gospodarstwie domowym i którzy są 
objęci ubezpieczeniem społecznym rol-
ników w pełnym zakresie w Kasie Rol-
niczego Ubezpieczenia Społecznego.
Jak zgłosić roszczenia z ubezpieczenia
Można tego dokonać w różny sposób: 

telefonicznie za pośrednictwem infolinii 
(pon.-piąt. 8.00-18.00): pod numerem 
tel. 48 370 43 21; mailowo na adres: 
zgloszenia.krus@ubezpieczeniapoczto-
we.pl; pisemnie na adres: Pocztowe To-
warzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych ul. 
Mickiewicza 19, 26-600 Radom. 

Dane niezbędne do zgłoszenia 
roszczenia:

• nr polisy 1401 N 0000 0005,
• dane poszkodowanego: imię, nazwi-

sko, PESEL, dane adresowe,
• data i miejsce oraz okoliczności zajścia 

zdarzenia ubezpieczeniowego,
• opis doznanych urazów,
• numer telefonu do kontaktu w sprawie 

zgłoszonego roszczenia. 
Podstawą do wypłaty świadczenia jest 

przesłanie do ubezpieczyciela wypełnio-
nego wniosku o wypłatę świadczenia 
(np. Formularza zgłoszenia roszczenia) 
wraz z dokumentami potwierdzającymi 
zajście zdarzenia. 

Formularz zgłoszenia roszczenia z ty-
tułu ubezpieczenia następstw nieszczę-
śliwych wypadków i chorób dzieci osób 
objętych społecznym ubezpieczeniem 
rolników w pełnym zakresie można po-
brać ze stron internetowych: www.krus.
gov.pl, www.fsusr.gov.pl oraz www.ubez-
pieczeniapocztowe.pl.

Informacje dotyczące ubezpieczenia 
dostępne są na stronach internetowych: 
www.krus.gov.pl, www.fsusr.gov.pl a 
także od poniedziałku do piątku pod nu-
merem tel. 48 370 43 21(od 8.00 do 
18.00).

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na-
stępstw nieszczęśliwych wypadków i 
chorób dzieci osób objętych społecznym 
ubezpieczeniem rolników w pełnym za-
kresie dostępne są na stronach interne-
towych: www.krus.gov.pl, www.fsusr.
gov.pl oraz www.ubezpieczeniapocztowe.
pl.

Pomoc w wypełnieniu formularza 
można uzyskać kontaktując się z Infoli-
nią Pocztowego Towarzystwa Ubezpie-
czeń Wzajemnych pod numerem telefo-
nu: 48 370 43 21 (pn.-pt. 8.00-18.00). 

Zakres ubezpieczenia i wysokości 
świadczeń

l Śmierć Ubezpieczonego dziecka wsku-
tek nieszczęśliwego wypadku - 67 000 zł

l Śmierć Ubezpieczonego dziecka wsku-
tek nieszczęśliwego wypadku, który 
miał miejsce na terenie gospodarstwa 
rolnego - 100 500 zł

l Śmierć Ubezpieczonego dziecka wsku-
tek nieszczęśliwego wypadku komuni-
kacyjnego - 80 400 zł

l Śmierć Ubezpieczonego rolnika wsku-
tek nieszczęśliwego wypadku - 6 700 zł

l Wystąpienie u Ubezpieczonego dziec-
ka trwałego uszczerbku na zdrowiu 
będącego skutkiem nieszczęśliwego 
wypadku (jeśli uszczerbek > 3%)  - 670 
zł za 1% uszczerbku

l Wystąpienie u Ubezpieczonego dziec-
ka uszkodzenia ciała wskutek nie-
szczęśliwego wypadku, jeżeli nie przy-
sługuje świadczenie z tytułu trwałego 
uszczerbku na zdrowiu - 670 zł (wa-
runkiem wypłaty świadczenia jest ho-
spitalizacja lub przyjęcie na SOR po-
twierdzone zaświadczeniem)

l Porażenie Ubezpieczonego dziecka 
prądem elektrycznym lub piorunem - 
1 340 zł (warunkiem wypłaty świad-
czenia jest hospitalizacja lub przyjęcie 
na SOR potwierdzone zaświadcze-
niem)

l Zatrucie się Ubezpieczonego dziecka 
środkami chemicznymi, grzybami, 
salmonellą lub trującymi roślinami  - 
1 340 zł (warunkiem wypłaty świad-
czenia jest hospitalizacja lub przyję-
cie na SOR potwierdzone zaświadcze-
niem)

l Pokąsanie, ukąszenie, pogryzienie, 
ugryzienie Ubezpieczonego dziecka 
przez zwierzęta (warunkiem wypłaty 
świadczenia jest hospitalizacja lub 
przyjęcie na SOR potwierdzone za-
świadczeniem) - 670 zł

l Oparzenie lub odmrożenie ciała Ubez-
pieczonego dziecka (jeśli uszczerbek > 
3%) - 670 zł za 1% uszczerbku

l Wystąpienie u Ubezpieczonego dziec-
ka wstrząśnienia mózgu wskutek nie-
szczęśliwego wypadku - 2 680 zł

l Pobyt Ubezpieczonego dziecka w szpi-
talu w wyniku nieszczęśliwego wypad-
ku (jeżeli pobyt trwał co najmniej 7 
dni) - 70 zł/dzień

l Pobyt Ubezpieczonego dziecka w szpi-
talu w wyniku choroby (jeżeli pobyt 
trwał co najmniej 7 dni)  - 70 zł/dzień

l Koszty leczenia następstw nieszczęśli-
wych wypadków Ubezpieczonego 
dziecka limit  - 2 500 zł

l Koszty leczenia stomatologicznego na-
stępstw nieszczęśliwych wypadków 
Ubezpieczonego dziecka limit  - 2 500 
zł

l Koszty zakupu sprzętu rehabilitacyj-
nego oraz środków pomocniczych dla 
Ubezpieczonego dziecka limit - 2 500 zł

l Poważne zachorowanie Ubezpieczone-
go dziecka - 6 700 zł

l Operacje chirurgiczne Ubezpieczonego 
dziecka będące skutkiem nieszczęśli-
wego wypadku - 6 700 zł

l Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego 
dziecka sepsy - 13 400 zł

l Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego 
dziecka wady wrodzonej serca  
- 13 400 zł

Dzieci rolników ubezpieczone od następstw 
nieszczęśliwych wypadków

REGION

oprac. kg
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Handlowali narkotykami

Kryminalni z Komendy Miejskiej Po-
licji w Świętochłowicach, wspólnie z 
policjantami Centralnego Biura Śled-
czego Policji z Chełma, zatrzymali 
dwóch mężczyzn podejrzanych o prze-
stępstwa narkotykowe. Śledczy zabez-
pieczyli ponad 8 kilogramów amfeta-
miny i pół kilograma marihuany. Obaj 
mężczyźni usłyszeli zarzuty, a następ-
nie na wniosek policji i prokuratury 
Sąd Rejonowy w Chorzowie zastosował 
wobec nich tymczasowy areszt.

Policjanci z komórki zwalczającej prze-
stępczość narkotykową Wydziału Krymi-
nalnego Komendy Miejskiej Policji w Świę-
tochłowicach, wspólnie z  Wydziałem w 
Chełmie Zarządu w Lublinie Centralnego 
Biura Śledczego Policji,  przeprowadzili w 
ubiegłym tygodniu  działania, podczas 
których zatrzymali mieszkańca Święto-
chłowic. Akcja rozegrała się w Świętochło-
wicach, gdzie 27-latek kierował osobo-
wym oplem. Jak się okazało, w jego samo-
chodzie ukryto ponad kilogram amfetami-
ny. Policjanci natychmiast zabezpieczyli 
narkotyki jako dowód w sprawie.

Do sprawy zatrzymano także 30-let-

niego mieszkańca Świętochłowic podej-
rzanego o sprzedaż amfetaminy znalezio-
nej w oplu. Podczas przeszukania jego 
miejsca zamieszkania, samochodu i in-
nych obiektów przez niego użytkowa-
nych, stróże prawa znaleźli ponad 7 kilo-
gramów amfetaminy, ponad 0,5 kilogra-
ma marihuany oraz przyrządy i materia-
ły do ważenia i pakowania środków odu-
rzających. W przeszukaniu udział brał 
również  funkcjonariusz Śląskiego Urzę-
du Celno Skarbowego wraz z psem wy-
szkolonym w odnajdywaniu narkotyków. 
Wśród zabezpieczonych rzeczy znalazły 
się także trzy maczety. Policjanci  na po-
czet przyszłych kar i grzywien  zabezpie-
czyli również pieniądze w kwocie kilku-
dziesięciu tysięcy złotych. Pieniądze te 
pochodziły najprawdopodobniej ze sprze-
daży zabronionych środków. Prokurator 
obu zatrzymanym przedstawił zarzuty za 
udział w obrocie znacznymi ilościami 
substancji psychotropowych i środków 
odurzających oraz dodatkowo jednemu z 
nich zarzut posiadania znacznej ilości 
substancji psychotropowych. Podejrza-
nym grozić może kara pozbawienia wol-
ności do 12 lat. 

Z trzema promilami 
spowodował kolizję i uciekł

Zaginiony 16-latek odnaleziony 
przez mieszkańców

Groził matce, że ją spali

16-latek uciekł z jednego z oddzia-
łów Centrum Pediatrii im Jana Pawła 
II w Sosnowcu. Dzięki rozpowszech-
nieniu jego wizerunku w mediach, so-
snowieccy stróże prawa otrzymali in-
formację, dzięki której go odnaleźli. 
Chłopak trafił już po opiekę lekarzy.

Przypomnijmy, nastolatek zaginął 
w piątek. Wykorzystując nieuwagę perso-
nelu medycznego, oddalił się ze szpitala 
pediatrycznego w Sosnowcu. Sprawą na-
tychmiast zajęli się policjanci, którzy prze-
kazali mediom rysopis oraz nagranie 
z monitoringu z wizerunkiem 16-latka. 
Ogromne zainteresowanie i zaangażowa-
nie mediów oraz społeczeństwa przyczyni-
ły się do odnalezienia nastolatka. Policjan-
ci przekazali go już pod opiekę lekarzy.

Poniżej zamieszczamy treść oficjalnych 
podziękowań Komendanta Miejskiego Po-
licji w Sosnowcu insp. Dominika Łączyka 

dla przedstawicieli mediów i mieszkań-
ców, za zaangażowanie w poszukiwania 
zaginionego 16-latka.

„Pragnę złożyć gorące podziękowania 
wszystkim Państwu- zarówno przedstawi-
cielom mediów jak i osobom prywatnym- 
za tak szeroką publikację informacji o za-
ginięciu 16-letniego chłopca, dzięki której 
udało się go odnaleźć w tak krótkim cza-
sie. Po masowym rozpowszechnieniu wi-
zerunku nastolatka i szczegółów sprawy 
w mediach, do policjantów dotarła klu-
czowa w tej sprawie informacja, dzięki 
której ustalili oni miejsce jego pobytu. 
Możliwym stało się również natychmia-
stowe przekazanie chłopca pod dalszą 
opiekę lekarzy. Nie po raz pierwszy współ-
praca z Państwem okazała się tak owoc-
na, dlatego też mam nadzieję na dalsze 
Państwa zaangażowanie w sprawy bezpie-
czeństwa mieszkańców naszego miasta 
w przyszłości.”

Wyjątkowo agresywnego i nietrzeź-
wego 43-latka zatrzymali policjanci 
z Komisariatu Policji w Orzeszu. Męż-
czyzna groził swojej matce pozbawie-
niem życia. Przyszedł do jej domu, 
krzyczał i wyzywał, potem zagroził, że 
spali ją i cały dom. Noc spędził w poli-
cyjnym areszcie, wkrótce usłyszy za-
rzuty. Grozi mu do 2 lat pozbawienia 
wolności.

Mrożąca krew w żyłach sytuacja miała 
miejsce w Orzeszu przy ulicy Powstań-
ców. Przestraszona 68-letnia orzeszanka 
zaalarmowała policjantów zaraz po tym, 
jak jej syn wszczął przed domem awantu-
rę, żądał aby kobieta wpuściła go do środ-
ka. Kiedy ta stanowczo odmówiła - nie-
trzeźwy agresor przeskoczył przez płot 

i pobiegł w kierunku stodoły, w której 
składowane było siano i słoma. Wcześniej 
krzyczał, że spali matkę razem z domem.

43-latek został szybko przez policjan-
tów obezwładniony i przewieziony do ko-
misariatu. Badanie stanu trzeźwości wy-
kazało u mieszkańca Orzesza ponad 3 
promile alkoholu w organizmie. Trafił do 
policyjnego aresztu. Wkrótce usłyszy za-
rzuty.

W trakcie przesłuchania kobiety okaza-
ło się, że to nie pierwszy tego typu wybryk 
jej syna. Pierwszy raz groził on matce już 
w czerwcu ubiegłego roku.

Policja wystąpi do prokuratury z wnio-
skiem o zastosowanie środka zapobie-
gawczego w postaci dozoru policyjnego 
oraz zakazu zbliżania się do pokrzywdzo-
nej. Mężczyźnie grozi do 2 lat więzienia.

Zatrzymany miesiąc po 
kradzieży

Zatrzymany tuż po ślubie

Detektyw z Gliwic zajmujący się 
sprawą kradzieży roweru przypiętego 
do latarni przed dworcem PKP, opu-
blikował wizerunek podejrzanego 
z prośbą do internautów o pomoc 
w ustaleniu jego tożsamości. Minęły 
trzy tygodnie. Mimo prowadzonego 
dochodzenia, nie udało się namie-
rzyć sprawcy. Nie wpłynęła też żadna 
informacja od świadków. Przypadek 
sprawił jednak, że drogi poszukiwa-
nego i detektywa skrzyżowały się.

Do kradzieży doszło 24 września. 
Sprawca zdołał pokonać zamek linki 
zabezpieczającej i zabrał rower. Dziś 
przed południem mężczyzna został za-
trzymany. Prowadzący sprawę sierż. 

szt. Michał Wolański, wychodząc z ko-
misariatu, spostrzegł przechodzącego 
obok budynku człowieka ze zdjęcia – 
podejrzanego, którego poszukiwał od 
miesiąca…

Gliwiczanin był bardzo zaskoczony 
zatrzymaniem przez policjanta po cy-
wilnemu. 45-latek został od razu do-
prowadzony do komisariatu, gdzie 
przyznał się do kradzieży. Niestety, kil-
ka dni temu, za niewielką kwotę, sprze-
dał rower przypadkowej osobie.  To 
właśnie przyczyna wielu kradzieży – 
fakt, że znajdują się nabywcy na przed-
mioty pochodzące z przestępstwa.

Podejrzany odpowie za kradzież, gro-
zi mu od 3 miesięcy do 5 lat pozbawie-
nia wolności.

Mężczyzna, który ukrywał się przed 
wymiarem sprawiedliwości, został za-
trzymany przez zabrzańskich policjan-
tów. Za niezapłacone grzywny, sąd 
zdecydował o osadzeniu go na okres 
70 dni. Poszukiwany zatrzymany zo-
stał tuż po złożeniu przysięgi małżeń-
skiej w urzędzie stanu cywilnego.

Do zatrzymania 26-latka, który ukry-
wał się przed wymiarem sprawiedliwości 
doszło w sobotnie popołudnie. Dzielnicowi 
z IV komisariatu ustalili, że poszukiwany 
mężczyzna w tym dniu będzie brał ślub 
w zabrzańskim urzędzie stanu cywilnego. 
Poszukiwany ukrywał się od wielu lat, 

gdyż za wcześniejsze konflikty z prawem 
miał do zapłacenia grzywny. Poszukiwany 
był aż do trzech spraw z roku 2009, 2012 
i 2013. Tuż po złożeniu przysięgi małżeń-
skiej został zatrzymany przez policjantów 
z II komisariatu. Decyzją sądu kara 
grzywny została zamieniona na 70 dni po-
zbawienia wolności. Gdy dowiedziała się 
o tym rodzina zatrzymanego, jeszcze 
w trakcie trwania czynności z zatrzyma-
nym, wpłaciła grzywnę w wysokości 2,2 
tys. złotych. Po wykonaniu czynności 
z zatrzymanym i dopełnieniu formalności 
dotyczących opłacenia nałożonej grzyw-
ny, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
mężczyzna został zwolniony.

oprac. kg

32-latek spowodował kolizję i jakby 
nigdy nic wysiadł z pojazdu i zaczął 
uciekać pieszo. Mężczyzna został za-
trzymany przez radlińskich policjan-
tów. W organizmie pirata drogowego 
było ponad 3,5 promila. Mieszkaniec 
powiatu nyskiego stracił już prawo 
jazdy. Za resztę przewinień odpowie 
przed sądem.

Dyżurny wodzisławskiej komendy 
odebrał zgłoszenie o zdarzeniu drogo-
wym, do którego doszło w Radlinie. Z in-
formacji przekazanej przez zgłaszającego 
wynikało, że po zderzeniu się dwóch po-
jazdów jeden z kierowców miał pozosta-
wić niezabezpieczone auto i uciekać pie-
szo w kierunku Wodzisławia Śląskiego. 
Dyżurny na miejsce skierował patrol ru-
chu drogowego, a do pozostałych patroli 
podał komunikat aby wszcząć poszuki-
wania za uciekającym sprawcą tego zda-
rzenia.

Policjanci na miejscu w rozmowie z po-
szkodowanym ustalili, że kierujący sa-
mochodem marki volkswagen golf jadąc 
ulicą Rybnicką w Radlinie nie zachował 
bezpiecznej odległości od poprzedzające-
go go pojazdu, w wyniku czego najechał 

na tył citroena C2, który zatrzymał się, 
by umożliwić zjazd w lewo pojazdowi 
znajdującemu się przed nim. Po zatrzy-
maniu się na poboczu, sprawca wybiegł z 
samochodu i zaczął uciekać pieszo w kie-
runku Wodzisławia.

Policjant z komisariatu w Radlinie sły-
sząc w radiostacji komunikat pojechał się 
we wskazane miejsce, lecz nikogo takiego 
nie napotkał. Patrolując osiedle Mikołaj-
czyka pytał mieszkańców, czy nie widzie-
li mężczyzny o podanym rysopisie. Jeden 
z mieszkańców powiedział, że przed chwi-
lą widział, jak młody mężczyzna wbiegł do 
lasu. Policjant postanowił dalej udać się 
pieszo. Po kilkudziesięciu metrach za-
uważył młodego chłopaka odpowiadają-
cego wizerunkowi podanemu przez zgła-
szającego. Wezwał go do zatrzymania się 
i zachowania zgodnego z prawem.

32-latek został zatrzymany i przekaza-
ny zmotoryzowanemu patrolowi, który 
również dojechał na miejsce. Ze sprawcą 
kolizji, policjanci pojechali do komisaria-
tu na badanie stanu trzeźwości. W orga-
nizmie mieszkańca powiatu nyskiego by-
ło ponad 3,5 promila alkoholu. Mężczyź-
nie zatrzymano prawo jazdy. O jego dal-
szym losie zdecyduje sąd.
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OGŁOSZENIA ABONAMENTOWE
 DOM

OKNA – DRZWI

REWOLUCJA

CENOWA

Okna 5-kom.
1465 mm

14
35

 m
m

Zadzwoñ!!!
– przyjazd
– pomiar
– wycena
GRATIS!!!

FINANSE

LOMBARDY

LOMBARD KAPS 
20 lat doświadczenia

RABAT – 50% u nas to działa!

SZYBKA GOTÓWKA za:
złoto, srebro, GSM, 

RTV i inne 

TANIE WYROBY 
JUBILERSKIE

Al. NMP 1, tel. 34 361-39-50
Al. NMP 16, tel. 34 324-68-31

Al. Wolności 6, tel. 34 324 23 24
www.kapssc.pl

LOMBARD 
DELTA

n SKUP n SPRZEDAŻ 
n ZAMIANA

złota, gsm, rtv, komputerów.
l Cz-wa, al. NMP 3, 

tel. 34 365 53 14
l Stary Rynek (DH „Puchatek”),  

tel. 34 368 19 45
l Kłobuck, Rynek, Jana Pawła II 12 

tel. 34 317 36 09

MOTORYZACJA
 

AKUMULATORY

BLACHARSTWO

MOTORYZACJA

MEBLE

MEBLE / MOTORYZACJA

MEDYCYNA WAGI

POGRZEBY
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BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE
n SPRZEDAM meble starego typu z lat 

70-tych (kredens kuchenny, stół, szafki) 
w dobrym stanie. Cena do uzgodnienia. 
Tel. 664 911 389

n SPRZEDAM wózek spacerowy mało 
używany. Cena 90 zł. Tel. 505 772 300

n SPRZEDAM stół pokojowy (podkręcany) 
w dobrym stanie. Cena do uzgodnienia. 
Tel. 790 696 610, dzwonić po godz. 16 00

USŁUGI

MECHANIKA POJAZDOWA 
– ELEKTROMECHANIKA

ul. Mirowska 364
Tel. 604 141 355

n PRZEPOWIADANIE PRZYSZŁOŚCI  
– wróżby. Tel.  34 317 31 89, 
kom. 883 118 012 

n TAPICER, RENOWACJA – USŁUGI. 
Tel. 888 402 656 

n PRANIE dywanów, tapicerki meblowej i 
samochodowej. Dojazd do klienta gratis! 
Tel. 603 350 752

n PRZEWÓZ osób – lotniska, wesela i inne 
okazje. TANIO! Tel. 603 350 752

n ODBIJANIE medali z mosiądzu i miedzi ø 50 
mm, prasa cierna 200 ton. Tel. 787 108 400

n PŁYTKARZ – remonty – kuchni, łazienek 
od podstaw po biały montaż. Gwarancja 
solidnego i trwałego wykonania. 
Tel. 578 210 640

n NAPRAWA pomp wodnych – 
samochodowych, 
cyrkulacyjnych                                               
hydroforowych. Tel. 669 245 082

n USŁUGI REMONTOWO-
WYKOŃCZENIOWE, gipsówka, karton-gips, 
montaż paneli, inne usługi wykończeniowe. 
Tel. 508 703 286

n BLACHARSTWO-DEKARSTWO – wykonuję 
wszystkie usługi związane z dachami: papa, 
blacha, blachodachówka. Zakładam rynny 
i obróbki. Tel. 505 736 977

n USŁUGI remontowo-wykończeniowe.             
Tel. 887 627 682

PROJEKTOWANIE 
wizytówkowych stron www dla firm i 

klientów indywidualnych. Robert Pawłowski 
Tel. 696 480 414

e-mail: 067robert@gmail.com

n NAPRAWA telewizorów nowego i starego 
typu, montaż anten telewizyjnych 
i satelitarnych. Dojazd do klienta. Gwarancja 
na wykonane usługi. Tel. 34 362 14 42, 
608 137 269

n FLASHGSM – profesjonalny serwis 
telefonów komórkowych oraz nawigacji GPS. 
Częstochowa, al. Wolności 10 (w bramie). 
Tel. 888 14 99 69

MONTAŻ INSTALACJI 
ANTENOWYCH, 
DOMOFONÓW 

oraz ALARMÓW
Tel. 513 960 318

OPIEKA

POSZUKUJĘ osoby do stałej opieki 
nad kobietą po udarze. Dobre warunki. 

Tel. 695 453 835
n Centrum Opiekuńczo-Medyczne 

ZATRUDNI pielęgniarki w Częstochowie.
Tel. 508 321 688 

n RENCISTA bez nałogów, spokojny, lat 55 
zaopiekuje się dożywotnio osobą starszą 
mieszkającą samotnie w zamian za 
mieszkanie. Tel. 536 315 866

n Podejmę opiekę nad dziećmi lub osobą 
niepełnosprawną. Praktyka. Umowa o pracę. 
Kobieta 48 lat. Tel. 669 245 082

n ZAOPIEKUJĘ się dzieckiem lub osobą 
starszą. Doświadczenie. Referencje. 
Tel. 508 860 723

PRACA

— DAM PRACĘ —

Przyjmę do pracy ślusarza  
601 50 55 20

n FIRMA InterKadra poszukuje pracowników 
na produkcję. System 3-zmianowy,l 
wynagrodzenie godzinowe + premia. 
Tel. 575 770 450

— SZUKAM PRACY —
n ELEKTRYCZNOŚĆ – podejmę pracę. 

Tel. 667 499 164

n IDENTYFIKACJA wizualna firm. 
Projektowanie graficzne, DTP. e-mail: 
gosiakgrafik@gmail.com. Tel. 664 911 389

n PODEJMĘ sprzątanie. Tel. 663 626 576
n PODEJMĘ sprzątanie. Tel. 667 499 164
n SZUKAM pracy dla osób z grupą inwalidzką. 

Tel. 797 287 543
n KIEROWCA zawodowy, rencista, 60 lat 

podejmie pracę. Znajomość języka 
niemieckiego. Najchętniej dorywczo. 
Tel. 537 735 654

n KOBIETA 47 lat dyplomowana opiekunka 
osób starszych, chorych i dzieci. Posiadam 
dyplom masażystki. Ziołolecznictwo. 16-letnie 
doświadczenie. Tel. 797 360 454

n KOBIETA podejmie pracę w niepełnym 
wymiarze godzin lub dorywczą, także na 
portierni. Świadczenia z ZUS, ks. sanepid.                             
Tel. 725 776 388

MATRYMONIALNE

n KAWALER lat 54, na rencie, urządzone 
mieszkanie. Piękne strony tak jak 
w Jerozolimie. Handluje owocami z ojcem 
chce do siebie. Wykształcenie średnie. 
Tel. 79/137 63 10

n KAWALER lat 49, bezdzietny, wysoki, 
normalny, niezależny finansowo, ciemny 
blondyn – pozna panią – wiek do 50 lat, stan 
cywilny pani nieistotny. Pani może posiadać 
dzieci. Cel matrymonialny. Tel. 660 006 217 

n MĘŻCZYZNA, 47 lat, po rozwodzie, pozna kobietę, 
chętnie puszystą. Uroda i wiek kobiety obojętne. 
Celem poznania się i zamieszkania razem.  
Tel. 515 130 498

NIERUCHOMOŚCI

— KUPIĘ MIESZKANIE —
n KUPIĘ mieszkanie, I p., do remontu, nie 

w wieżowcu, nie na Rakowie, 3 pokoje, z 
garażem. Tel. 660 872 932
— SPRZEDAM MIESZKANIE —

SPRZEDAM – dwupokojowe mieszkanie 
48 m2 w dzielnicy Tysiąclecie. Czwarte 
piętro w wieżowcu, okna PCV południe-
zachód, balkon. Kuchnia z meblami na 

wymiar i sprzętem AGD. Duży salon 
po remoncie. Sypialnia z wyjściem na 
balkon. Łazienka w glazurze z wanną 
oraz przedpokój  z szafą. Mieszkanie 

czyste i zadbane. Na podłogach panele 
i płytki. W cenie sprzedaży wliczone całe 
wyposażenie mieszkania. Blisko uczelnie, 

sklepy, szkoła, komunikacja miejska.  
Bardzo atrakcyjna cena 149 000 zł. 

Tel. 661 117 931

n SPRZEDAM M3, 48 m2. Tysiąclecie – do 
zamieszkania, kuchnia z meblami, glazura: 
łazienka, kuchnia, przedpokój, balkon, 4 
szafy lustrzane, 53 m2. Cena 145 tys. zł. 
Tel. 605 579 961

n SPRZEDAM M4 50 m2. Tel. 537 087 677
n SPRZEDAM pokój z kuchnią 32 m2 do 

remontu. TANIO!!! Częstochowa 
Tel. 536 638 168 

n SPRZEDAM KAWALERKĘ w centrum 
Krzepic, I piętro, 38 m2. „OKAZJA” Cena 65 
tys. zł Tel. 781 506 875 

— KUPIĘ MIESZKANIE —
n KUPIĘ mieszkanie, I p., do remontu, nie 

w wieżowcu, nie na Rakowie, 3 pokoje, z 
garażem. Tel. 660 872 932

— SPRZEDAM DOM —
n SPRZEDAM domek murowany w Kuźnicy 

Lechowej 14 km od Częstochowy. Działka 
uzbrojona, ogrodzona 1100 m2. Pow. użytk. 
78 m2, w tym: pokój, sypialnia, kuchenka, 
łazienka, piwnica, garaż. Cena 168 tys. zł. 
Tel. 796 307 890 

— SPRZEDAM DOM —
n SPRZEDAM gabinet kosmetyczny w centrum 

handlowym STARA MLECZARNIA w 
Radomsku. Wysoki standard. Tel. 606 468 786

— WY NAJMĘ —
n WYNAJMĘ mieszkanie: 2 pokoje z kuchnią, 

po remoncie. I piętro, Trzech Wieszczów, ul. 
Dunikowskiego. Cena 500 zł/m-c – do 
negocjacji. Tel. 603 24 80 24

DO WYNAJĘCIA!
sala przy ROD „Hutnik” w Częstochowie, ul. 
Limbowa 47/71. Sala na 100 osób, zaplecze 

kuchenne, zamknięty parking.
Wesela, komunie, imprezy okolicznościowe.

Kontakt tel. 668 983 067

DO WYNAJĘCIA!
sala w Częstochowie, ul. Żyzna

Sala na 70 osób, zaplecze kuchenne, parking.
Wesela, komunie, imprezy okolicznościowe.

Tel. 510 170 554
— ZAMIENIĘ —

n ZAMIENIĘ mieszkanie kwaterunkowe 3 
pokoje 49,2 m2 w blokach (os. Trzech 
Wieszczów) na dwa odrębne po pokoju z 
kuchnią też w blokach i kwaterunkowe. 
Tel. 50 45 63 612 

MOTORYZACJA

— SPRZEDAM —
n SPRZEDAM Volkswagen Golf 6, 2011 rok, 

1.6 TDI. Cena 32000, pełne wyposażenie 
oprócz skórzanej tapicerki. Możliwa 
zamiana.  Tel.603384682

n SPRZEDAM Honda CRV, 2007 rok, 4x4 
napęd, 2.2 diesel, pełne wyposażenie. 
Cena 42000 zł, możliwa zamiana. 
Tel.603384682

n KOMIS SAMOCHODOWY AUTO-
PRADŁA. Oferta samochodów z drugiej 
ręki z pisemną, 12-miesięczną gwarancją 
bez limitu kilometrów. Tel. 530 103 105

NAUKA

n JĘZYK POLSKI – korepetycje, szkoła 
średnia, nauczyciel. Przygotowanie do 
matury, poziom podstawowy i rozszerzony, 
materiały.   www.matura.czest.pl   Centrum 
Tel. 796 635 001

n TŁUMACZENIA – język niemiecki – 
przysięgłe i zwykłe. malrab@tlen.pl  
Tel. 692 234 971

TŁUMACZENIA

n ANGIELSKI – tłumaczenia i korekta 
tekstów; CV dokumenty i inne. Od 1997 r., 
faktury. admiral.piett@wp.pl 
Tel. 508 569 307

n TŁUMACZENIA – język niemiecki – 
przysięgłe i zwykłe. malrab@tlen.pl  
Tel. 692 234 971

ODDAM
n ODDAM za darmo garaż blaszany do 

zabrania. Częstochowa. Tel.  787 711 706

ODDAM 
w dobre ręce z powodu śmierci 

opiekunki ok. 10-letnią suczkę 
wilczurowatą.  Suczka mieszkała 

w domu z ogródkiem. 
Pies jest łagodny i bardzo 

przyjazny. 
Tel.  504 750 629 

KUPIĘ

n KUPIĘ rusztowanie metalowe przenośne. 
Tel. 514 621 383

SPRZEDAM

— ART. SPORTOWE —
n SPRZEDAM rower MTB 15’’. Cena 450 zł. 

Tel. 507 161 899
n PILNIE SPRZEDAM rower stacjonarny, 

rehabilitacyjny, z wyświetlaczem. Stan 
bardzo dobry. Cena do uzgodnienia. 
Tel.: 696 054 686

— BUDOWNICTWO —
n SPRZEDAM drzwi pokojowe (prawe). Nowe, 

nieużywane. Cena do uzgodnienia.  
Tel. 790 696 610. Dzwonić po 1600

n SPRZEDAM drzwi pokojowe 80 cm lewe, 
pokojowe, z szybami szt. 2 kolor zbliżony do 
dębu. Cena 75 zł/szt. Tel. 695 790 733

n SPRZEDAM 6 szt. drzwi pokojowych firmy 
Uniprofil, kolor orzech, z klamkami, 
3-szybowe, matowe. Cena razem 600 zł. 
Tel. 603 664 249

— INSTRUMENTY MUZ.—
n SPRZEDAM pianino Legnica do remontu.  

Tel.  506 722 324
— MASZYNY I URZĄDZENIA —

n SPRZEDAM pompę wodną Grudziądz  
– III stopnia z gwarancją, pompę wodną 
Apollo – II stopnia. Tel. 669 245 082 

n SPRZEDAM nową maszynę do szycia 
Łucznik. Tel.  605 914 965

n AKCESORIA DO ODKURZACZY – worki, 
szczotki, ssawki, rury, filtry. Częstochowa.  
www.workiodkurzacze.pl  
Tel. 500 042 770, 34 362 91 01

— MEDIA —
n SKUP książek, płyt muzycznych. Dojazd. 

Gotówka. 508-245-450
n OKAZJA!!! Sprzedam płyty CD, książki i 

starocie. KUPIĘ natomiast płyty analogowe. 
Tel. 667 455 545

— ODZIEŻ —
n SPRZEDAM suknię ślubną ecru w 

stylu „Przeminęło w wiatrem” z 2007 r. 
Tel. 604 880 812

n SPRZEDAM suknię ślubną kolekcji Papa 
Michel, model Liga, w kolorze ecru. materiał 
mikado. Rozmiar 14. Rozcięcie z przodu, 
dekolt karo. Tel. 34 362 60 46 

— RÓŻNE —
n SPRZEDAM ZAKŁAD PRODUKCJI 

MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH.  
Podlesie koło Lelowa. Tel. 606 365 813

n SPRZEDAM BANER (mały). 
Tel. 517 805 795

n SPRZEDAM wózek spacerowy mało 
używany. Cena 90 zł. Tel. 505 772 300
— WYPOSAŻENIE WNĘTRZ —

n SPRZEDAM serwis kawowo-obiadowy 
duralex kamionka. Tel. 504 230 153

n SPRZEDAM opony 185 x 70 x 13 – cena 35 
zł/szt., 4 szt.; rower młodzieżowy – 50 zł; 
ściski stolarskie 120 dł. – 30 zł/szt.; imadło 
do rur Pionier – 50 zł. Tel. 504 375 516

n SPRZEDAM wannę akrylową 120 x 120 cm 
do kąpania, 140 cm z siodełkiem. Cena 210 
zł. Tel. 725 205 960

n SPRZEDAM meble pokojowe + szafkę 
RTV + komodę. Wszystko w kolorze 
wiśniowym. Cena 300 zł, do uzgodnienia. 
Tel. 510 578 459

n SPRZEDAM nowe siedzisko dla kotka 
lub psa – 58/44 cm i kilka akcesoriów dla 
tychże zwierzątek, np. szeleczki dla kotka 
itp. Cena do negocjacji. Tel. 50 45 63 612

KUPON
na   bezp ła tne   og łoszen ie  – MOTORYZACJA   – NIERUCHOMOŚCI   – SPRZEDAM   – KUPIĘ  

   – MATRYMONIALNE  – INNE   – PRACA

Treść ogłoszenia: 

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

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

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

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

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

WYPEŁNIONY KUPON NALEŻY DOSTARCZYĆ DO REDAKCJI: AL. NMP 51 (I piętro)

Zarząd terenowy NSZZ Policjantów KMP w Częstochowie
zaprasza na kurs AGENTÓW OCHRONY dający specjalne uprawnienia  

do pracy na ważnych obiektach, w grupach interwencyjnych, w konwojach  
i na monitoringu.

Tel. kontaktowy: 604 064 480

Firma WIELTON z siedzibą w Wieluniu 
w związku z silnym rozwojem oraz 
rozbudową zakładu produkcyjnego 

poszukuje pracowników na stanowiska: 

l Spawacz, l Operator wózka widłowego,  
l Montażysta, l Lakiernik, l Pomocnik lakiernika, 

l Operator maszyn.
Zapewniamy dofinansowanie do obiadów, transport 
pracowniczy, umowę o pracę oraz szkolenia i rozwój 

pracowniczy.
Zainteresowanych prosimy o kontakt z Działem Kadr  

przy ul. Fabrycznej 8 w Wieluniu lub przesłanie CV na adres 
praca@wielton.com.pl



ŚRODA-CZWARTEK, 25-26 PAŹDZIERNIKA 2017 7.MOTORYZACJA

Wykaz samochodów na dzień 18 października 2017 r.

AUDI A4 1.6 E, 
rok prod. 1997, klima, 
alufelgi

 
5.900 zł

BMW X6 2.0 D, 
rok prod. 2009, F. VAT, 
automat, skóra, navi, 
czujniki 
 

119.000 zł

BMW X3 2.0 D, 
rok prod. 2015, krajowy, 
I – wł., automat,
gwarancja, navi, F. VAT 
 

109.500 zł netto  

FORD FIESTA 1.3 E, 
rok prod. 2007,  
krajowy, I – wł. 
 
 
 9.900 zł

FORD FIESTA 1.5 
TDCI, rok prod. 2013, 
krajowy, I – wł., F. VAT, 
klimatyzacja, ABS, el. 
szyby i lusterka 
 27.900 zł

FORD MONDEO 1.6 
TDCi, rok prod. 2013, 
krajowy, F. VAT

 38.900 zł

HYUNDAI i20 1.1 CRDi,  
rok prod. 2013 – zakup, 
krajowy, I – wł., 
gwarancja produc. 
 17.900 zł

HYUNDAI i30 1.6 CRDi, 
2014 – zakup, krajowy, I 
– wł., gwarancja produc., 
F. VAT 

38.900 zł

KIA SPORTAGE 1.6 E, 
rok prod. 2013, krajowy, 
I – wł., gwarancja prod., 
serwis., przebieg  
18.500 km

 57.800 zł

MERCEDES CLK 2.0 
CDi, rok prod. 2001 

 
 12.900 zł

MERCEDES E220 rok 
prod. 2015r. Krajowy,  
I – wł., F. VAT

 
 129.900 zł

MITSUBISHI ASX 
1.8 DiD, rok prod. 2014, 
4x4, krajowy, I – wł., 
F. VAT 

63.800 zł

MITSUBISHI 
OUTLANDER 2.0 E, 
zakup 2005, krajowy, 
I – wł., alufelgi, klima, 
100% bezwypadkowy
 18.900 zł

NISSAN QASHQAI 1.5 
D, rok prod. 2013, 
krajowy, I – wł., serwis., 
F. VAT 

49.900 zł

 OPEL ASTRA 1.6 E,  
rok prod. 2015

 39.900 zł  

OPEL INSIGNIA  
2.0 CDTi, rok prod. 
2015, tempomat 

 73.900 zł

PEUGEOT 308 II 1.6 E, 
rok prod. 2014, krajowy, 
I – wł., serwisowany, 
F. VAT
 41.900 zł  

PEUGEOT PARTNER 
1.4 E, rok prod. 2002/03, 
krajowy, I – wł.

 6.700 zł

RENAULT CLIO III   
1.5 DCi, rok prod. 2013, 
krajowy, I – wł., F. VAT

 18.900 zł

RENAULT MEGANE III  
1.5 DCi,  rok prod. 2014, 
I – wł., serwis. ASO

 33.700 zł

RENAULT SCENIC III 
1.5 CDI, rok prod. 2009, 
navi, po wymianie 
rozrządu
 21.900 zł

SEAT ALHAMBRA 
2.0 D, rok prod. 2010, 
7-osobowy
 

27.900 zł

SKODA FABIA 1.6 TDI, 
rok prod. 2010/2011, 
krajowy

 
17.900 zł

SKODA RAPID 1.2 E, 
rok prod. 2015, 
krajowy, I – wł., serwis., 
F. VAT

 34.900 zł

SUZUKI SX4 1.9 D, 
rok prod. 2006
 

 18.900 zł

SUZUKI SX4 1.6 E, 
rok prod. 2014, 4x4, 
krajowy, I – wł., serwis., 
F. VAT
 

45.900 zł

TOYOTA AYGO 1.0, 
rok prod. 2007, I – wł. 
 
 

 10.900 zł

TOYOTA YARIS 1.4 D, 
rok prod. 2005

 8.900 zł

TOYOTA YARIS 1.0 E, 
rok prod. 2012-13, 3 szt., 
krajowe, I – wł, serwis., 
F. VAT, c. zamek, el. 
szyby, ABS, klimatyzacja
 26.900  - 27.900 zł

VW GOLF VI 1.4 E, 
rok prod. 2010, 5 drzwi

 
29.900 zł

n AUDI Q5 2.0 TFSi, rok prod. 2014, 
quattro  118.000 zł

n BMW 320 2.0 D, rok prod. 2012   55.900 zł
n CITROEN C4 1.6 E, rok prod. 2007,  

krajowy   8.900 zł
n CITROEN C5 2.0 D, rok prod. 2010  28.800 zł
n FIAT PUNTO 1.2 E,  

rok prod. 2001 2.500 zł
n FORD FIESTA 1.4 TDCI,  

rok prod. 2009 16.900 zł
n FORD FOCUS 1.6 D, sedan,  

rok prod. 2013, krajowy, I – wł., 
serwisowany, F. VAT 30.900 zł

n FORD FOCUS 1.6 E,  
rok prod. 2005, krajowy 13.900 zł

n FORD FOCUS sedan 1.6 D, rok prod. 2013, 
krajowy, I – wł., F. VAT, serwis., 30.900 zł  

n FORD RANGER 2.2 TDCI,  
rok prod. 2013 48.900 zł

n HYUNDAI i30 1.4 CRDi,  
rok prod. 2013, krajowy, I – wł,  
serwis., gwar. produc. 37.900 zł

n HONDA CIVIC 1.8 E, rok prod. 2007, 
automat   25.700 zł

n JAGUAR XF 3.0 E,  
rok prod. 2013 91.800 zł

n OPEL ASTRA 1.6 D, rok prod. 2015,  
sedan 36.900 zł

n OPEL ASTRA 1.9 D,  
rok prod. 2006 14.800 zł

n OPEL CORSA 1.2 E, rok prod. 2014,  
krajowy, I – wł., F. VAT 27.900 zł

n OPEL CORSA 1.2 E,  
rok prod. 1997, krajowy 2.900 zł

n OPEL INSIGNIA 2.0 D,  
rok prod. 2009 29.700 zł

n OPEL VECTRA 1.9 D,  
rok prod. 2007 16.900 zł

n PEUGEOT 208 1.0 E,  
rok prod. 2016 33.900 zł

n PEUGEOT 508 1.6 D,  
rok prod. 2011 39.800 zł

n RENAULT CLIO 0.9 E,  
rok prod. 2014 30.900 zł

n RENAULT MEGANE 1.5 D,  
rok prod. 2008, krajowy 11.900 zł

n RENAULT SCENIC 1.5 D,  
rok prod. 2006 8.800 zł

n SKODA FABIA 1.4 E,  
rok prod. 2003, krajowy 4.900 zł

n SKODA OCTAVIA 1.9 D,  
rok prod. 2004, krajowy 10.800 zł

n TOYOTA AURIS 2.0 D,  
rok prod. 2008 19.900 zł

n VOLVO S60 2.0 E,  
rok prod. 2008 29.900 zł

n VW GOLF 1.9 D, rok prod. 2008/09,  
krajowy, I właściciel 20.900 zł

n VW GOLF 1.4 TSi,  
rok prod. 2009 29.900 zł

n VW JETTA 2.0 E,  
rok prod. 2015 58.900 zł

n VW PASSAT 1.8 E, rok prod. 1996 3.800 zł
n VW PASSAT 1.6 TDi, rok prod. 2014,  

krajowy, I – wł., serwis., F. VAT 53.900 zł
n VW T4 2.5 TDI, rok prod. 2001, 

7-osobowy 7.900 zł  
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19.11.2017 r., godz. 18.00 Filharmonia Częstochowska
Częstochowa, ul. Wilsona 16

Bilety: kasa Filharmonii, salony EMPIK
Online: www.kupbilecik.pl, www.biletyna.pl, www.ebilet.pl

Zamówienia – Informacje: tel. 737 567 014







Kamil Kuździeń z KS Start 
Częstochowa wywalczył w 
Koninie brązowy medal   mło-
dzieżowych mistrzostw Pol-
ski w boksie.

W pierwszej walce częstocho-
wianin trafił na bardzo do-
świadczonego i utytułowanego 
przeciwnika Sebastiana Wikto-
rzaka z Olimpu Szczecin. - Ka-
mil nie dał możliwości rozwinię-
cia się przeciwnikowi. Perfek-
cyjnie kontrolował walkę, nada-
wał swoje tempo, a wiele ciosów 
było wręcz niewidocznych dla 
przeciwnika - relacjonuje Jacek 
Rup z KS Start Częstochowa. - 
Wygrał jednogłośnie na punkty 
i tym samym odesłał do domu 
w pierwszej walce kategorii wa-
gowej 75 kg jednego z fawory-
tów

W drugim pojedynku Kamil 
zmierzył się z zawodnikiem 
RKS-u Łódź, Adamem Banasz-
czykiem. Częstochowianin oka-
zał się dużo lepszy od rywala za-
równo kondycyjnie jak i tech-
nicznie.   W ćwierćfinale jego 
przeciwnikiem był Hubert Kacz-
marek z klubu 06 Kleofas Kato-
wice.

– W tej walce rywali Kamila 

próbował zaskoczyć go nagłymi 
atakami, jednak nasz zawodnik 
wyprowadzał skuteczne kontry.   
Walka zakończyła się wyraźną 
przewagą i werdyktem iden-
tycznym jak w poprzednich po-
jedynkach, czyli 5:0 dla Kamila 

- mówi Rup.  
W półfinale Kamil Kuździeń 

zmierzył się z   Bartoszem Gołę-
biewskim,  wielokrotnym me-
dalistą mistrzostw Polski, człon-
kiem kadry Polski. - Od pierw-
szego gongu było widać, że ża-

den z   nich nie odpuści, mocne 
wymiany, które padały raz z 
jednej raz z drugiej strony, gwa-
rantowały widowisko na naj-
wyższym poziomie - twierdzi 
Rup. - Walka była bardzo wy-
równana. Po jej zakończeniu 

trudno było wskazać zwycięzcę. 
Sędziowie uznali, że lepszy był 
przeciwnik Kamila. Naszym 
zdaniem Kamil zapracował na 
walkę finałową, ale cieszy brą-
zowy medal.
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