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Bezstresowe wychowanie

Czy klapsy to bicie?
- Mama mnie „bije”, dostaję
wychowawcze
klapsy
za
wszystko. Karze mnie za złe
oceny, spóźnienia, „pyskówki”,
za mocny lakier na paznokciach.
Nie
jestem
zdemoralizowaną nastolatką,
tylko normalną jak na swój
wiek i nie powinnam dostawać
klapsów. Są słabe, ale bolą psychicznie - żaliła się do naszej
redakcyjnej koleżanki 14-letnia
Natalia.
Postanowiliśmy poznać opinie
matek i dzieci na temat klapsów
oraz wychowania bezstresowego.
Wielu rodziców zastanawia się czy
w dzisiejszych czasach bezstresowe
wychowanie, bez przysłowiowych
klapsów zdaje egzamin z rodzicielstwa.
– Dziś mamy do czynienia
z używkami dostępnymi na każdym kroku i mając w domu nastolatka z burzą hormonów nie można pozwalać mu na wszystko –
twierdzi jedna z matek. – Mój syn
przez jakiś czas podpalał sobie marihuanę, dobre słowa tu nie wystarczały. Czasem zakaz i pas był lepszy
od głaskania po głowie. Nie raz dostał od ojca i dziś dziękuje nam za
taką „surowość”. Wyszedł na ludzi,
skończył ósmą klasę i rozpoczął nowy etap życia… bez używek.
Doświadczeni rodzice mówią, że
bezstresowe wychowanie nie jest w
stu procentach dobre. Kiedy dziecko wychowuje się „bez stresu” bardzo często staje się rozpieszczone,

chociaż jeżeli się chce, to i tym sposobem da się wychować młodego
człowieka.
- Klaps nie jest rozwiązaniem problemu. Jestem zdania, że wychowanie dziecka bez kar cielesnych jest
możliwe. Kiedy dziecko jest nieposłuszne i niegrzeczne warto wprowadzić system kar, nie klapsy – mówi pani Anna, mama 5-latka. - Najpierw należy dziecko ostrzec słow-

nie, że to, co zrobiło jest złe i że jeżeli to się powtórzy czeka go kara. Kiedy dziecko ponownie zachowa się w
zły sposób, należy je ukarać np. postawieniem do kąta lub zabraniem
na jakiś czas ulubionej zabawki.
Jest wiele opinii potwierdzających, że osoby wychowywane poprzez „klapsa” powielają ten sposób
wywierania wpływu na swoich bliskich tłumacząc: „klaps nikomu

Częstochowa

Termin przetargu na rozbudowę
stadionu Rakowa przedłużony
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miasta
Częstochowy przedłużył termin
składania ofert przetargowych
na przebudowę i rozbudowę stadionu RKS Raków. Zgodnie z
zamówieniem zamieszczonym w
Biuletynie Informacji Publicznej,
oferty można składać do 24
września.
Radny
Miasta Piotr Kaliszewski napisał w tej
sprawie interpelację,
w celu uzyskania informacji o powodach
przesunięcia terminu
po raz drugi.

Pełna treść interpelacji brzmi: „W
związku z rozpisaniem przetargu na
przebudowę i rozbudowę stadionu
RKS Raków w Częstochowie i drugim już przedłużeniem terminu
składania ofert, tym razem z 10
września na 24 września, proszę o
informację czym podyktowane jest
to drugie przesunięcie terminu
składania ofert dla podmiotów
przystępujących do przetargu?”
Pierwotnie firmy zainteresowane
wykonaniem przebudowy i rozbudowy obiektu przy ul. Limanowskiego mogły zgłaszać swoje oferty do
19 sierpnia. Przypomnijmy, że zamówienie na wykonanie zadania:
„Centrum Piłki Nożnej w Częstocho-

wie przebudowa i rozbudowa
obiektu sportowego przy ul. Limanowskiego 83 w Częstochowie”
obejmować będzie m.in. budowę
nowej trybuny głównej z zapleczem
sportowym i pełnym zadaszeniem
(trybuna zachodnia) na 2 461 miejsc,
budowę trybuny północnej (500
miejsc), południowej (1 215 miejsc)
oraz przebudowę trybuny wschodniej wraz z budową zadaszenia
(1 976 miejsc). Inwestycja przewiduje też przebudowę boiska głównego o wymiarach płyty 105m x
68m (trawa naturalna, płyta podgrzewana) i budowę boiska treningowego tej samej wielkości.

Paula Nogaj

jeszcze nie zaszkodził”, „tyłek nie
szklanka”, „mnie ojciec bił i wyrosłem na porządnego człowieka”.
- Dopóki wychowanie nie ma
znamion kryminogennych wszystko jest ok. Sam dziś dziękuję ojcu za
to, że gdy 30 lat temu przyłapał
mnie na fajce w ramach kary kazał
mi spalić całą paczkę papierosów,
jeden za drugim. Od tamtej pory
nie palę – dodaje 40-latek.

Wychowanie musi być „stresowe” i odpowiedzialne. - Wiąże się
z wywieraniem wpływu, stawianiem granic, wymaganiami, uczeniem ponoszenia konsekwencji za
zachowanie, itp. i wcale nie musi
podobać się wychowywanym. Jeśli
jednak w stosowanych metodach,
nie ma „wskaźników” przemocy,
będziemy mówili o „odpowiedzialnym rodzicielstwie”. Przykładem
może być tu: nastolatek nie idzie
na prywatkę, bo nie posprzątał
mieszkania, co należy do jego obowiązków. A zarówno zakres tych
obowiązków, jak i ewentualne
konsekwencje zostały wcześniej z
nim omówione – instruują specjaliści z niebieskiejlinii.info.
Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj
Pawlak w wywiadzie udzielonym
„Dziennikowi Gazecie Prawnej” powiedział: „… że trzeba rozróżnić,
czym jest klaps, a czym jest bicie.
Stwierdził również, że za przemoc
można uznać nawet podniesienie
głosu. Szybko jednak sprostował, że
dzieci bić nie wolno. Zapewnił, że
sam nigdy nie uderzył swoich synów, chociaż nieraz dają w kość. Mikołaj Pawlak przyznał, że sam za poważne przewinienia był karany
przez ojca klapsami.
Znowelizowana ustawa o przeciwdziałaniu przemocy wprowadza
z dniem 1 lipca 2019 roku zakaz stosowania kar cielesnych wobec dzieci, wzmacnia pozycję prawną ofiar
przemocy oraz zwiększa nacisk na
profilaktykę. Tak więc klaps według
ustawodawcy to wykroczenie?

Redakcja

Myszków

Zdetonowali
bankomat

Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej
Policji w Myszkowie poszukują
sprawców, którzy zdetonowali
bankomat. Do zdarzenia doszło
w Poraju przy ul. Jasnej. Na
miejscu przez kilka godzin pracowali policjanci z Myszkowa i
Katowic.
Na miejscu pracowała grupa dochodzeniowo-śledcza, wspierana
przez policjantów z Samodzielnego
Pododdziału Kontterrorystycznego
Policji z Katowic. Policyjni technicy
kryminalistyki i pirotechnicy zabezpieczali ślady i gromadzili dowody. -

Apelujemy do osób, które w nocy
10 września były świadkami lub
przejeżdżały między godziną 2.00 a
3.30 w rejonie Poraja samochodami
wyposażonymi w kamery rejestrujące obraz, by zgłosiły się do myszkowskiej komendy – prosza policjanci. Mundurowi liczą na to, że
ktoś zarejestrował obraz, który
mógłby pomóc w ustaleniu sprawców. - Wszelkie informacje w tej
sprawie prosimy kierować do Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie przy ul. Kościuszki 105, tel.
34-315-32-55, nr alarmowe 997 lub
112. Gwarantujemy anonimowość
– podsumowują policjanci.

Katarzyna Gwara
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Bezpieczny przedsiębiorca
W Parku Przemysłowo-Technologicznym odbędzie się forum
dla przedsiębiorców. W czasie
spotkania, które zaplanowano
na 3 października będzie można
dowiedzieć się o aktualnych
zmianach w prawie i podatkach.
Udział jest bezpłatny, ale – z
uwagi na ograniczoną liczbę
miejsc – warto zarejestrować się
online już dziś.
Konferencja będzie pierwszym
wydarzeniem z cyklu adresowanego do przedsiębiorców, samorządowców, ludzi nauki i kultury – a więc
przedstawicieli środowisk, którym
bliska jest idea współpracy.
Główne zagadnienia to zmiany
prawno-podatkowe
w
latach

2019/2020, nowe regulacje wynikające z projektu Ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych (zasady i reguły w obszarze compliance –
czyli procedur i systemów mających
zapobiegać ryzyku natury prawnej)
oraz bezpieczeństwo finansowe i IT
w działalności firm.
Znajdzie się także czas na indywidualne konsultacje z pełnomocnikiem Rzecznika Małych i Średnich
Przedsiębiorców oraz ekspertami w
zakresie prawa podatkowego, finansów, legalizacji pracy cudzoziemców,
funduszy unijnych czy rozwiązań IT.
Udział jest bezpłatny, ale liczba
miejsc ograniczona jest do 100 osób
– decyduje kolejność rejestracji online na stronie http://forumrozwo-

jufirm.pl

Jedna z najbardziej
kulturalnych nocy

Katarzyna Gwara

Koziegłowy

Częstochowianie po raz kolejny udowodnili, że kochają to
wydarzenie. Mimo nienajlepszej
aury tłumnie stawili się w centrum miasta, aby wziąć udział w
16. edycji Nocy Kulturalnej.

Tragedia na DK1.
Nie żyje rowerzysta
60-letni rowerzysta nie żyje –
to tragiczny efekt wypadku, do
którego doszło w Koziegłowach,
na drodze krajowej nr 1. Mężczyzna został potrącony przez
ciężarowego volkswagena.
Do zdarzenia doszło na odcinku
drogi krajowej nr 1 w Koziegłowach. 52-latek z Koziegłów siedzący za kierownicą busa, jechał w kierunku Częstochowy. W pewnym
momencie potrącił 60-letniego rowerzystę, który poruszał się przy

16. edycja

prawej krawędzi jezdni. 60-latek
z Rzeniszowa z obrażeniami ciała
trafił do szpitala. Niestety po kilku
godzinach zmarł.

Katarzyna Gwara

Co młody człowiek
powinien
wiedzieć o FASD?

FAS (Alkoholowy Zespół Płodowy) i
FASD (Spektrum Poalkoholowych Uszkodzeń Płodu) to różnorodne nieprawidłowości zachodzące w procesie rozwoju
dziecka w okresie płodowym, będące
następstwem spożywania alkoholu przez
kobiety ciężarne. Charakteryzuje się fizycznym i umysłowym zaburzeniami
wrodzonymi spowodowanymi piciem alkoholu przez ciężarną matkę. Alkoholowy zespół płodowy jest chorobą nieuleczalną. Do dziś nie określono dawki alkoholu, która byłaby bezpieczna dla płodu.
Każda ilość niesie ryzyko wystąpienia zaburzeń w rozwoju dziecka, które wymaga
wówczas specjalistycznej diagnozy oraz
wsparcia medycznego i środowiskowego.
W trakcie konferencji, młodzież częstochowskich szkół średnich usłyszy o
spektrum negatywnych skutków rozwojowych występujących u dzieci matek pijących alkohol w okresie ciąży oraz wykład dotyczący wzmacniania realnego
poczucia własnej wartości.
Poniżej program konferencji (taki

Katarzyna Gwara

Na wszystkie posiadaczki i posiadaczy karnetów czekało około 100
wydarzeń – koncertów, warsztatów,
wystaw, seansów filmowych i innych propozycji.
W programie znalazł się m.in.
zorganizowany w Teatrze im. A.
Mickiewicza przedpremierowy koncert piosenek z lat 50. pod tytułem
,,Zaczarowany koń”. W Filharmonii
Częstochowskiej wystąpił sekstet
Jana Ptaszyna Wróblewskiego. Można było też wybrać się na koncerty

Urząd Miasta Częstochowa

Jaki wpływ na rozwój dzieci ma alkohol, który piją ich matki w czasie
ciąży? Tego uczniowie szkół ponadpodstawowych dowiedzą się w czasie
konferencji, realizowanej w ramach
Miejskiego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019, która 11 i 12
września odbędzie się w Urzędzie
Miasta Częstochowy.

Kasi Lins, Vincenta Grotesque, zespołu Santabarbara, grup Early
Birds, Wedding Time Quartet czy
Bohatera. Duet Fisherhoyz zapre-

zentował taperkę do filmu ,,Człowiek z kamerą filmową”.
W Galerii Relax odbywały się
działania performatywne; można
było też wpaść na wystawę „In the
land of gods and monsters” Maćka
Mastalerza, wystawę sztuki ulicznej
,,Kulturalny Złowiek 2”, bębniarski
flashmob czy Jam Session Graffiti.
Jak zwykle bardzo wiele uczestników i uczestniczek Nocy Kulturalnej
skorzystało z możliwości zagrania w
gry komputerowe w stylu retro czy
planszówki.
Koordynacją imprezy jak zwykle
zajął się Ośrodek Promocji Kultury
,,Gaude Mater”.

sam dla obu dni, każdego dnia będą w
niej uczestniczyć uczniowie różnych
szkół)
9:45 – 10:00 - rejestracja uczestników
10:00 - 10:15 - otwarcie konferencji
Prezydent Miasta Częstochowy
10:15 – 10:50 - „Uwierz w siebie, by nie
potrzebować środków zastępczych!”,
Karolina Rakocz - specjalista terapii uzależnień, kierownik Młodzieżowego Ośrodka
Uzależnień, Częstochowskie Towarzystwo
Profilaktyki Społecznej.
10:50- 11:30 - „Co młody człowiek powinien
wiedzieć o FASD?”,
Katarzyna Rozpondek - psycholog, terapeuta
uzależnień, Częstochowskie Towarzystwo
Profilaktyki Społecznej
11:30 - 11:50 - „Wieczne dziecko”
- film o życiu rodzin, w których dorastają
dzieci z FAS/FASD.
11:50 - 12:10 - dyskusja (pytania z sali)
12:10 - 12:15 - zakończenie
Konferencja odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy i jest realizowana w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019, w zakresie podejmowania przedsięwzięć i inicjatyw poświęconych problematyce uzależnień
Jej organizatorem jest Wydział Polityki
Społecznej Urzędu Miasta Częstochowy
oraz Miejska Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.

Katarzyna Gwara

XIX Finał Kynologicznych Mistrzostw Policji

Częstochowski policjant
wśród najlepszych
Sukces częstochowskiego policjanta. Drużyna w skład, której
wchodził st.asp. Wojciech Bożek
z psem Abi, zajęła trzecie
miejsce w XIX Finale Kynologicznych Mistrzostw Policji.
W finale Mistrzostw udział wzięło
17 drużyn, reprezentujących komendy wojewódzkie policji i Komendę Stołeczną Policji. Na zasadzie honorowego uczestnictwa,
wzięli też udział przedstawiciele
Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej oraz Wojska Polskiego. Celem tego typu zmagań jest podnoszenie poziomu kwalifikacji zawodowych przewodników i sprawności
użytkowej psów służbowych, jak
również propagowanie efektywnego wykorzystania czworonogów w
przeciwdziałaniu i zwalczaniu przestępczości.
Finał Mistrzostw obejmował następujące konkurencje: test wiedzy, posłuszeństwo ogólne
psa, w tym pokonywanie przeszkód, szukanie
zapachów materiałów wybuchowych, szukanie
zapachów narkotyków, praktyczne umiejętności
udzielania pomocy poszkodowanym.
III miejsce w klasyfikacji drużynowej zajęła
drużyna z KWP w Katowicach w składzie:
l nadkom. Marcin SIEWIERT z Wydziału Prewencji KWP w Katowicach – kierownik drużyny
l asp. szt. Aleksander OCHAL z KMP w Rybniku z psem KASK - materiały wybuchowe
l st.asp. Wojciech BOŻEK z KMP w Częstochowie z psem LAWINA(Abi) – narkotyki
St.asp. Wojciech Bożek służbę w policji pełni

od 1994 roku, ma bardzo bogate, 21-letnie doświadczenie jako przewodnik psa służbowego.
Od 1,5 roku pracuje z Abi - niemieckim owczarkiem. Wspólnie angażowani są do działań śledczych. W eliminacjach wojewódzkich Finału Kynologicznych Mistrzostw Policji, które odbyły się
w dniach 22 i 29 maja, Abi ze swoim opiekunem
zajęła II miejsce. Jednak z uwagi na swój młody
wiek oraz sprawność fizyczną została wytypowana do reprezentowania KWP w Katowicach w
ogólnopolskim finale.
Szczegółowy wykaz Laureatów XIX Finału Kynologicznych Mistrzostw Policji znajdziemy na
stronie:
http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/178411,Final-XIX-Kynologicznych-Mistrzostw-Policji.html

Katarzyna Gwara

Z POLICYJNEGO NOTATNIKA

Śmiertelne potrącenie
pieszego
Tarnogórscy policjanci wyjaśniają szczegółowe okoliczności
wypadku, do którego doszło na
ulicy Pyskowickiej w Tarnowskich
Górach. Kierujący seatem potrącił
24-letniego tarnogórzanina. Pomimo
wysiłków
lekarzy
i
ratowników medycznych, mężczyzny nie udało się uratować.

Na chwilę obecną nie wiadomo, czy pieszy
przechodził przez znajdujące się w pobliżu
przejście dla pieszych, czy też w miejscu
niedozwolonym. Okoliczności tego wypadku badają tarnogórscy śledczy.

Jak wynika z ustaleń, 46-letni mieszkaniec powiatu tarnogórskiego kierujący seatem leonem, na jezdni potracił 24-letniego
tarnogórzanina. Pomimo wysiłków lekarzy i
ratowników medycznych mężczyzna zmarł.

Apelujemy o ostrożność!
Nie podlega dyskusji fakt, że na drodze musi uważać każdy uczestnik
ruchu. Kierowca, rowerzysta i oczywiście pieszy. Okoliczności zdarzeń
bywają najróżniejsze, zawsze jednak liczą się sekundy. Pamiętajmy, na
drodze trudno o margines błędu.
Panująca obecnie w naszym kraju aura sprawia, że warunki na drodze
stają się bardzo zmienne, bardziej zdradliwe i niebezpieczne zarówno
dla kierujących jak i dla pieszych. Dlatego policjanci apelują do wszystkich, zarówno do kierowców, rowerzystów, jak i pieszych, o zachowanie
szczególnej ostrożności i rozwagi.
Wielu kierowcom wydaje się, że jezdnia jest czarna i sucha. Pamiętajmy, że w wielu różnych miejscach nawierzchnia dróg połączona z opadami atmosferycznymi, leżącymi na drogach liśćmi, wydłuża drogę hamowania pojazdu, w skrajnych wypadkach kierujący może wpaść w poślizg i nie zapanować nad samochodem. Szczególnie uważać trzeba w
zagłębieniach terenu, na wzniesieniach, w pobliżu lasów i zbiorników
wodnych - jezdnia może tam być szczególnie śliska. Należy zachować
nadzwyczajną ostrożność w pobliżu przejść dla pieszych. Uważajmy też
przy dojeżdżaniu do nich. Jeżeli pieszy wejdzie na przejście, kierujący
samochodem może nie wyhamować.
Apel policjanci kierują również do pieszych, by nie wchodzili bezpośrednio przed nadjeżdżający pojazd. Nawet na przejściu dla pieszych należy się upewnić, czy kierujący zdąży wyhamować. Oczywiście to pieszy
ma pierwszeństwo na przejściu, ale tutaj zasada ograniczonego zaufania jak najbardziej ma zastosowanie.
Każdy pieszy i rowerzysta powinien również pamiętać o swoim bezpieczeństwie i zadbać o to, aby być widocznym. Kamizelka odblaskowa,
breloczek, opaska, czy nawet zwykła latarka sprawią, że poruszając się
przy słabo oświetlonej drodze będzie lepiej widoczny dla nadjeżdżającego kierowcy. Przypominamy: od 31 sierpnia 2014 r. każdy pieszy, który porusza się po zmierzchu po drodze poza obszarem zabudowanym,
musi mieć odblask umieszczony w sposób widoczny dla kierujących. Za
brak elementu odblaskowego grozi mandat. Co prawda przepisy ruchu
drogowego nie nakładają obowiązku używania kamizelek i elementów
odblaskowych w obszarze zabudowanym, jednakże w dużym stopniu
poprawiają one widoczność. Dają kierowcom cenny czas na podjęcie
prawidłowej reakcji – często ratującej zdrowie i życie.
Pamiętajmy – prędkość dopuszczalna w czasie intensywnych opadów
deszczu nie zawsze oznacza prędkość BEZPIECZNĄ!

Zaatakowali dostawcę
pizzy...
Sosnowieccy wywiadowcy z wydziału prewencji zatrzymali dwóch
mężczyzn, którzy grożąc dostawcy i
używając wobec niego przemocy, dokonali kradzieży pizzy. O ile
przedmiot kradzieży może się wydawać błahy, o tyle sposób dokonania
przestępstwa i przewidziana kara są
już poważne. Zatrzymanym grozi do
10 lat wiezienia.
Policyjni wywiadowcy zostali zaalarmowani przez dostawcę pizzy, który po dostarczeniu jedzenia nie otrzymał od zamawiających zapłaty. Kiedy zaczął stanowczo
żądać pieniędzy, mężczyźni stali się bar-

dzo agresywni i zaczęli go szarpać. Ponadto jeden z nich zagroził, że poszczuje go
również psem - towarzyszył mu sporych
rozmiarów amstaff. Przybyłym na miejsce
policjantom pokrzywdzony dokładnie opisał sprawców, dzięki czemu, mimo że zdążyli się już oddalić z miejsca zdarzenia, zostali schwytani. W chwili zatrzymania w
plecaku jednego z nich nadal tkwił karton
z resztkami pizzy. Podejrzani w wieku 30 i
35 lat usłyszeli już zarzuty dokonania kradzieży rozbójniczej. Decyzją prokuratora
obaj zostali objęci policyjnym dozorem. Za
popełnione przestępstwo mogą trafić do
więzienia nawet na 10 lat.
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Z nożem na stację paliw
48-letni mężczyzna wtargnął na teren
stacji paliw i grożąc nożem, ukradł artykuły spożywcze. Sprawca usłyszał zarzuty.
Bielski sąd podjął decyzję o jego tymczasowym aresztowaniu. Za rozbój grozi mu
do 12 lat za kratami.
Do zdarzenia doszło 5 września około godziny 1:20 w nocy na terenie jednej ze stacji paliw
w Bielsku-Białej. Sprawca wszedł na stację i zażądał od obsługi podania mu jednej z serwowanych przekąsek. Załoga poprosiła go o uisz-

czenie zapłaty. Nie godząc się na to, mężczyzna
wyjął nóż z rękawa. Bojąc się o własne życie,
obsługa podała mu towar.. Wezwani na miejsce policjanci rozpoczęli poszukiwania sprawcy. Szybko ustalili, że związek z tym zdarzeniem
może mieć 48-letni bielszczanin. W chwili zatrzymania miał w organizmie ponad 2 promile
alkoholu. Po wytrzeźwieniu usłyszał zarzuty.
Bielski sąd, na wniosek policji i prokuratury,
podjął decyzję o jego tymczasowym aresztowaniu. Grozi mu do 12 lat więzienia.

Ukradli tożsamość
i zaciągali kredyty
24-letni katowiczanin,
wraz ze swoją partnerką,
usłyszeli blisko 30 zarzutów. Para weszła w
posiadanie danych osobowych
mieszkanki
Chorzowa i zawierała
umowy pożyczek. Straty
sięgają kilkudziesięciu
tysięcy złotych. Oszuści
usłyszeli już zarzuty i decyzją sądu zostali objęci
policyjnym dozorem.
Pod koniec maja do Komisariatu Policji I w Chorzowie
wpłynęło zawiadomienie o wyłudzeniu kredytu na szkodę
jednego z banków. Sprawą niezwłocznie zajęli się kryminalni, którzy szybko ustalili, że
mają do czynienia z oszustem, który zrobił
sobie z tego regularne źródło dochodów.
Choć oszust ukrywał się za skradzioną tożsamością, to nie uchroniło go to przed zatrzymaniem. Śledczy nie tylko odkryli jego
prawdziwą tożsamość, ale namierzyli również wspólnika, którym okazała się... jego
partnerka. Gdy kryminalni wkroczyli do ich

mieszkania, para nie kryła zaskoczenia.
Przeszukanie mieszkania szybko utwierdziło
mundurowych w przekonaniu, że nie spodziewali się ich wizyty. Oprócz dowodów
ostatnich przestępstw, kryminalni zabezpieczyli także dowody świadczące o innych
przestępstwach, w tym amfetaminę. 24-latek wraz ze swoją partnerką usłyszeli w sumie 27 zarzutów, jednakże, jak mówią śledczy, sprawa ma charakter rozwojowy i co za
tym idzie, mogą oni usłyszeć kolejne.

Dzięki policjantce
szczeniak znalazł dom
Bycie policjantem
oznacza niesienie pomocy
nie
tylko
ludziom. Świętochłowicka
policjantka
udowodniła, że również i los zwierząt nie
jest jej obojętny. Mundurowa znalazła dom
dla
porzuconego
szczeniaka. Suczka
przyzwyczaiła się już
do nowych właścicieli,
okazując
swoją
wdzięczność i dając im
radość każdego dnia.
W połowie sierpnia do
świętochłowickiej jednostki policji zgłosił się
mężczyzna, który znalazł
w okolicy komendy małego szczeniaka. Piesek skradł serce policjantki z
wydziału prewencji, która postanowiła zaopiekować się młodą suczką do czasu odnalezienia
jej opiekuna. Szczeniak był wystraszony i
zdezorientowany sytuacją, w której się znalazł. Mundurowa zapewniła mu właściwą
opiekę i schronienie w tymczasowym domu.
Tym samym uchroniła zwierzę przed trafie-

niem do schroniska. Apel policji niestety nie
pomógł i właściciel pupila się nie odnalazł. To
jednak nie zniechęciło policjantki. Znalazła
stały dom i nową rodzinę dla czworonoga.
Obecnie „Lawina”, bo tak nazwane zostało
szczenię, dokazuje w nowym miejscu. Jest radosnym i szczęśliwym psem, przynosząc nowym właścicielom wiele zadowolenia.

Kolumnę opracowała Katarzyna Gwara
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OGŁOSZENIA
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OGŁOSZENIA ABONAMENTOWE
OKNA I DRZWI

MEBLE / MOTORYZACJA

Al. NMP 1, tel. 34 361-39-50

złota, gsm, rtv, komputerów.
l

www.kapssc.pl

Czêstochowa
ul. Wielkoborska 196

Cz-wa, al. NMP 3,

tel. 34 365 53 14
l

Nowa lokalizacja:
ul. Focha 18
Bezgotówkowe
rozliczenia!
www.styx.com.pl

Cz-wa, pl. Daszyńskiego 4,
tel. 34 368 19 45

Al. NMP 16, tel. 34 324-68-31
Al. Wolności 6, tel. 34 324 23 24

tel. 34 327 10 56
603 471 221

ZAMIANA

l

Cz-wa, ul. Jagiellońska 3/9

tel. 506 107 375

WAGI

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE
USŁUGI
n POLEROWANIE reflektorów, blacharstwo, lakiernictwo, tłumiki. Automat
Trojanowski. Częstochowa, ul. Wazów
62A. Tel. 509 876 249

NIERUCHOMOŚCI
n SPRZEDAM dom w Cz-wie, ul. św.

Rocha. Dojazd z dwóch stron. Idealny
na działalność. Tel. 606 875 401

n SPRZEDAM działkę budowlaną na

ul. Limanowskiego 5. Tel. 34 363 91 34

n SPRZEDAM pensjonat w Cz-wie pod

MATRYMONIALNE
SAMOTNY bezdzietny 178/42 lata,
skromny, uczciwy, bez nałogów
pozna do stałego związku uczciwą
kobietę o dobrym sercu, która kocha
spokój, bez dzieci. Tel. 795 760 424
Częstochowa
SAMOTNY mężczyzna, 52 lata,

pozna kobietę, chętnie puszystą,
starszą. Tel. 511 224 410

WOLNY– lat 51, bezdzietny, wysoki,
normalny, niezależny finansowo –
pozna panią. Stan cywilny pani nieistotny. Pani może posiadać dzieci.
Cel – stały związek.
Tel. 660 006 217

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

TANIE WYROBY
JUBILERSKIE

n

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

złoto, srebro, GSM,
RTV i inne

US£UGI
POGRZEBOWE

SKUP n SPRZEDAŻ

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

SZYBKA GOTÓWKA za:

n

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

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

LOMBARD
DELTA

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

LOMBARD KAPS

POGRZEBY

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

LOMBARDY

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

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

Treść ogłoszenia:

1435 mm

1465 mm

K
UPON
n a b e z p ł at n e o g ł o s ze n i e

Okna 5-kom.

– MOTORYZACJA 	
– NIERUCHOMOŚCI
– SPRZEDAM
  
– KUPIĘ
– MATRYMONIALNE
– INNE
– PRACA

A
LUCJ
REWO OWA
CEN

działalność. Ul. Gronowa 37.Długi
29 m, szer. 9 m – 2 kondygnacje, z
przybudówką. Tel. 502 636 143

n SPRZEDAM pole o pow. 8134

m2, dł. 250 m, szer. 40 – 45 m w
Częstochowie, ul. Juranda 40/44.
Tel. 887 627 682

n KUPIĘ mieszkanie M-2 pokój z kuchnią

na I lub II piętrze w centrum lub śródmieściu Częstochowy. Tel. 413 880 040
(prosić Adama Klimasa)

n SPRZEDAM mieszkanie M-3 64 m2
w kamienicy oraz lokal użytkowy
16 m2 w centrum Częstochowy.
Tel. 662 014 102

n WYNAJMĘ pawilon piętrowy 85

m2 z użytkową piwnicą. Kościuszki.
Tel. 695 654 373, 667 860 288

KUPIĘ

n FLASH GSM– profesjonalny serwis

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

PRACA
Pracowników bez doświadczenia
do pomocy na budowie
w Blachowni.
Praca w terenie poniedziałek-piątek
2.200 zł netto!
Tel. 32-238-86-23

n PRACA opieka w Niemczech,

WYSOKIE zarobki – do 1650 €, tel.
61 666 2993

KURSY
n TRENING ZDOLNOŚCI
POZNAWCZYCH
od juniora do seniora,
tel. 668 814 587
KURSY na kwalifikowanego
pracownika ochrony
Kursy doskonalące dla
kwalifikowanych pracowników
ochrony warunkujące przedłużenie
uprawnień.
S.P. „Oświata” ul. Kawia 4/16
biuro@kursy-czestochowa.pl
www.kursy-czestochowa.pl
Tel. 34 3616 425

KUPIĘ

KUPIĘ motocykl , motorower
z PRL-u
kompletny, np. WSK, WFM, JUNAK,
SHL, IŻ, OSA, motorynka, Jawa,
Wierchowina, inne.
Tel: 608 097 274

KUPIĘ motocykl , samochód
z lat 50-tych, 60-tych, 70-tych
zapomniany, zastały w garażu
Tel: 608 097 274

KUPIĘ płytki podłogowe
z Opoczna:
wzór HERWES
brązowe - 35x35 cm
10 sztuk. Tel.: 509901250

KUPIĘ motocykl , samochód z PRL
- zadbany z dokumentami
np. Fiat 125p, 126p , syrena , mikrus,
moskwicz , wołga WSK , WFM ,
JUNAK , OSA i inne ciekawe
tel. 608 097 274

SPRZEDAM
SPRZEDAM KOŻUCH rozm. 36.
Cena 20 zł. Tel. 667 499 164
SPRZEDAM SAMOCHÓD VW Golf V
– 2006 r., 1.9 TDI – przebieg
136 tys. km, automatyczna
skrzynia. Tel. 508 173 008,
504 209 884
SPRZEDAM SAMOCHÓD Ford Focus
GHIA 2006 r., 1.6 TDCI / przebieg
109 tys. km, FULL OPCJA - 10500 zł /
do negocjacji. Tel.: 608 825 187

SPRZEDAM ANTYKI – francuski
komplet z 1896 r.: biblioteczka +
komoda z marmurowym blatem.
Sygnowany, perfekcyjna renowacja. Tel. 34 – 367 65 56
SPRZEDAM TANIO! 1) Torbę
myśliwską, skóra, żółta, z frędzlami;
2) Garnek kamienny, wys. 25 cm,
średnica 23 cm; 3) Warsztat tkacki
mały – zabytek; 4) Buciki dziecięce
14 i 15 cm (długość podeszwy);
5) Magnetofon szpulowy ZK 140
(licencja grundig). Tel. 504 563 612

PRZYJMĘ
PRZYJMĘ stare telefony komórkowe,
stare klucze, krzyżyki i medaliki,
stare monety, eurocenty.
Tel. 667 499 164

PRZYJMĘ srebro, może być złom.
Tel. 667 499 164

REKLAMA

TOYOTA RAV IV
2.0 D, rok prod. 2016
37 tys. km,
kraj., I-wł.
84.900 zł

OPEL CORSA
1.4 E + LPG
rok prod. 2017, kraj.,
I – wł., serwis
31.900 zł

VW POLO 1,4 E+LPG,
rok prod. 2009, kraj.

18.900 zł

KIA CEED 1.4 D,
rok prod. 2017, kraj.,
I – wł.,serwis., gwarancja,
F-ra VAT
43.900 zł
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BMW X5 3.0 D,
rok prod. 2014,
kraj., I - wł.
169.900 zł

TOYOTA COROLLA
1,6 E, rok prod. 2015
kraj., I – wł., serwis,
132 KM
47.900 zł

OPEL ASTRA IV 1.7 D,
rok prod. 2014, kraj.,
I – wł., serwis.,
F. VAT
29.900 zł

MERCEDES A KLASA
150, 1.5 E, rok prod. 2005,
automat
13.900 zł

n BMW 3 2.0 D, rok prod. 2001, 3 drzwi
n BMW 520
X6 2.0
2.0D,D,rok
rokprod.
prod.2009,
2008F. VAT,
automat, skóra, navi, czujniki
n CHRYSLER PT CRUISER 2.0 E+ GAZ,
rok prod. 2001
n CITROEN C5 2.2 D, rok prod. 2002
n CITROEN C5 2.0 D, rok prod. 2013
n FIAT PANDA 1.2 E, rok prod. 2003
n FIAT PUNTO EVO 1.4 E, rok prod. 2010
n FIAT SEDICI 1.6 E, rok prod. 2008
n FORD C-MAX 1.6 D, rok prod. 2009
n FORD FIESTA 1.25 E, rok prod. 2016
n FORD FOCUS 1.6 D, rok prod. 2014, kraj.,
serwis, F-ra VAT
n FORD FOCUS 1.6 D, rok prod. 2008
n FORD FOCUS 1.6 E, rok prod. 2002
n FORD GALAXY 2.0 D, rok prod. 2009
n FORD MONDEO 1.8 D, rok prod. 2010
n FORD MONDEO 1.6 E, rok prod. 2014, kraj.,
I – wł.
n FORD MONDEO V 2,0 TDCI, rok prod. 2015,
kraj., I – wł., serwis.,F. VAT
n FORD TRANSIT CUSTOM 2.0 D,
rok prod. 2017, 9-osobowy
n HYUNDAI GENESIS 2.0 E + LPG, rok prod. 2013
n HYUNDAI i30 1.6 D, rok prod. 2012, kraj., I – wł.,
serwis, F. VAT
n HYUNDAI SONATA 2.4 E+LPG, rok prod. 2006
n MAZDA 323 1.4 E, rok prod. 1999
n MAZDA CX5 2.2 D, rok prod. 2013,
n MAZDA CX7 2.3 Turbo E, rok prod. 2007

5.500 zł n MERCEDES ML 320 3.0 D, rok prod. 2007
26.800 zł
zł n NISSAN PRIMERA 2.2 D, rok prod. 2002
99.000
n NISSAN QASHQAI 2.0 TDI, rok prod. 2011,
kraj., F. VAT
6.900 zł
n OPEL ASTRA 1.4 E, rok prod. 2007, kraj.
2.800 zł
n OPEL ASTRA 1.9 D, rok prod. 2006
28.500 zł n OPEL CORSA 1.4E, rok prod. 2016, kraj., I-wł.
6.900 zł
n OPEL VECTRA 2.2 D, rok prod. 2003
16.900 zł
n RENAULT CAPTUR 1.5 D, rok prod. 2016,
18.600 zł
kraj., I – wł., serwis, F. VAT
14.800 zł n RENAULT CLIO 1.5 D, zakup 2017,
kraj., I – wł., F. VAT
32.900 zł
n RENAULT SCENIC 1.5 D, rok prod. 2009
29.900 zł
n RENAULT MEGANE 1.6 D, rok prod. 2013
16.800 zł n RENAULT MODUS 1.5 CDTi, rok prod. 2006
5.900 zł n SEAT ALHAMBRA 2.0 D, rok prod. 2010
21.900 zł n SEAT IBIZA 1.0 E, rok prod. 2016
22.900 zł n SEAT LEON 1.6 D, rok prod. 2010
37.900 zł n SKODA FABIA 1.6 TDI, rok prod. 2010-2014, kraj.,
45.900 zł n SUZUKI SX4 1.9 D, rok prod. 2006
69.900 zł n TOYOTA RAV4 2.0 D, 4x4, zakup 2015,
kraj., I – wł., serwis, F. VAT
netto
57.900 zł n VW GOLF+ 1.6 E, rok prod. 2005
n VW JETTA 1.6 E, rok prod. 2007
31.900 zł
n VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2008
10.400 zł n VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2007, automat
1.500 zł n VW POLO 1.2 E, rok prod. 2006, kraj.
67.900 zł n VW TOURAN 2.0 TDI, rok prod. 2013, 170 KM
25.900 zł n VW SHARAN 1.8 E+gaz, rok prod. 2001, automat

42.900 zł
8.800 zł
32.900 zł
7.900 zł
12.800 zł
32.900 zł
8.800 zł
42.800 zł
29.900 zł
11.900 zł
24.600 zł
8.900 zł
19.900 zł
29.900 zł
18.900 zł
12.90015.900 zł
16.900 zł
69.900 zł
15.900 zł
17.900 zł
16.800 zł
17.800 zł
7.800 zł
49.900 zł
9.900 zł
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