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Częstochowski bieg

Jubileuszowa „Złota Mila”
Kilkuset
zawodników
wzięło udział w 30. jubileuszowej edycji biegu „Złota
Mila”. Zawodnicy rywalizowali w różnych kategoriach
wiekowych i na różnych dystansach. Areną sportowych
zmagań był Miejski Stadion
Lekkoatletyczny.
,,Złota Mila” jak zawsze służyła
popularyzacji biegania wśród dzieci,
młodzieży i dorosłych, będąc przy
tym świetnym sposobem na ,,sportową” promocję Częstochowy, nawet poza granicami Polski.
W tym roku zawodnicy startowali
w 15 biegach w różnych kategoriach
wiekowych i na różnych dystansach.
Wśród nich byli nie tylko reprezentanci naszego miasta, okolicznych
gmin, ale także zagraniczni goście.
W imprezie, tak jak w poprzednich
latach, brali również udział zawodnicy ze współpracujących z Częstochową miast Altoetting i Pforzheim.
Po zakończeniu rywalizacji wszyscy
uczestnicy otrzymali medale, a najlepsi również puchary.
Tegoroczną edycję Biegu Ulicznego „Złota Mila” zorganizowali:
Częstochowski Klub Sportowy „BUDOWLANI”, Urząd Miasta Częstochowy, Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Częstochowie oraz
Zarząd Miejski Szkolnego Związku
Sportowego w Częstochowie.

Katarzyna Gwara

Wyniki poszczególnych biegów dostępne są na stronie:
https://sportmaniacs.com/pl/races/xxx-zota-mila-czstochowy#results
zdjęcia: Katarzyna Gwara

Wzmożone kontrole na drogach

Sprawdzają, czy kierowcy korzystają
z telefonów komórkowych

Chyba nikogo nie trzeba
przekonywać, że pisanie smsów
czy trzymanie słuchawki przy
uchu podczas prowadzenia samochodu
jest
niezwykle
niebezpieczne. Niestety wielu
kierowców wciąż to bagatelizuje. I to właśnie w takie osoby
jest wymierzona policyjna
akcja
„Telefony”. W całym
kraju
funkcjonariusze
prowadzą
wzmożone kontrole.
Kierowcy, którzy zostaną „przyłapani”
na korzystaniu z ko-

mórki w trakcie jazdy, muszą
liczyć się z surowymi konsekwencjami.

Wybieranie numeru telefonu,
czy napisanie krótkiej wiadomości trwa zazwyczaj kilka sekund.
Z pozoru to niewiele. Jednak dynamicznie zmieniająca się sytuacja na drodze oraz duże natężenie ruchu powodują, że zagrożenie może powstać w przeciągu
jednej chwili. Dlatego też telefon
może być tzw. „rozpraszaczem”
dekoncentrującym kierowcę.
Niższy poziom koncentracji po-

woduje wydłużenie czasu reakcji
i ma wpływ na podejmowane
decyzje. Niewłaściwe zachowania uczestników ruchu drogowego mogą mieć katastrofalne w
skutkach konsekwencje.
Zakaz korzystania podczas
jazdy z telefonu wymagającego
trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku dotyczy wszystkich
kierujących pojazdami, również
rowerzystów. Przy czym „korzystanie z telefonu” to nie tylko
rozmowa, zabronione jest również pisanie wiadomości, przeglądanie Internetu, przewijanie
menu, itp.

W sytuacji, gdy kierujący pojazdem nie może obejść się bez
telefonu, bo np. jest on narzędziem pracy, powinien wyposażyć się w tzw. zestaw słuchawkowy lub głośnomówiący. Tego typu sprzęt umożliwia prowadzenie rozmowy telefonicznej i kierowanie pojazdem bez potrzeby
odrywania wzroku od drogi.
Przestrzeganie przepisów,
koncentracja, obserwacja drogi i
jej otoczenia, nawiązanie kontaktu wzrokowego kierowcapieszy, wzajemny szacunek i
życzliwość to czynniki, które z
pewnością mają istotny wpływ

na poprawę bezpieczeństwa
uczestników ruchu drogowego.
16 września policjanci ruchu
drogowego w całym kraju przeprowadzają działania kontrolno-prewencyjne „Telefony”. Ich
celem jest egzekwowanie od
kierujących pojazdami przestrzegania zakazu korzystania
podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki
lub mikrofonu w ręku. W tym
samym czasie akcje o podobnym charakterze prowadzone
są niemal we wszystkich państwach europejskich.

Katarzyna Gwara
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UJD Częstochowa

Lubliniec

Ucz się poprzez Nie ustąpił pierwszeństwa
praktykę. Druga
szansa na indeks
Dwie osoby trafiły do szpitala
po wypadku, do którego doszło na
obwodnicy Lublińca. W rejonie
skrzyżowania DK 11 z ulicami
Lipską i Żeromskiego zderzyły się
dwa samochody osobowe.

Uniwersytet Humanistyczno – Przyrodniczy
im. Jana Długosza w Częstochowie otrzymał ponad
milion złotych dofinansowania na realizację
projektu związanego z
kształceniem nauczycieli.
Dzięki nim studia odbywać się będą w oparciu
o nowoczesny program
kształcenia. Ci, którzy zastanawiają
się
nad
zawodem
nauczyciela,
a jeszcze nie podjęli decyzji o dalszym etapie
kształcenia, wciąż mogą
to zrobić. Drugi nabór na
studia w UJD trwa do
18 września.
Uczelnia
prowadzi obecnie rekrutację na osiem tego typu
kierunków.
Celem projektu, na który
uczelnia pozyskała dofinansowanie, jest opracowanie i
wdrożenie
programów
kształcenia nauczycieli na kierunkach realizujących specjalność nauczycielską na
Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana
Długosza w Częstochowie
dostosowanych do potrzeb
społeczno-gospodarczych.
Projekt obejmuje opracowanie i zmodyfikowanie programów kształcenia przy-

szłych nauczycieli w oparciu
o spersonalizowane techniki
z wykorzystaniem tutoringu.
Całość zakłada łączenie wiedzy akademickiej i praktyki
edukacyjnej poprzez uczenie
się w działaniu i tworzenie
studenckich projektów diagnostyczno-edukacyjnych.
Grupę docelową stanowią
oczywiście studenci UJD. Zajęcia prowadzone będą
z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych
(w tym e-learning, blended
learning). Nad częścią praktyczną będą natomiast czuwali specjalni tutorzy. Rezultatem zaplanowanych działań ma być podniesienie
kompetencji studentów UJD
na stacjonarnych studiach
I stopnia.
Ci, którzy jeszcze nie podjęli decyzji o dalszym etapie
kształcenia, wciąż mogą to
zrobić. UJD prowadzi drugą
rekrutację. Chętni mogą się
zgłaszać do 18 września.
Można zapisać się na kierunki z następującymi specjalnościami nauczycielskimi: filologia polska, filologia angielska,
filologia niemiecka, chemia,
fizyka, historia, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej oraz wychowanie fizyczne.

Katarzyna Gwara

Więcej informacji:

• https://rekrutacja.ujd.edu.pl/html/index.php
• www.kn.ujd.edu.pl

Ze wstępnych ustaleń policjantów
prowadzących czynności na miejscu
zdarzenia wynika, że 19-latek siedzący za kierownicą toyoty na skrzyżowaniu w rejonie Lipskiej Górki, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu prawidłowo. W efekcie zderzył się z jadącym drogą krajową 18-letnim mieszkańcem powiatu lublinieckiego. Kierowca opla i jego pasażerka doznali
obrażeń ciała. Poszkodowani zostali
przewiezieni do szpitala. Stróże prawa dokonali kontroli stanu trzeźwości

uczestników zdarzenia - obaj kierujący trzeźwi.
W akcji oprócz funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego KPP Lubliniec udział brali strażacy PSP Lubli-

niec i Zespół Ratownictwa Medycznego. Na czas prowadzonych działań ratowniczych i czynności procesowych
droga krajowa była zamknięta.

Katarzyna Gwara

Częstochowa

77. rocznica likwidacji getta
Podczas
uroczystości
upamiętniających
77. rocznicę likwidacji getta, odsłonięto tablicę poświęconą Żydom, pracującym niewolniczo w czasie II
wojny światowej w niemieckiej fabryce amunicji
przy ulicy Krakowskiej.
W uroczystościach związanych z upamiętnieniem rocznicy likwidacji getta uczestniczyli przedstawiciele organizacji żydowskich z kraju i zagranicy. Kadisz przy Pomniku Pamięci Żydów Częstochowian przy ulicy Strażackiej odmówił
naczelny rabin Polski Michael Schudrich. Specjalnie do Częstochowy przyjechał też ocalały z obozu pracy (fabryki amunicji) Robert Dessau, a także kilkunastoosobowa grupa żydowskiej społeczności Piotrkowa Trybunalskiego (na co

dzień mieszkańcy m.in. Izraela, USA, Wielkiej Brytanii). Nie
zabrakło przedstawicieli władz miasta, funkcjonariuszy straży miejskiej, uczniów częstochowskich szkół oraz mieszkanek i mieszkańców.
Po modlitwie rabina przy pomniku złożono kwiaty. Następnie uczestnicy uroczystości przeszli na teren hal nad
Wartą, gdzie odsłonięto tablicę przy byłym niemieckim obozie pracy niewolniczej dla Żydów „Hasag – Warta”.
Po uroczystościach zagraniczni goście zwiedzili Muzeum Żydów Częstochowian, obejrzeli żydowskie miejsca
pamięci (m.in. cmentarz przy ulicy Kawiej, Filharmonię,
Stary Rynek) oraz wystawę „7 Dywizja Piechoty” w Pawilonie Wystawowym Muzeum Częstochowskiego w Parku
Staszica.

Oprac. Katarzyna Gwara

Na mocy rozporządzenia wydanego przez stadthauptmanna Richarda Wendlera, 9 kwietnia 1941 roku,
w Częstochowie utworzono getto, którego mieszkańcami byli Żydzi z Częstochowy i okolic. Jego obszar wyznaczały od północy ulice Kawia, Kiedrzyńska i Jaskrowska, od południa ulice Fabryczna (obecnie Mielczarskiego), Narutowicza (obecnie Krakowska) i Strażacka, od wschodu rzeka Warta, a od zachodu tory kolejowe. Obszar getta obejmował w dużej części terytorium przedwojennej żydowskiej dzielnicy. Likwidację getta rozpoczęto 22 września
1942, dzień po jednym z najważniejszych żydowskich świąt - Jom Kippur. Ostatecznie zakończyła się ona w nocy
z 7 na 8 października.

Czytaj

Tydzień z literaturą w tle

Nie lada gratka czeka wszystkich fanów literatury. Rusza kolejna edycja Festiwalu Dekonstrukcji
Słowa „Czytaj”. Wśród gości specjalnych będą Mariusz Szczygieł, Filip Springer, Olga Drenda, Zyta
Rudzka. Przyjedzie także Michał Nogaś – dobrze znany tym, którzy lubią i książki
i radio. Jako że ,,Czytaj!” to także wydarzenia okołoliterackie, czeka nas także m.in. występ duetu
Syny – jednego z najbardziej dalekich od sztampy zjawisk, jakie wygenerował rodzimy hip hop.
„Czytaj!” to jak zwykle okazja
do spotkań z ulubionymi autorami. Tak więc już na otwarcie,
16 września, przyjedzie do nas
Mariusz Szczygieł, autor m.in.
książek „Gottland” czy „Zrób sobie raj”, a więc swoistych studiów
czeskiej kultury i mentalności.
22 września zaplanowano spotkanie z Filipem Springerem. Jego
najnowsza propozycja „Dwunaste: Nie myśl, że uciekniesz” to
książka o Skandynawii, rozprawiająca się nieco z mitem współczesnych rajów na ziemi, jakimi dla
wielu są kraje tamtego rejonu.
Z non-fiction kojarzona jest
też Olga Drenda, którą w naszym mieście będziemy gościć
17 września. Autorka „Duchologii polskiej” przyjedzie do nas z
książką „Wyroby. Pomysłowość

wokół nas”, czyli studium tego,
czym Polki i Polacy zapełniają otaczającą ich, najbliższą przestrzeń.
Prozaików będzie reprezentował m.in. Wojciech Chmielarz.
Laureat Nagrody Wielkiego Kalibru – chyba najbardziej prestiżowego lauru dla polskich autorek i
autorów kryminałów – oczekiwany
jest w Częstochowie 20 września.
W księgarniach jest już jego najnowsza książka – „Rana”, a zeszłoroczne „Żmijowisko” ma doczekać się serialowej wersji.
W Częstochowie pojawi się też
Zyta Rudzka (21 września). O
jej
nominowanej w tym roku
m.in. do Nagrody Nike „Krótkiej
wymianie ognia” uznana krytyczka i socjolożka Kinga Dunin napisała, że to chyba najciekawsza
powieść w polskiej literaturze, jaką czytała od lat.

,,Czytaj!” wzbogaci się w tym
roku o debaty. Pod hasłem „Nie
tylko Dylan” o obecności literatury w muzyce 18 września rozmawiać będą Paweł Tański,

Jarosław Szubrycht i Adam
Regiewicz. Z kolei debata „Literatura piękna czy popularna?” ma
zmierzyć się z rolą literatury we
współczesności, jej kontekstami
politycznymi czy zdolnością
(ewentualnej) przemiany świata.
21 września porozmawiają o
tym Anna Marchewka, Michał
Nogaś i Przemysław Czapliński. O zalewie literackich profili w
mediach
społecznościowych
20 września opowie Marcin
Okoniewski, a 22 września o
kondycji polskiego reportażu prasowego – Dorota Groyecka i Joanna Gierasimiuk z nieregularnika „Non/fiction”.

,,Czytaj!” to także warsztaty.
I tak 21 września Paweł Demirski doradzi, jak przekuć słowo
w scenariusz teatralny, a kolektyw
Girls To The Front poprowadzi
warsztaty z tworzenia komiksowych zinów.

Jako że ,,Czytaj!” pozwala także
sprawdzić, jak literatura może
wchodzić w relacje ze innymi
dziedzinami sztukami, Ania
Wójcik 16 września zaprosi do
,,czytelni międzygatunkowej” w
Klubie Festiwalowym, gdzie okazję do wysłuchania dobrej literatury będą tam miały … rośliny.

Bartosz Zaskórski i Marek Rachwalik
zbudują narrację o przetrwaniu
na post-apokaliptycznej polskiej
wsi, a Matylda Salajewska 19
września przywiezie ze sobą instalację, której towarzyszyć będą
warsztaty dźwiękowe prowadzone przez Asi Mine. Swoją wystawę 21 września pokaże Bolesław Chromry – autor m.in.
„Elementarza Polski dla Polaka i
Polki z Polski” oraz „Notesa dla lu17 września

dzi uczulonych na gluten i laktozę”, niezwykle popularnych powieści graficznych.
A do tego wszystkiego dojdzie
jeszcze
muzyka. Krzysztof

Niedźwiecki i Mateusz Karoń

18 września przypomną poezję
Grzegorza
Ciechowskiego.
22 września wystąpi Korine Sky
Riot – to dla miłośniczek i miłośników Terry’ego Pratchetta.
19 września zaś nawiedzą Częstochowę SYNY – czyli taki hip
hop, którego nie da się opisać. Lepiej przyjść i usłyszeć na żywo.
Poza tym wszystkim 9. Festiwal
Dekonstrukcji Słowa to także
gry literackie, czytanie performatywne, wymiana książki czy
projekcja „Pożegnania jesieni”
na kanwie Witkacego w reż. Mariusza Trelińskiego.
Festiwal potrwa od 16 do 22
września. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest wolny, a szczegółowy program do wglądu na stronie

http://festiwalczytaj.pl

Z POLICYJNEGO NOTATNIKA

Znęcał się nad pasierbami
Decyzją będzińskiego sądu najbliższy miesiąc spędzi w areszcie
śledczym 40-letni mieszkaniec Czeladzi, podejrzany o znęcanie fizyczne i
psychiczne nad dziećmi swojej żony z
poprzedniego związku. Mężczyzna katował 10-letnie dzieci od grudnia 2017
roku, gdy wprowadził się do mieszkania nowej partnerki. Za znęcanie się
ze szczególnym okrucieństwem nad
dziećmi grozi mu 10 lat więzienia.
Ślady mocnego pobicia u dzieci zauważył w trakcie spotkania w minioną sobotę
biologiczny ojciec dwójki maluchów. Początkowo pokrzywdzeni nie chcieli opo-

wiedzieć ojcu, co dokładnie się wydarzyło.
Po pewnym czasie przedstawili jednak dokładny obraz koszmaru, jaki wydarzył się w
“czterech ścianach” ich mieszkania. Jak się
okazało nowy partner życiowy kobiety zaczął się znęcać psychicznie i fizycznie nad
dziećmi z jej poprzedniego związku małżeńskiego. Katowanie dzieci zaczęło się
praktycznie od momentu wprowadzenia
się 40-latka do mieszkania kobiety w grudniu 2017 roku. Zatrzymany mężczyzna
stanął przed obliczem sądu, który zdecydował o zastosowaniu środka zapobiegawczego w postaci aresztowania. Oprawca dzieci może spędzić “za kratkami”
10 najbliższych lat.

Nie żyje
motoparalotniarz

reanimacji mężczyzna zmarł.
Na miejscu zdarzenia pojawił się Prokurator Regionalny z Katowic oraz członek Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych.

Siedem osób
ucierpiało
w wypadku

Do zdarzenia doszło na skrzyżowaniu ulicy Opatowickiej z Drogą
Krajową nr 11 w Tarnowskich Górach. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 18-letni kierujący audi A3, nie zastosował się do
znaku „stop” i wjechał na skrzyżowanie nie udzielając pierwszeństwa
przejazdu 63-letniemu kierującemu
renaultem. W wyniku zderzenia pojazdów, aż siedem osób odniosło

Mężczyzna podejrzany o 44 włamania
do domów jednorodzinnych i mieszkań
oraz o 27 kradzieży i ukrywanie dokumentów, został zatrzymany przez
katowickich policjantów. W sprawie zarzuty usłyszało jeszcze dwóch włamywaczy
i paser. Podejrzanemu, który działał w warunkach recydywy i uczynił sobie
z włamań stałe źródło dochodu, grozi kara
15 lat więzienia. Pozostałym mężczyznom
grozi do 10 lat pozbawienia wolności.

dło dochodu. Katowiccy policjanci pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Katowice-Wschód ustalili, że w okresie od marca 2018
roku do sierpnia 2018 roku podejrzany włamywał się do budynków i lokali mieszkalnych
na terenie Katowic, Olkusza, Oświęcimia,
Brzeszcz, Zabrza, Rudy Śląskiej, Gliwic, Mikołowa i Łazisk Górnych. W sprawie zatrzymano
również 3 innych mężczyzn. Dwóch z nich, w
wieku 33 i 22 lat, odpowie za włamania, natomiast 47-latek usłyszał 5 zarzutów paserstwa.
Straty oszacowano na łączną kwotę prawie
530 tys. złotych. Na wniosek prokuratury
23-latek został tymczasowo aresztowany
przez katowicki sąd. Wobec drugiego z podejrzanych, na czas trwającego postępowania,
zastosowano policyjny dozór i poręczenie
majątkowe. Akt oskarżenia skierowany został
już do Sądu Rejonowego Katowice – Wschód
w Katowicach. Podejrzanym grozi kara do
10 lat więzienia, która dla głównego podejrzanego może zostać zwiększona o połowę,
gdyż działał w warunkach recydyw.

Pobił konkubinę

Kilkanaście minut przed godziną 19.00 dyżurny mikołowskiej policji otrzymał zgłoszenie o wypadku motolotniarza.
Na miejsce natychmiast skierowane zostały patrole. Jak
wynika ze wstępnych ustaleń
policjantów - 54-letni mieszkaniec Mikołowa, podczas pilotowania motolotni, z
niewyjaśnionych, jak dotąd przyczyn,
spadł na pobliską łąkę. Mimo podjętej
przez zespół pogotowia ratunkowego

Tarnogórscy
policjanci wyjaś n i a j ą
okoliczności
wypadku drogowego,
do
którego doszło
na
skrzyżowaniu
ulicy
Opatowickiej z
Drogą Krajową
nr 11 w Tarnowskich Górach.
Pijany 18-latek,
który kierował
audi, nie ustąpił pierwszeństwa
przejazdu i zderzył się renault
scenic. W zdarzeniu ucierpiało
siedem osób, które z obrażeniami ciała trafiły do pobliskich
szpitali.
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Zatrzymany za włamania
i kradzieże na kwotę ponad
pół miliona złotych

Mężczyzna podejrzany o włamania do domów jednorodzinnych i mieszkań, został zatrzymany przez policjantów z Wydziału dw. z
Przestępczością Przeciwko Mieniu Komendy
Miejskiej Policji w Katowicach. 23-latek podejrzany jest o 44 włamania, 27 kradzieży i ukrywanie dokumentów. W trakcie włamań mężczyzna głównie kradł gotówkę, biżuterię i
mienie, które można było sprzedać. Z przestępczego procederu uczynił sobie stałe źró-

Do tragicznego w skutkach
wypadku z udziałem motolotniarza doszło w jednej z
mikołowskich dzielnic. 54letni mężczyzna zginął po
upadku z dużej wysokości.
Na miejscu pojawił się prokurator oraz Państwowa
Komisja Badania Wypadków
Lotniczych. Trwają czynności
mające na celu ustalenie
przyczyn zdarzenia.
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obrażenia. Byli to kierujący samochodami oraz ich pasażerowie –
trzy 16-letnie kobiety podróżujące
samochodem audi, 62-letnia kobieta i 63-mężczyzna, którzy byli pasażerami scenica. Wszystkie te osoby
trafiły do pobliskich szpitali. Pracujący na miejscu zdarzenia policjanci
ruchu drogowego zbadali stan
trzeźwości 18-letniego kierowcy audi. Mężczyzna był pijany, miał ponad
promil alkoholu. Miejsce wypadku
zabezpieczali tarnogórscy policjanci,
którzy wyznaczyli objazdy. Utrudnienia na drodze trwały około trzech
godzin. Okoliczności tego zdarzenia
wyjaśniać będzie miejscowa prokuratura we współpracy z tarnogórską
jednostką policji.

Na wniosek policji i prokuratury, będziński sąd wydał postanowienie
o tymczasowym aresztowaniu sprawcy
śmiertelnego pobicia. 62-letni będzinianin w nocy z 11 na 12 września w
swoim mieszkaniu w dzielnicy Grodziec
dotkliwie pobił 60-letnią konkubinę. W
wyniku doznanych obrażeń kobieta
zmarła. Dalszym losem aresztowanego
zajmie się sąd. Grozi mu 12 lat więzienia.
Tragiczne w skutkach zdarzenie miało miejsce w minioną środę około północy w jednym z mieszkań w będzińskiej dzielnicy Grodziec. W suto zakrapianej alkoholem imprezie

Tragiczny
wypadek
na A4.
Nie żyje
policjant

brali udział 62-letni właściciel lokalu i jego
60-letnia konkubina. W pewnym momencie
doszło między nimi do nieporozumień. Podczas kłótni 62-latek zaatakował swoją partnerkę życiową. W następstwie obrażeń doznanych wskutek pobicia 60-letnia mieszkanka Będzina zmarła. O tragicznym w skutkach
zdarzeniu będzińscy stróże prawa dowiedzieli się wczoraj od ratowników medycznych.
Pogotowie zostało wezwane przez samego
sprawcę, który po wytrzeźwieniu następnego
dnia ujawnił zwłoki pobitej kobiety. Na wniosek policji i prokuratury będziński sąd wydał
dzisiaj rano postanowienie o tymczasowym
aresztowaniu sprawcy przestępstwa na trzy
miesiące. Grozi mu 12 lat więzienia.

Zatrzymani na
gorącym uczynku

Na autostradzie A4 w Gliwicach doszło do tragicznego
wypadku. Samochód jadący w
kierunku Katowic zderzył się z
jeleniem. W wypadku zginął
41-letni policjant z Leszna.
Do tragicznego wypadku doszło
w piątek w nocy. Na gliwickim odcinku autostrady A4 (316,4 kilometr) volkswagen passat zderzył
się z jeleniem. Z czterech osób podróżujących autem, dwie osoby zostały poszkodowane. Kierująca autem kobieta została lekko ranna.
Niestety, w wyniku poniesionych
obrażeń zginął pasażer passata policjant sierż. szt. Dawid Rzetecki.
Miał 41 lat. Od 8 lat służył w policji,
od samego początku w Wydziale
Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Lesznie.

Mundurowi z ogniwa patrolowo–interwencyjnego
dąbrowskiej policji zatrzymali
na gorącym uczynku dwóch
mężczyzn. Sprawcy w wieku 34
i 28 lat przygotowywali się
akurat do wyniesienia ze sklepu
skradzionego łupu, kiedy
wpadli w ręce stróżów prawa.
Grozi im 10 lat więzienia.
Do zatrzymania mężczyzn doszło w czwartek przed godz. 2.00,
na ul. Wybickiego. Policjanci pa-

trolując rejon dąbrowskiej dzielnicy Gołonóg, zauważyli w witrynie jednego ze sklepów ogólnospożywczych odgiętą kratę oraz
wybitą szybę. Przed budynkiem,
na chodniku leżały wyroby tytoniowe i spożywcze. Okazało się,
że złodzieje byli jeszcze w sklepie
i przygotowywali do wyniesienia
kolejne łupy. Mężczyźni zostali
zatrzymani. Dwaj dąbrowianie w
wieku 34 i 28 lat trafili do policyjnego aresztu, a odzyskany towar
do właścicielki sklepu. Sprawcom grozi do 10 lat więzienia.
Kolumnę opracowała Katarzyna Gwara

4.

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

m , dł. 250 m, szer. 40 – 45 m w
Częstochowie, ul. Juranda 40/44.
Tel. 887 627 682
2

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 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 SAMOCHÓD
CITROEN KSARA - Silnik 1,4, przebieg 260 tys. km, rok prod.: 1998,
benzyna + gaz
cena: 1500 tys. - do negocjacji
tel. 605 830 923

SPRZEDAM KOŻUCH rozm. 36.
Cena 20 zł. Tel. 667 499 164

SPRZEDAM ANTYKI – francu-

ski komplet z 1896 r.: biblioteczka +
komoda z marmurowym blatem.
Sygnowany, perfekcyjna renowacja.

Tel. 34 – 367 65 56

SPRZEDAM TANIO! 1) Torbę myśliw-

ską, 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

BMW X5 3.0 D,
rok prod. 2014,
kraj., I - wł.
169.900 zł

TOYOTA COROLLA
1.6 E, rok prod. 2007,
120 tys. km, kraj.,
I - wł.
24.900 zł

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

NISSAN MICRA 1.2 E,
rok prod. 2016, kraj.
I – wł., serwis
F. VAT
26.900 zł

n BMW 3 2.0 D, rok prod. 2001, 3 drzwi
n BMW 520 2.0 D, rok prod. 2008
n BMW X6 2.0 D, rok prod. 2009, F. 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 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 HONDA CIVIC 1.4 E, rok prod. 2006
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 CX7 2.3 Turbo E, rok prod. 2007
n MERCEDES A KLASA 150, 1.5 E, rok prod. 2005,
automat
n MERCEDES ML 320 3.0 D, rok prod. 2007
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5.

Wybrane samochody na dzień 6 września 2019 r.

5.500 zł
n
26.800 zł
n
99.000 zł
n
6.900 zł
n
2.800 zł n
6.900 zł n
16.900 zł n
18.600 zł
n
14.800 zł
32.900 zł n
29.900 zł n
n
16.800 zł
5.900 zł n

NISSAN PRIMERA 2.2 D, rok prod. 2002
NISSAN QASHQAI 2.0 TDI, rok prod. 2011,
kraj., F. VAT
OPEL ASTRA 1.4 E, rok prod. 2007, kraj.
OPEL ASTRA 1.9 D, rok prod. 2006
OPEL CORSA 1.4E, rok prod. 2016, kraj., I-wł.
OPEL VECTRA 2.2 D, rok prod. 2003
RENAULT CAPTUR 1.5 D, rok prod. 2016,
kraj., I – wł., serwis, F. VAT
RENAULT CLIO 1.5 D, zakup 2017,
kraj., I – wł., F. VAT
RENAULT SCENIC 1.5 D, rok prod. 2009
RENAULT MODUS 1.5 CDTi, rok prod. 2006
SEAT ALHAMBRA 2.0 D, rok prod. 2010
SEAT LEON 1.6 D, rok prod. 2010

21.900 zł n SKODA FABIA 1.6 TDI, rok prod. 2010-2014, kraj.,
22.900 zł n SUZUKI SX4 1.9 D, rok prod. 2006
37.900 zł n TOYOTA AVENSIS 2.0 D, rok prod. 2004
n TOYOTA COROLLA 1.6 E, zakup 2008, kraj.,
I – wł.
45.900 zł
69.900 zł n TOYOTA COROLLA 1,6 E, rok prod. 2015
kraj., I – wł., serwis, 132 KM
netto
RAV4 2.0 D, 4x4, zakup 2015,
19.900 zł n TOYOTA
kraj., I – wł., serwis, F. VAT
31.900 zł n VW GOLF+ 1.6 E, rok prod. 2005
n VW JETTA 1.6 E, rok prod. 2007
10.400 zł
n VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2008
1.500 zł
n VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2007, automat
25.900 zł
n VW POLO 1.2 E, rok prod. 2006, kraj.
13.900 zł n VW TOURAN 2.0 TDI, rok prod. 2013, 170 KM
42.900 zł n VW SHARAN 1.8 E+gaz, rok prod. 2001, automat

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
8.900 zł
19.900 zł
18.900 zł
12.90015.900 zł
16.900 zł
10.900 zł
24.900 zł
47.900 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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