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Obwodnica Częstochowy

Przetarg unieważniony
Północ;

Generalna
Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad unieważniła przetarg na realizację prac niezbędnych do uzyskania
pozwolenia na użytkowanie autostradowej obwodnicy naszego miasta. - Niezwłocznie podejmiemy
działania mające na celu
uruchomienie kolejnego
postępowania. Termin wykonania pozostaje niezmienny - 15 grudnia bieżącego roku – twierdzi
GDDKiA.

l ekranów akustycznych,
l opracowanie i zatwierdzenie tymczaso-

wej docelowej organizacji ruchu dla ciągu
głównego autostrady wraz z włączeniem
węzła Częstochowa Północ do istniejącej
drogi krajowej DK1.

Jednym z niezbędnych kroków do udostępnienia kierowcom jeszcze w tym roku
obwodnicy Częstochowy jest
realizacja prac niezbędnych
do uzyskania pozwolenia na
użytkowanie, których to nie
obejmuje zakres robót zabezpieczających. Z powodu
braku ofert, GDDKiA musiała
unieważnić przetarg nieograniczony pn. „Kontynuacja robót związanych z budową autostrady A1 na odcinku węzeł Rząsawa – węzeł Blachownia w
zakresie oddania do ruchu ciągu głównego
autostrady”. - Dlatego niezwłocznie podejmiemy działania mające na celu uruchomienie kolejnego postępowania, w trybie
ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wyłonienia wykonawcy na realizację tych
robót. Termin wykonania pozostaje niezmienny - 15 grudnia bieżącego roku – podkreśla GDDKiA.

Postępowanie to dotyczyć będzie elementów niezbędnych do oddania do użytkowania ciągu głównego A1 i włączenia A1 w
istniejący ślad DK1. Zakres tego zamówienia
obejmuje w szczególności wykonanie i zainstalowanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
w tym:
l oznakowania poziomego grubowarstwowego,
l oznakowania pionowego wraz ze słupka-

Myszków

Zatrzymał się
na kościelnym
ogrodzeniu
Ponad promil alkoholu miał w organizmie 76-letni kierowca forda,
który został zatrzymany przez myszkowskich mundurowych. Mężczyzna
w takim stanie postanowił wsiąść za
kierownicę. Zatrzymał się jednak...
na ogrodzeniu placu kościelnego. Jak się okazało,
to nie jedyny jego wybryk.
O jego dalszym losie zdecyduje sąd. Amatorowi jazdy
na „podwójnym gazie” grożą 2 lata więzienia.
Do zdarzenia doszło przy

ulicy Papieskiej w Myszkowie. Dyżurny
myszkowskiej komendy został powiadomiony, że kierowca forda escorta wjechał
w ogrodzenie placu kościelnego. Jak
ustalili mundurowi, 76-latek z Myszkowa
kilka minut wcześniej jadąc ulicą Zamenhoffa uszkodził zaparkowany pojazd i odjeżdżając z miejsca uszkodził znak drogowy. W końcu zatrzymał się na ogrodzeniu
placu kościelnego przy ulicy Papieskiej.
76-latek był pijany. Jego badanie wykazało ponad promil alkoholu w organizmie.
Dalszy los mężczyzny leży w rękach sądu.
Grozi mu kara 2 lat więzienia.
Katarzyna Gwara

mi, podporami kratowymi, bramownicami,

l słupków prowadzących oraz znaków kilometrowych i hektometrowych,

l barier ochronnych betonowych i stalowych,

l osłon energochłonnych,
l ogrodzenia dróg i zbiorników w tym fur-

tek, bram i ogrodzeń naprowadzających
dla płazów,
l oświetlenia dróg – węzeł Częstochowa

Aktualnie na terenie budowy A1 trwa profilowanie i humusowanie skarp oraz wykonywane są roboty ziemne: wykopy i nasypy
na wszystkich dostępnych frontach, również
na drogach poprzecznych. Rozebrano niespełniające wymagań technicznych i kontraktowych warstwy podbudowy z kruszywa i warstwy technologicznej, a na odcinkach wykopowych wykonywane jest ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem oraz warstwa mrozoochronną. Jednocześnie tam, gdzie jest już to możliwe, wykonywane są podbudowy: warstwy technologicznej z dwóch niezależnych mieszalników, oraz podbudowy z kruszywa łamanego. Układana jest również podbudowa z
chudego betonu i nawierzchnia z betonu cementowego. Beton do dwóch zespołów
układających nawierzchnie dostarczany jest
z dwóch wytwórni. Przystąpiono do robót
konstrukcyjnych i wykończeniowych na
wszystkich obiektach (zasypki przyczółków,
układanie izolacji, wykonanie kap chodnikowych, płyt przejściowych, montaż desek
gzymsowych, umocnienie stożków). Rozpoczęto również roboty brukarskie na drogach
poprzecznych. Niezależnie wykonywane są
roboty branżowe na sieciach wodociągowych, kanalizacji deszczowej oraz zbiornikach retencyjnych.
Katarzyna Gwara

Huta Stara

W czasie rodzinnego
pikniku... pobili
dziewięciu mężczyzn
Czterej agresorzy, którzy podczas rodzinnego pikniku w Starej Hucie pobili... dziewięciu mężczyzn, zostało aresztowanych.
Kolejny z nich będzie musiał zgłaszać się na
dozory do komendy pięć razy w tygodniu.
Wszystkim grozi do 3 lat więzienia.
Do zdarzenia doszło podczas pikniku rodzinnego w Starej Hucie. Grupa agresywnych
mężczyzn napadła i pobiła uczestników zabawy, a następnie uciekła. Zaatakowani doznali
obrażeń ciała, a jeden z nich trafił do szpitala.
Policjanci zatrzymali pięciu napastników

w wieku od 17 do 38 lat. Są to mieszkańcy
powiatu myszkowskiego. Mężczyźni usłyszeli
zarzuty pobicia.
Prokurator wystąpił do Sądu Rejonowego
w Myszkowie z wnioskiem o zastosowanie
środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania wobec czterech agresorów. Sąd przychylił się do wniosku. Piąty z
nich został objęty policyjnym dozorem. Ma
też nakaz zgłaszania się w komendzie pięć
razy w tygodniu. Sprawa jest rozwojowa i niewykluczone są dalsze zatrzymania.
Katarzyna Gwara
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Po raz drugi

Kto otrzyma
nagrodę
równości?

Po raz drugi w naszym mieście zostanie przyznana Nagroda Równości im. Mieczysławy
Biegańskiej. Szansę na otrzymanie wyróżnienia mają osoby
lub podmioty ekonomii społecznej wyróżniające się szczególną aktywnością w ochronie
praw człowieka i przeciwdziałaniu dyskryminacji w Częstochowie. Kandydatory można zgłaszać do 18 września.

Miasto to wspólne dobro
wszystkich mieszkanek i mieszkańców, bez względu na przynależność do określonych grup czy kategorii społecznych. Powinno ono
być przyjazne i dostępne dla
wszystkich ludzi – niezależnie od
wieku, potrzeb czy ograniczeń wynikających np. ze stanu zdrowia.
Każdy, kto zna osobę lub organizację pozarządową działającą na
rzecz równych szans i sprawiedliwości społecznej oraz przeciwdziałania dyskryminacji wśród mieszkanek i mieszkańców Częstochowy, zgodnie z hasłem ,,Jesteśmy

Prezydent Częstochowy

Prezydent przewodniczącym
Stowarzyszenia Miast
Laureatów Nagrody Europy

różni – jesteśmy równi”, może
wskazać ją wypełniając wniosek
nominacyjny.
Kandydatury można zgłaszać
do 18 września osobiście w
Kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13
(pokój nr 3) lub poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą
SEKAP lub e-PUAP.
Uroczyste wręczenie nagrody
odbędzie się 2 października
o godz. 17.00 podczas Gali Ekonomii Społecznej w Filharmonii
Częstochowskiej.
Nagroda Równości im. Mieczysławy Biegańskiej zostanie
przyznana już po raz drugi. W
2018 roku jej laureatką została
dr Edyta Widawska, adiunktka
w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego, założycielka
Polskiego Instytutu Mediacji i
Integracji Społecznej, a także
inicjatorka i organizatorka Objazdowego Festiwalu Filmowego ,,Watch Dogs Prawa Człowieka w Filmie”.
Katarzyna Gwara

Podczas Walnego Zgromadzenia
w węgierskim Szeged nowym przewodniczącym Stowarzyszenia wybrany został prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk. Nasze
miasto wchodzi w skład Stowarzyszenia od 1998 roku.
Spotkanie Zgromadzenia Stowarzyszenia Miast Laureatów Nagrody Europy połączone było tradycyjnie z Forum Młodzieży, złożonym z przedstawicielek i przedstawicieli nagrodzonych miast.
– Integracja miast europejskich to
ogromna warttość – zarówno w ramach członkostwa w Unii, jak i na innych forach – mówi prezydent
Krzysztof Matyjaszczyk. – Takim cennym forum jest Stowarzyszenie
Miast Laureatów Nagrody Europy,
dzięki któremu Częstochowa – jako
jedno z 79 miast – ma swój udział w tej szerokiej integracji, wymianie dobrych praktyk, a zarazem zyskuje szansę na promocję swojego dorobku i atutów daleko poza granicami Polski.
Podczas spotkania w Szeged – obok wyboru nowych władz Stowarzyszenia – odbyła się również debata dotycząca przyszłości miast w kontekście idei
,,smart city”.
Stowarzyszenie Miast Laureatów Nagrody Europy

zdj. UM Częstochowa

zostało założone w Udine we Włoszech w 1984 roku.
Częstochowa wchodzi w jego skład od 1998 roku, w
którym – jako pierwsze miasto w Europie Środkowej
i Wschodniej – otrzymała właśnie ten najwyższy laur
Rady Europy: Prix de l’Europe.
Więcej informacji na temat Stowarzyszenia Miast
Laureatów Nagrody Europy można znaleźć na stronie
http://europeprize.org
oprac. Katarzyna Gwara

Szkolne metamorfozy
Inwestycje

zdj. UM Częstochowa

Blisko 14,2 mln złotych pochłonęły
remonty w częstochowskich placówkach
oświatowych. Najwięcej pieniędzy przeznaczono na kompleksowe termomodernizacje
Szkoły
Podstawowej
nr 1 (2,35 mln zł), Szkoły Podstawowej
nr 41 (ponad 2 mln zł) i Szkoły Podstawowej nr 32 (prawie 1,8 mln zł). Te trzy
inwestycje zakończą się w 2020 roku.
Na czym polegają inwestycje termomodernizacyjne w podstawówkach? Przede
wszystkim na dociepleniu ścian, stropodachów, wymianie stolarki okiennej, instalacji
c.o. oraz ciepłej i zimnej wody, a także na
zmianie oświetlenia na energooszczędne.
To finał dużego projektu, dofinansowanego
przez Unię Europejską, dzięki któremu w sumie 13 szkół i bursa miejska nie dość, że
przeszły wizualną metamorfozę, to będą generowały znacznie mniejsze koszty utrzymania i są przyjaźniejsze dla środowiska.
Do 2020 roku trwać będzie także termomodernizacja Miejskiego Przedszkola przy
ul. Przemysłowej.
Jedną z największych inwestycji, rozpoczętych w ubiegłym roku, a zakończonych

w tym, był kolejny etap modernizacji pływalni przy Szkole Podstawowej nr 2 im. K. K. Baczyńskiego. - Od kilku tygodni można już korzystać z nowo wyremontowanego zaplecza
basenu, m.in. przebudowanych sanitariatów, szatni i pryszniców. Położono nowe wylewki, postawiono ściany działowe, osłony
przeciwpożarowe i dźwigary dachowe. Ściany i sufity pomalowano, zamontowano instalację elektryczną i oświetlenie, całkiem
nową instalację sanitarną i wodną oraz system wentylacji; ułożono płytki – przypomina
Sylwia Bielecka z biura prasowego magistratu. - Pływalnia ma teraz m.in. nowoczesny
system prysznicowy i podest przystosowany
dla osób niepełnosprawnych. Wyremontowano pomieszczenia biurowe, szatnie i pomieszczenia małej gastronomii. Ustawiono
nowe szafki, zamontowano suszarki do włosów. Dodatkowo wyremontowano maszynownię, wymieniono pompę odpowiedzialną za obieg wody basenowej, zawory i część
rur, zamontowano wentylator dachowy.
Koszt to około 1,5 mln zł – wyjaśnia.
Poza tym w czasie wakacji powstały dwa
boiska – przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 przy ul. Łukasińskiego i przy V LO
im. A. Mickiewicza. Wyremontowano też sale gimnastyczne w Szkole Podstawowej nr
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15 przy ul. Wirażowej, w SP nr 30 przy ul. Ludowej, w SP nr 42 przy ul. Armii Krajowej i w
II LO im. R. Traugutta (w dwóch ostatnich
szkołach prace jeszcze trwają). Przebudowano sanitariaty w Zespole Szkół im. Kochanowskiego przy ul. Warszawskiej i w Zespole
Szkół im. B. Prusa przy ul Prusa (obie inwestycje będą zakończone w 2020 roku).
W ramach budżetu obywatelskiego po-
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wstaje boisko sportowe ze sztuczną nawierzchnią typu „Orlik” przy Szkole Podstawowej nr 54, przy ul. Kukuczki. Remontowane są tam też sanitariaty, szatnie, zaplecze
sanitarne (1,2 mln zł). Obie inwestycje będą
gotowe w najbliższych tygodniach.
- W Szkole Podstawowej nr 34 przy ul. Dąbrowskiej, w Miejskim Przedszkolu nr 15
przy ul. Michałowskiego, w MP nr 17 przy ul.
Koziej oraz w Zespole Szkół Ekonomicznych
przy ul. Augustyna wymieniono instalacje
c.o.. Wyremontowano kanalizację deszczową i nawierzchnię przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego; stolarkę okienną w Szkole Podstawowej nr 29 przy ul. św. Rocha i w Zespole Szkół

Specjalnych nr 23 przy ul. Legionów; wyremontowano posadzki w Miejskim Przedszkolu nr 6 przy ul. Sosnowej – wylicza Sylwia
Bielecka.
Wyremontowano korytarz i wymieniono
drzwi w salach V LO im. Mickiewicza, a także
elewację w Zespole Szkół im. Jana Kochanowskiego. Ponadto m.in. wyremontowano
sale zabaw dla dzieci w Miejskim Przedszkolu nr 1; parkiet i sanitariaty w sali zajęć w MP
nr 18; sale zabaw w MP nr 21; sanitariaty dla
dzieci w MP nr 42; podłogi na korytarzu w
MP nr 9; wymieniono podłogę w sali zajęć
dzieci oraz kocioł gazowy co i c.w.u. w MP nr
35; pomalowano 2 sale zajęć i pomieszczenia sanitarne w MP nr 23; wycyklinowano i
pomalowano podłogi w 3 salach w MP nr 7
oraz w sali zabaw MP nr 11; wyremontowano korytarz i salę zajęć dla dzieci w MP nr 13,
a także salę zajęć ruchowych i zajęć dzieci
5-6 letnich w MP nr 14; pomalowano klatkę
schodową i odnowiono podłogi w 2 salach
zabaw w MP nr 43; wycyklinowano parkiet,
pomalowano salę zajęć dzieci i salę gimnastyczną w MP nr 31. Wyremontowano też
dach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr
2, salę lekcyjną w Szkole Podstawowej nr 54
oraz podłogi na korytarzu w SP nr 49 i w SP
nr 50.
Drobniejsze prace remontowe przeprowadzono także w Miejskim Przedszkolu nr
16, MP nr 25, MP nr 32, Szkole Podstawowej
nr 11, SP nr 25, SP nr 35, SP nr 36, SP nr 46,
Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 i Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych.
Środki na tegoroczne inwestycje i remonty szkolne pochodzą w większości z budżetu
Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych
Urzędu Miasta (zadania są zlecane przez wydział), Wydziału Edukacji (doraźne prace zlecane przez szkoły) oraz z puli środków wydzielonej na budżet obywatelski (zadania
nadzorowane przez Wydział Inwestycji).
Oprac. Katarzyna Gwara

Z POLICYJNEGO NOTATNIKA

Tragedia na drodze.
82-latka nie żyje
Tarnogórscy policjanci
ustalają okoliczności tragicznego wypadku drogowego, do którego doszło na drodze wojewódzkiej nr 907 między
miejscowościami Tworóg
a Brusiek. Kierująca osobowym fiatem, wykonując manewr skrętu w lewo, zderzyła się z nadjeżdżającą z przeciwka alfą
romeo. Pomimo reanimacji 82-letnia pasażerka fiata zmarła.
Do wypadku doszło około godziny 7.30 na drodze wojewódzkiej nr
907 między miejscowościami Tworóg a Brusiek. Ze wstępnych ustaleń
wynika, że 56-letnia kierująca fiatem
punto chciała skręcić w lewo i wjechać na leśny parking. Podczas manewru zderzyła się z jadącą z przeciwka alfą romeo, którą kierował
34-letni mieszkaniec powiatu lublinieckiego. Siła uderzenia była
ogromna. Osobowa alfa uderzyła
jeszcze w jadącego za fiatem forda
focusa. W wyniku tego zdarzenia
ranne zostały 4 osoby – kierujący al-

Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w
Katowicach zatrzymali 31-letniego
pedofila. Na trop mężczyzny kryminalni wpadli 2 lata temu przy realizacji wielowątkowej sprawy dotyczącej
pornografii dziecięcej w internecie. W
tej sprawie śledczy zatrzymali już kilka osób.
Gromadząc materiał dowodowy
obciążający dotychczasowych podejrzanych, stróże prawa natknęli
się na pedofilską działalność jednego z internautów. Jego odnalezienie
nie było łatwe. Śledczy skrupulatnie
zbierali dowody i informacje nie-

3.

Zatrzymali samochód
z nielegalnymi odpadami
Policjanci z katowickiej drogówki zatrzymali samochód
przewożący nielegalne śmieci.
Kierowca pomocy drogowej
przewoził bez zezwolenia pojemniki ze stałą i ciekłą substancją o intensywnej woni. Ponadto ładunek był źle zabezpieczony i niezgodny ze zleceniem
przewozowym.

fą, który Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym został przetransportowany do szpitala, kierująca fordem
oraz pasażerki fiata i forda, które
również trafiły do szpitali. Najpoważniejsze obrażenia odniosła 82–letnia
pasażerka fiata, której pomimo reanimacji nie udało się uratować. Po
przebadaniu przez lekarzy, na miejscu wypadku pozostała kierująca
fiatem punto. W chwili zdarzenia
kobieta była trzeźwa. Ze względu
na stan poszkodowanych, nie udało się sprawdzić stanu trzeźwości
pozostałych kierujących. Będzie to
możliwe po uzyskaniu wyników z
badania krwi. Policjanci aktualnie
ustalają szczegółowe okoliczności
tego wypadku.

Łowca pedofilów sam
okazał się pedofilem

Jak wiadomo każde działanie
w sieci pozostawia ślad. Przekonał
się o tym 31-letni pedofil, którego
zatrzymali kryminalni z katowickiej komendy wojewódzkiej. Śledczy wpadli na trop mężczyzny 2 lata temu, w trakcie realizacji wielowątkowej sprawy pedofilii w internecie. Od tego czasu stróże prawa
ustalali, kim jest i obserwowali jego
poczynania w przestrzeni internetowej. Trop prowadził ich do Białegostoku, gdzie kilka dni temu go
zatrzymali. Mężczyzna namawiał
małoletnich do obcowania płciowego, a w swoim mieszkaniu przechowywał treści z pornografią dziecięcą. Co zaskakujące, od jakiegoś czasu sam działał jako... tzw. „łowca
pedofilów”.
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zbędne do zatrzymania mężczyzny.
Trop prowadził ich do stolicy województwa podlaskiego. Efektem wielomiesięcznych czynności i ustaleń
oraz współpracy z podlaskimi policjantami było zatrzymanie mężczyzny pod koniec sierpnia. Śledczy z
katowickiej komendy wojewódzkiej
zatrzymali 31-latka w Białymstoku,
gdzie aktualnie zamieszkiwał. Policjanci zabezpieczyli w jego mieszkaniu sprzęt komputerowy, kilkanaście dysków twardych płyty oraz telefony, na których przechowywał
treści pornograficzne. Przedmioty
te zbada biegły. 31-latek usłyszał zarzuty sprowadzania, posiadania,
przechowywania i rozpowszechniania w internecie treści z pornografią
dziecięcą, a także składania małoletnim poniżej lat 15 propozycji obcowania płciowego i wykonania innych czynności seksualnych, w tym
z udziałem zwierząt. Mężczyzna
zmierzał do ich realizacji wielokrotnie namawiając przez internet małoletnich do obcowania płciowego.
Jak się okazało, 31-latek od pewnego czasu działał na podlasiu jako
tzw. „łowca pedofilów” próbując
najprawdopodobniej
odwrócić
uwagę od swojej przestępczej działalności. Został on już tymczasowo
aresztowany na okres 3 miesięcy.
Niewykluczone, że usłyszy kolejne
zarzuty. Grozi mu do 15 lat więzienia. Sprawa jest rozwojowa.

Policjanci z katowickiej drogówki
zatrzymali na ul. Monte Cassino samochód przewożący nielegalne
odpady. 35-letni kierowca ciężarowego renault premium, przystosowanego do świadczenia usług pomocy drogowej, przewoził w 12 pojemnikach typu mauser stałą i ciekłą substancję o intensywnej woni. Pojemniki były od góry wycięte i zabezpieczone jedynie folią stretchową, a zawory spustowe były uszkodzone i nieszczelne, przez co zawartość zbiorników wylewała się na pojazd i jezdnię.
Ponadto pojemniki były zamocowane uszkodzonymi pasami transportowymi, które nie posiadały ety-

kiet homologacyjnych, a klamry były skorodowane.
W trakcie czynności policjanci ustalili, że firma wykonująca transport odpadów nie posiada wymaganego wpisu do rejestru, a przewożone substancje nie
są zgodne ze zleceniem. Na miejsce zostali wezwani
funkcjonariusze Inspektoratu Transportu Drogowego oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach, którym przekazano samochód z ładunkiem. Czynności w tej sprawie trwają.

Wbiłam komuś nóż
w brzuch
Za bezpodstawną
interwencję policji
odpowie 40-letnia
mieszka
Rybnika.
Kobieta
wezwała
mundurowych, bowiem jak twierdziła,
wbiła komuś nóż w
brzuch. Gdy stróże
prawa dotarli na
miejsce okazało się,
że do żadnego przestępstwa nie doszło,
a zgłoszenie było
głupim żartem. Pamiętajmy, że wzywając bezpodstawnie policję, można przyczynić się do
nieudzielenia pomocy innej osobie, która naprawdę może jej potrzebować.
Policjanci pojechali do jednego z mieszkań przy
ulicy Raciborskiej. Operator Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego odebrał telefoniczne zgłoszenie od mieszkanki bloku, która twierdziła, że potrzebuje pomocy, ponieważ właśnie wbiła
komuś nóż w brzuch. Kiedy patrol przybył do zgłaszającej, okazało się, że rybniczanka jest pod wyraźnym

wpływem alkoholu i wcale nie potrzebuje pomocy. Co
więcej, 40-latka przechwalała się, że stać ją na zapłacenie ewentualnej kary za nieprawdziwe zgłoszenie.
W związku z bezpodstawną interwencją, policjanci
ukarali kobietę 500-złotowym mandatem karnym.
Niepotrzebne zaangażowanie policji, pogotowia
czy innych służb jest wykroczeniem. Oprócz konsekwencji prawnych i finansowych, pamiętajmy o
tym, że blokując telefon alarmowy, uniemożliwiamy
połączenie osobie, która naprawdę może potrzebować pomocy. Zaangażowanie tych służb do fikcyjnego zgłoszenia powoduje, że w tym czasie nie mogą
być w miejscu, gdzie pomoc jest potrzebna.

Wybił szybę by ratować dziecko
Upał i zamknięte małe dziecko w samochodzie. Policjant z pszczyńskiej patrolówki st.
sierż. Tomasz Gębala pomógł roztrzęsionej
młodej kobiecie, której zaciął się centralnym
zamek w aucie, a w środku siedział jej półroczny synek. Policjant wybił szybę w fordzie fokusie i wyciągnął chłopca. Policjant był w tym czasie na urlopie, ale ani na chwilę nie zapomniał
o pomocy innym.
Sierżant Gębala będąc na urlopie wychodził ze
sklepu, gdy zauważył na parkingu roztrzęsioną kobietę. Biegała wokół samochodu i spoglądała do
środka forda. Policjant podszedł do niej i zapytał, czy
potrzebuje pomocy. Było po 14.00, bardzo gorąco, a
w samochodzie, jak się okazało, znajdował się półroczy chłopiec. Kobieta nie była w stanie otworzyć
drzwi. Zaciął się centralny zamek, a kluczyki od focusa zostały w stacyjce. Zrozpaczona, nie wiedziała co
robić i nie była nawet w stanie nigdzie zadzwonić,
ponieważ nie miała przy sobie telefonu. Wszystkim
zajął sierżant Gębala. Uspokoił kobietę, zadzwonił
do punktu awaryjnego otwierania drzwi w samochodach, do dyżurnego komisariatu w Czechowicach-

Dziedzicach oraz do jej męża. Niestety, nikt z tych
osób, z którymi kontaktował się policjant, nie był w
stanie w jak najkrótszym czasie dotrzeć na miejsce.
Liczyły się minuty, dlatego sierżant postanowił nie
czekać. Wszedł do sklepu, poprosił ekspedientkę o
młotek, uprzedził o swoich zamiarach matkę dziecka, wybrał szybę najbardziej oddaloną od chłopca i
uderzył. Starał się nie wystraszyć malucha, a przede
wszystkim nie spowodować, żeby jakikolwiek odłamek szkła zrobił mu krzywdę. Udało się. Chłopiec cały i zdrowy wrócił w ramiona mamy.

Kolumnę opracowała Katarzyna Gwara
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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
n 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

n SAMOTNY mężczyzna, 52 lata, po-

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

n 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

n SPRZEDAM SAMOCHÓD VW Golf V
– 2006 r., 1.9 TDI – przebieg 136
tys. km, automatyczna skrzynia.
Tel. 508 173 008, 504 209 884

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

n SPRZEDAM ANTYKI – francuski

n SPRZEDAM SAMOCHÓD Ford Focus

GHIA 2006 r., 1.6 TDCI / przebieg 109 tys.
km, FULL OPCJA - 10500 zł / do negocjacji. Tel.: 608 825 187

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

komplet z 1896 r.: biblioteczka +
komoda z marmurowym blatem.
Sygnowany, perfekcyjna renowacja.
Tel. 34 – 367 65 56

n 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

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

n 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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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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