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Dofinansowanie z miasta i ministerstwa

Dwie karetki 
dla częstochowskiego pogotowia

Częstochowa

Drugie życie 
zniczy

Tuż przed dniem Wszystkich 
Świętych przed dwoma często-
chowskimi cmentarzami 
ustawiono półki, na których 
można postawić używane, ale 
niezniszczone znicze.

Z okazji Wszystkich Świętych 
rokrocznie kupujemy niezliczone 
ilości zniczy. Niestety później więk-
szość z nich ląduje w koszu. Ich uty-
lizacja wiąże się nie tylko z wielkimi 
kosztami, ale i negatywnie wpływa 
na nasze środowisko. A wiele z 
nich można przecież ponownie 

użyć. Z tego też założe-
nia wyszły Stowarzy-
szenia Częstokocham i 
Aktywna Częstochowa 
oraz Częstochowskie 
Przedsiębiorstwo Ko-
munalne. Dzięki ich ini-
cjatywie na cmentarzu 

komunalnym i sąsiadującym z nim 
cmentarzu należącym do parafii 
pw. św. Apostołów Piotra i Pawła 
stanęły półki na znicze do ponow-
nego użytku. - Każdy cmentarz to 
duże ilości śmieci. Niektóre z nich 
są zupełnie niezniszczone. Często 
wyrzucamy je tylko, dlatego że na 
grobie jest ich zbyt wiele - tłumaczą 
inicjatorzy akcji. - Jeśli więc ktoś już 
nie potrzebuje zniczy, może je od-
stawić na półkę, a ktoś inny może 
je stamtąd nieodpłatnie zabrać. 
Mogą z tego skorzystać wszystkie 
osoby, ale głównymi adresatami 
akcji są osoby najuboższe. Inicjaty-
wa ma również charakter proeko-
logiczny - podsumowują pomysło-
dawcy. Jeśli więc weźmiemy się za 
porządki na cmentarzu, zastanów-
my się, czy dany znicz rzeczywiście 
trzeba wyrzucić, czy może posłużyć 
jeszcze komuś innemu.

Katarzyna Gwara

Akcja „Znicz”

Mniej wypadków, 
więcej pijanych kierowców
Zakończyła się policyjna akcja „Znicz”. Przez 

cztery dni blisko 700 częstochowskich poli-
cjantów dbało o bezpieczeństwo osób 
odwiedzających groby swoich najbliższych. - W 
tym roku odnotowaliśmy mniejszą liczbę zda-
rzeń drogowych, osób rannych, natomiast 
wzrosła liczba zatrzymanych pijanych kierowców 
- mówi asp. szt. Marta Kaczyńska z częstochow-
skiej policji.

W akcję „Znicz”, która trwała od czwartku (31 paź-
dziernika), od godziny 6.00 do poniedziałku (4 listopa-
da) do godz. 6.00 zaangażowanych było w Częstocho-
wie 496 policjantów ruchu drogowego, 194 pozosta-
łych stróżów prawa oraz 27 mundurowych z innych 
służb. Czuwali oni nad płynnością ruchu na większości 
ciągów komunikacyjnych, ale również patrolowali 
okolice cmentarzy i parkingów, dbając o mienie i bez-
pieczeństwo osób tam przebywających.

- W trakcie przedłużonego weekendu, na drogach 
Częstochowy i powiatu doszło do 3 wypadków drogo-
wych, w których ranne zostały 3 osoby. Odnotowali-

śmy 68 kolizji drogowych - mówi asp. szt. Marta Ka-
czyńska. - Jest to spadek, jeśli porównać tę liczbę z da-
nymi z roku ubiegłego, kiedy kolizji było ponad 100. 
Sami mundurowi z ruchu drogowego przeprowadzili 
przeszło 500 kontroli pojazdów. W tym roku wzrosła 
liczba kierowców, którzy prowadzili swoje pojazdy po 
alkoholu. Zatrzymano 10 nietrzeźwych kierujących, a 
w 2018 roku 4. Wobec kierowców, którzy przekroczyli 
dopuszczalną prędkość powyżej 50 km/h w terenie 
zabudowanym, zatrzymanych zostało 8 praw jazdy - 
wyjaśnia asp. szt. Marta Kaczyńska.

Podczas trwania akcji policjanci nie otrzymali 
żadnych zgłoszeń dotyczących zakłócania spokoju, 
jak również nie podejmowali interwencji związa-
nych z naruszeniem porządku publicznego w rejo-
nach cmentarzy.

- Ruch w okolicy cmentarzy był najbardziej wzmo-
żony w dzień Wszystkich Świętych, jednak pomimo 
dużej liczby samochodów i pieszych w czasie całej ak-
cji dzień ten był bezpieczny - podsumowuje asp. szt. 
Marta Kaczyńska.

Katarzyna Gwara

Częstochowska stacja pogo-
towia ratunkowego zyskała 
dwie karetki. Będą je mieć do 
dyspozycji filie przy ul. Rej-
tana i w Poczesnej. Każdy 
pojazd kosztował blisko 360 
tys. zł. Zakup pierwszego był 
możliwy dzięki dotacji z bu-
dżetu miasta w wysokości 200 
tysięcy, a drugiego dzięki 
środkom z Ministerstwa 
Zdrowia.

Oba wozy to wyprodukowane 
w tym roku karetki Mercedes 
Benz Sprinter 319. Karetka prze-
znaczona dla filii Stacji Pogoto-
wia Ratunkowego przy ul. Rejta-
na (zespołu specjalistycznego S 
0105) jest obecnie wyposażana 
w sprzęt zgodnie z wymogami 
Narodowego Funduszu Zdrowia 
– m.in. defibrylator reanimacyj-
no-transportowy, ssak, urządze-
nia do przenoszenia pacjentów, 
zestawy unieruchamiające, apa-
rat do mierzenia ciśnienia, kap-
nometr, pompa infuzyjna urzą-
dzenia łączności, sprzęt SWD 
(Systemu Wspomagania Dowo-

dzenia).  Urządzenie te zostaną 
w całości przełożone z dotych-
czas eksploatowanej karetki, 
która będzie stanowić rezerwę.

Karetka przeznaczona do filii 

SPR w Poczesnej (zespołu pod-
stawowego S 0130)  jest wypo-
sażona w sprzęt medyczny 
zgodnie z wymogami NFZ – m.
in. defibrylator reanimacyjno-

-transportowy, ssak, urządzenia 
do przenoszenia pacjentów, ze-
stawy unieruchamiające, aparat 
do mierzenia ciśnienia, kapno-
metr, urządzenia łączności, 

sprzęt systemu SWD. Wyposa-
żenie zostało przełożone z do-
tychczas eksploatowanej karet-
ki S 0130, która również prze-
chodzi do rezerwy.

Obie karetki kosztowały po 
358 020 zł. Zakup karetki dla filii 
przy ul. Rejtana sfinansowany 
został z dotacji prezydenta Czę-
stochowy w wys. 200 tys. zł oraz 
środków własnych pogotowia – 
nieco ponad 158 tys. zł.  Pojazd 
dla filii w Poczesnej doposażono 
urządzeniem do automatycznej 
kompresji klatki piersiowej – 
kosztowało 53 244 zł. Zakup ka-
retki i sprzętu sfinansowano z 
dotacji Ministra Zdrowia w wy-
sokości 400 tys. zł. Różnica mię-
dzy kwotą dotacji, a kwotą zaku-
pu – wynosząca 11 264 zł – po-
chodziła ze środków własnych 
pogotowia.

Częstochowskie pogotowie 
ma obecnie w systemie ratowni-
czym 17 karetek. Łącznie posia-
da ich 40 – w tym ambulansy 
transportowe oraz karetki bę-
dące w rezerwie systemu ratow-
nictwa.

Katarzyna Gwara
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Podczas ostatniej sesji radni 
dyskutowali nad stawkami lo-
kalnych podatków i opłat, które 
będą obowiązywać w przyszłym 
roku. Efekt? Opłata targowa 
pozostanie na dotychczasowym 
poziomie. Zmienią się nato-
miast stawki podatku od 
nieruchomości oraz od środków 
transportu.

Planowane na przyszły rok 
dochody miasta z podatku od 
nieruchomości mają wynieść 
152 mln 100 tys. zł. Wysokość 
tych dochodów zależy m.in. od 
bazy podatkowej oraz stawek 
podatkowych uchwalanych co-
rocznie przez Radę Miasta. Na 
podstawie ustawy o podatkach i 
opłatach lokalnych ich górne 
stawki zmieniają się co roku w 
stopniu, który odpowiada wskaź-
nikowi cen towarów i usług kon-
sumpcyjnych w pierwszym pół-
roczu danego roku w porówna-
niu do analogicznego okresu po-
przedniego roku. Zgodnie z Ko-
munikatem Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego  w pierw-
szym półroczu tego roku wskaź-
nik ten wyniósł 101,8%. Z kolei 
górne granice stawek podatko-
wych ogłoszone zostały Obwiesz-
czeniem Ministra Finansów z 

sierpnia 2019 roku.
- W 2020 roku utrzymane zo-

staną obniżone stawki podatku 
od gruntów pod hałdami kopal-
nianymi (oprócz gruntów zaję-
tych na prowadzenie działalno-
ści gospodarczej). Tak samo bę-
dzie ze stawkami od budynków 
przeznaczonych wyłącznie na 
składowanie opału przez loka-
torów mieszkań w niepodpiwni-
czonych budynkach wieloro-
dzinnych. Stawki te zostały zwa-
loryzowane tylko o wskaźnik in-
flacji w stosunku do stawek 
obowiązujących w tym roku - 
wyjaśnia Marcin Breczko z biura 
prasowego magistratu.

Stawka podatku od gruntów 
związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej (bez 
względu na sposób ich zakwali-
fikowania w ewidencji) wyniesie 
0,95 zł od 1 m2 (w 2019 r. wyno-
si 0,92 zł). Właściciele gruntów 
pod wodami powierzchniowymi 
stojącymi lub płynącymi jezior i 
sztucznych zbiorników zapłacą 
4,80 zł od 1 ha. Za pozostałe 
grunty – w tym te, na których 
organizacje pożytku publiczne-
go prowadzą odpłatną działal-
ność  statutową – stawka wynie-
sie 0,50 zł od 1 m2. 3,15 zł od 1 
m2 zapłacimy za niezabudowa-
ne grunty objęte obszarem re-

witalizacji (o którym mowa w 
ustawie o rewitalizacji) na tere-
nach, przeznaczonych w miej-
scowym planie zagospodaro-
wania przestrzennego pod za-
budowę mieszkaniową, usługo-
wą albo mieszaną, jeżeli od 
dnia wejścia w życie tego planu 
w odniesieniu do tych gruntów 
upłynęły 4 lata, a w tym czasie 
nie zakończono budowy zgod-
nie z przepisami prawa budow-
lanego. Za grunty pod hałdami 
z urobisk kopalnianych (na 
działkach oznaczonych w ewi-
dencji symbolem ,,Tr” lub ,,Ba”, 
z wyjątkiem zajętych na działal-
ność gospodarczą) ich właści-
ciele zapłacą 0,12 zł od 1 m2.

- Stawka podatków od budyn-
ków mieszkalnych (lub ich części) 
została ustalona na 0,81 zł od 1 
m2 powierzchni użytkowej (w 
obecnym roku wynosi 0,73 zł). W 
budynkach związanych z prowa-
dzeniem działalności gospodar-
czej przyszłoroczna stawka po-
datku to 23,90 zł od 1 m2 po-
wierzchni użytkowej (w 2019 r. – 
22,35 zł). Tyle samo zapłacą ci, 
którzy na działalność gospodar-
czą wykorzystują budynki miesz-
kalne. Stawka za 1 m2 powierzch-
ni użytkowej budynków, w któ-
rych prowadzi się obrót kwalifi-
kowanym materiałem siewnym 

wyniesie 11,18 zł. Z kolei 4,87 zł 
to stawka od 1 m2 dla budynków 
zajętych przez podmioty udziela-
jące świadczeń zdrowotnych. Or-
ganizacje pożytku publicznego 
zapłacą 8,05 zł od 1 m2 w budyn-
kach wykorzystywanych na swo-
ją odpłatną działalność statuto-
wą - tłumaczy Marcin Breczko.

Od budynków przeznaczo-
nych wyłącznie na składowanie 
opału przez lokatorów miesz-
kań w niepodpiwniczonych bu-
dynkach wielorodzinnych staw-
kę ustalono na 0,76 zł od 1 m2 
powierzchni użytkowej.

W przypadku budowli przy-
szłoroczny podatek wyniesie 
2% ich wartości określonej na 
podstawie ustawy o podatkach 
i opłatach lokalnych.

Radni ustalili też stawki po-
datku od środków transporto-
wych na kolejny rok. Ich wyso-
kość uległa zmianie w stopniu 
odpowiadającym wskaźnikowi 
cen towarów i usług konsump-
cyjnych w pierwszym półroczu 
tego roku w stosunku do pierw-

szego półrocza 2018 roku.  
(tj. wzrosły o 1,8%). Stawki są 
zróżnicowane dla poszczegól-
nych rodzajów środków trans-
portu, ich tonażu i uwzględniają 
zwłaszcza wpływ poszczegól-
nych rodzajów pojazdów na 
środowisko naturalne oraz wa-
loryzację o wskaźnik wzrostu 
cen towarów i usług konsump-
cyjnych w stosunku do tego-
rocznych stawek.

Na tegorocznym poziomie 
pozostaną dzienne stawki opła-
ty targowej. W przypadku sprze-
daży z ręki, kosza, wiadra, słoika 
wyniosą w 2020 roku 8 zł. Pro-
wadzący handel z samochodów 
i przyczep zapłacą – w zależno-
ści od ładowności pojazdów –  
od 21 do 47 zł. Z kolei dzienna 
opłata targowa dla stanowisk 
handlowych waha się – w zależ-
ności od zajmowanej po-
wierzchni – od 16 zł (stanowiska 
do 2 m kw. włącznie) do 36 zł 
(dla powierzchni przekraczają-
cych 20 m kw.).

Katarzyna Gwara
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Kultura

Wycinkowa 
wystawa  

w Muzeum 
Częstochowskim

Na Promenadzie

Grill park już 
gotowy

Odwiedzili groby

Pamiętają 
o zmarłych 

policjantach

Decyzja radnych

Znamy wysokość podatków

Częstochowscy policjanci od-
wiedzili groby swoich kolegów, 
którzy polegli na służbie. Dele-
gacja złożyła kwiaty i zapaliła 
znicze, upamiętniając śmierć 
funkcjonariuszy.

Dzień Wszystkich Świętych dla 
środowiska policyjnego to szcze-
gólna okazja by oddać hołd poli-
cjantom poległym na służbie. 
Znicz na grobie tragicznie zmarłe-
go st. post. Tomasza Trejty zapali-
li Komendant Komisariatu Policji 
w Kłomnicach nadkom. Przemy-
sław Mazurkiewicz oraz Kierownik 
Ogniwa Prewencji asp.szt. Rado-
sław Kot. St. post. Tomasz Trejta 
zginął w wypadku drogowym, do 
którego doszło na służbie, w dniu  

21 listopada 2013 r. w miejscowo-
ści Grabowa.

Pamięć starszego posterunko-
wego Policji Państwowej Włady-
sława Krzyżanowskiego - postrze-
lonego w 1935 roku podczas po-
ścigu za przestępcami, uczcili z ko-
lei Kierownik Dzielnicowych z Ko-
misariatu I w Częstochowie asp.
szt. Piotr Madejczyk wspólnie z 
dzielnicowymi sierż.szt. Arturem 
Jawura i asp.szt. Jarosławem Ka-
sprzyk.

Częstochowscy funkcjonariu-
sze pamiętają w tych dniach 
także o swoich kolegach, którzy 
- pomimo młodego wieku, w 
tym o st. asp. Adamie Pichicie  
i asp. Grzegorzu Wochalu.

 Katarzyna Gwara

77 cudów stworzonych przez wycinankarki 
 i wycinankarzy z całej Polski składa się na wy-
stawę w Muzeum Częstochowskim. Wycinanki 
można podziwiać od 30 października prawie do 
końca lutego. Później ruszą w podróż po innych 
muzeach.

,,Podróże wycinanek” to projekt, dzięki któremu z 
magazynowych zakamarków do muzealnych sal tra-
fią zachwycające wytwory sprawności ludzkich rąk. 
Wycinanki powstały w ciągu piętnastu lat, a stworzo-
na z nich ekspozycja będzie promować artystki i arty-
stów wycinankarzy oraz ideę Konkursów Sztuki Ludo-
wej, które już na stałe wpisały się w harmonogram 
działań Muzeum Częstochowskiego.

Co trzy lata Muzeum – dzięki konkursom – staje się 
ogólnopolskim centrum promocji sztuki ludowej. 
Pierwsze edycje skierowane były przede wszystkim 
do artystów zajmujących się tradycyjną sztuką ludo-
wą. Z czasem coraz mocniej i wyraźniej wyodrębniały 
się konkretne kategorie. Kilka ostatnich edycji skupia-
ło się na wycinankach, zarówno w ich formie tradycyj-
nej, jak i inspirowanej. Ekspozycja ma podsumować 
ten okres. Organizatorzy chcą pokazać, co udało się 
dotychczas zgromadzić, a w przyszłości powrócić tak-
że do innych dziedzin ludowej twórczości.

W projekcie wzięło udział 31 wycinankarek i wyci-
nankarzy z całej Polski. Wydarzeniu towarzyszą mate-
riały edukacyjne – kostka Rubika z motywami wycina-
nek, gra pamięciowa oraz bogato ilustrowany katalog.

Wystawa będzie prezentowana w Muzeum Często-
chowskim do 26 lutego 2020 roku. Następnie ruszy w 
podróż po Polsce. Odwiedzi m.in. Muzeum Wsi Kielec-
kiej, Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wy-
giełzowie oraz Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie.

Projekt został dofinansowany ze środków Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z 
Funduszu Promocji Kultury oraz Gminy Miasta Czę-
stochowy.

Katarzyna Gwara

Jednym z zadań realizowanych w ramach bu-
dżetu obywatelskiego była budowa grill parku 
przy Promenadzie Niemena. Inwestycja została 
już zakończona. Jej koszt wyniósł 116,5 tys. zł.

Grill park powstał przy Promenadzie Niemena za 
wiaduktem nad ul. Fieldorfa-Nila. Budowa dobiegła 
już końca. We wtorek dokonano odbioru technicz-
nego tej inwestycji.

W ramach zadania wykonano: niwelację i upo-
rządkowanie terenu, nawierzchnie z tłucznia i kost-
ki brukowej, zamontowano elementy małej archi-
tektury i nasadzono zieleń. Przy Promenadzie sta-
nęły cztery zadaszone wiaty o półokrągłym kształ-
cie, ze stołami, ławkami i koszami na śmieci. Obok 
wiat powstały grille, zaaranżowano też specjalne 
miejsce na ognisko.

Wykonawcą zadania była firma Przedsiębiorstwo 
Handlowo - Usługowe KLON s.c. z Częstochowy. 
Projekt wykonała firma TIM ARCHITEKCI, a nadzór 
inwestycyjny pełniło Biuro Inżynierskie Robert Tele-
szyński. Koszt realizacji tego zadania z budżetu 
obywatelskiego wyniósł 116,5 tys. zł.

Katarzyna Gwara

Z uchwałami zawierającymi szczegóły przyszłorocznych opłat 
można zapoznać się pod poniższymi linkami:
▸ podatek od nieruchomości:
https://bip.czestochowa.pl/uchwala/1162842/uchwala-nr-
-202-xix-2019
▸ podatek od środków transportowych:
https://bip.czestochowa.pl/uchwala/1162843/uchwala-nr-
-203-xix-2019
▸ opłata targowa:
https://bip.czestochowa.pl/uchwala/1162844/uchwala-nr-
-204-xix-2019

https://bip.czestochowa.pl/uchwala/1162842/uchwala-nr-202-xix-2019
https://bip.czestochowa.pl/uchwala/1162842/uchwala-nr-202-xix-2019
https://bip.czestochowa.pl/uchwala/1162843/uchwala-nr-203-xix-2019
https://bip.czestochowa.pl/uchwala/1162843/uchwala-nr-203-xix-2019
https://bip.czestochowa.pl/uchwala/1162844/uchwala-nr-204-xix-2019
https://bip.czestochowa.pl/uchwala/1162844/uchwala-nr-204-xix-2019


Policjanci z Zabrza zatrzymali i do-
prowadzili do tymczasowego 
aresztowania mężczyznę, który usiłował 
wysadzić w powietrze kamienicę, w 
której mieszkał. Desperat groził miesz-
kańcom, że zdetonuje butlę gazową. 
Grozi mu kara do 8 lat więzienia.

26-letni zabrzanin próbował przy użyciu 
11-kilogramowej butli gazowej wysadzić w 
powietrze kamienicę, w której mieszka. De-
sperat biegał po klatce schodowej budynku 
przy ulicy Mrozka z odkręconą butlą i wy-
krzykiwał, że wszystkich wysadzi. Na miejsce 
został skierowany patrol policji z zabrzań-

skiej dwójki oraz straż pożarna. Mundurowi 
obezwładnili 26-latka, którego decyzją leka-
rza pogotowia, przewieziono do szpitala. 
Mężczyzna nie chciał jednak podjąć leczenia. 
W czasie jego pobytu w szpitalu, policjanci z 
wydziału kryminalnego II komisariatu zbie-
rali materiał dowodowy, który pozwolił na 
przedstawienie 26-latkowi zarzutu kierowa-
nia gróźb karalnych i sprowadzenia bezpo-
średniego niebezpieczeństwa pożaru oraz 
eksplozji materiałów łatwopalnych, co za-
groziło życiu i zdrowiu wielu osób. Zabrzań-
ski sąd przychylił się do wniosku śledczych i 
zastosował wobec 26-latka środek zapobie-
gawczy w postaci tymczasowego aresztowa-
nia na 3 miesiące.

Dzielnicowi ze Szczyrku i Posterunku 
Policji w Wilkowicach zatrzymali 47-let-
niego sprawcę przemocy domowej. 
Mieszkaniec powiatu bielskiego znęcał 
się psychicznie i fizycznie nad swoją 
żoną. Kiedy sięgnął po nóż i zaczął jej 
grozić śmiercią, kobieta przerwała mil-
czenie i wezwała na pomoc policjantów. 
Na wniosek śledczych bielski sąd aresz-
tował podejrzanego na 3 miesiące. Grozi 
mu nawet 5 lat za kratami.

Mieszkanka powiatu bielskiego wezwała 
na pomoc patrol policji. Zgłosiła, że jej nie-
trzeźwy mąż podczas wywołanej wcześniej 
pijackiej awantury, złapał za nóż i groził jej 

pozbawieniem życia. Dyżurny komisariatu 
w Szczyrku natychmiast na miejsce skiero-
wał dzielnicowych, którzy pełnili w pobliżu 
służbę. Mundurowi na miejscu zastali 
przerażoną kobietę oraz zdemolowane 
mieszkanie. Kobieta wyznała policjantom, 
że mąż od kilku lat znęca się nad nią. Oba-
wiając się o rodzinę, nie zgłaszała jego 
wcześniejszych ekscesów, jednak kiedy 
podczas kolejnej awantury sięgnął po nóż 
i zaczął grozić odebraniem jej życia, prze-
rwała milczenie i poprosiła o pomoc poli-
cjantów. Stróże prawa zatrzymali 47-latka, 
u którego badanie wykazało blisko 2,5 pro-
mila alkoholu w organizmie. Trafił on do 
policyjnego aresztu, a śledczy z komisaria-
tu w Szczyrku rozpoczęli dochodzenie w 
sprawie przemocy domowej i stosowa-
nych przez niego gróźb karalnych.

W niespełna dwa dni zebrali obszerny 
materiał dowodowy, który poważnie go 
obciążał. Został doprowadzony do proku-
ratury, gdzie usłyszał zarzuty znęcania się 
psychicznego i fizycznego oraz gróźb ka-
ralnych. Za przestępstwa te grozi mu do  
5 lat za kratami. Na wniosek śledczych 
bielski sąd aresztował podejrzanego na  
3 miesiące.

Sprzeczki rodzinne to najczęstsze 
przyczyny zgłoszeń interwencji domo-
wych. Nie takiego przebiegu interwencji 
spodziewali się jednak mundurowi z 
mysłowickiej komendy. Wezwani do 
kłótni małżeńskiej, musieli wykazać się 
umiejętnościami udzielania pierwszej 
pomocy kobiecie, która nagle straciła 
przytomność i przestała oddychać...

Dyżurni każdego dnia przyjmują zgłosze-
nia dotyczące interwencji domowych. Tym 
razem, policjanci zostali powiadomieni o 
kłótni małżeńskiej. Przed przybyciem patro-
lu mieszkanie opuścił małżonek i stróże pra-
wa zastali wewnątrz tylko kobietę. W rozmo-
wie z policjantami 62-letnia Mysłowiczanka 
była zdenerwowana i bardzo emocjonalnie 
opowiadała o sytuacji, do której doszło 

przed przyjazdem stróżów prawa. W pew-
nym momencie kobieta zasłabła i zaczęła 
osuwać się na podłogę. Zdążyła tylko powie-
dzieć policjantom, że czuje silny ból w klatce 
piersiowej i straciła przytomność. Munduro-
wi sprawdzili czynności życiowe — okazało 
się, że kobieta przestała oddychać. Jeden z 
policjantów za pośrednictwem oficera dy-
żurnego wezwał na miejsce pogotowie ra-
tunkowe, a drugi przystąpił do reanimacji. 
Dzięki błyskawicznym działaniom i doświad-
czeniu mundurowych kobieta odzyskała od-
dech jeszcze przed przyjazdem karetki. Ze-
spól ratownictwa medycznego, po przeba-
daniu 62-latki, zdecydował o przewiezieniu 
jej do szpitala.

Do mieszkania wrócił także mąż kobiety, 
który był wdzięczny policjantom za uratowa-
nie życia jego małżonce.

Policjanci z tarnogórskiej komendy i 
komisariatu w Zbrosławicach, wspoma-
gani przez strażaków, przeprowadzili 
działania ewakuacyjne osób zamieszku-
jących w promieniu 500 metrów od 
miejsca znalezienia pocisku artyleryj-
skiego. W trakcie przeprowadzonej 
akcji, policjanci z Samodzielnego Po-
doddziału Kontrterrorystycznego Policji 
w Katowicach zdetonowali niewybuch.

Na terenie powiatu tarnogórskiego bar-
dzo często znajdowane są niewybuchy z cza-
sów wojny. Pomimo tego, że przez kilkadzie-
siąt lat leżą w ziemi, nie straciły swoich zdol-

ności bojowych i w związku z tym stanowią 
śmiertelne zagrożenie.

Na przedmiot przypominający pocisk ar-
tyleryjski natrafił właściciel nowo nabytej po-
sesji w Ptakowicach. Mężczyzna znalazł nie-
wybuch w stercie gruzu, podczas wykony-
wania prac porządkowych. Skierowany na 
miejsce patrol Nieetatowej Grupy Minersko-
-Pirotechnicznej z Tarnowskich Gór potwier-
dził obawy mężczyzny. To niebezpieczne 
znalezisko niestety zagrażało mieszkańcom 
okolicznych budynków, w związku z tym 
podjęta została decyzja o ich ewakuacji. Wy-
łączono również z ruchu część najbliższej uli-
cy. Łącznie ewakuowanych zostało 26 osób, 
z których część trafiła do swoich bliskich, a 
pozostali do świetlicy w Wieszowie. Działa-
nia swym zasięgiem objęły obszar w promie-
niu 500 metrów od miejsca znalezienia nie-
wybuchu. Po ewakuacji, policjanci z Samo-
dzielnego Pododdziału Kontrterrorystyczne-
go Policji w Katowicach zdetonowali niewy-
buch. Kiedy policjanci zdecydowali, że jest 
bezpiecznie, wszystkie ewakuowane osoby 
powróciły do swoich domów.

Przypominamy, jak należy zachować się w 
przypadku odnalezienia przedmiotu przypo-
minającego niewybuch. Pamiętajmy, że ta-
kiego znaleziska nie wolno pod żadnym po-
zorem przenosić, dotykać ani rozbrajać. 
Miejsce, gdzie się ono znajduje, dobrze jest 
zabezpieczyć przed dostępem osób po-
stronnych, a w szczególności dzieci. Jeśli 
znajdujemy się na otwartej przestrzeni lub w 
lesie, należy to miejsce tak oznaczyć, aby 
nikt tam nie wszedł i można je było bez tru-
du odnaleźć. O znalezisku należy jak naj-
szybciej powiadomić najbliższą jednostkę 
policji. Mundurowi zabezpieczą teren i po-
wiadomią saperów. Pamiętajmy, że bardzo 
duże pociski mogą mieć pole rażenia docho-
dzące nawet do kilkuset metrów.

Kryminalni z katowickiej komendy 
zajmujący się na co dzień zwalczaniem 
przestępczości samochodowej, w okresie 
ostatnich kilku lat udaremnili wypłatę 
szeregu odszkodowań za tzw. fikcyjne 
kradzieże aut. Wartość udaremnionych 
wypłat odszkodowań opiewa na kwotę 
ponad 2 mln zł. Osoby, które zgłaszały 
fikcyjne kradzieże pojazdów usłyszały 
zarzuty oszustwa, zawiadomienia o 
przestępstwie, którego nie popełniono 
oraz za składanie fałszywych zeznań. W 
takich przypadkach grozi im kara do 8 
lat więzienia.

Kryminalni z Wydziału do Walki z Prze-
stępczością Samochodową katowickiej ko-
mendy na co dzień prowadzą sprawy doty-
czące kradzieży pojazdów, które zaistniały 
na terenie miasta Katowice. Każda ze spraw 
jest skrupulatnie prowadzona nie tylko pod 
kątem kradzieży pojazdu, ustalenia okolicz-
ności, które mogłyby pozwolić jak najszyb-
ciej odzyskać skradziony samochód i za-
trzymać złodzieja. Sprawdzane jest rów-
nież czy w ogóle doszło do takiej kradzie-
ży. Niestety, często zdarza się, że żadnej 
kradzieży nie było, a przestępstwo zgło-
szono, aby wyłudzić odszkodowanie od 
firmy ubezpieczeniowej. Proceder ten za-
wsze wygląda tak podobnie: poszkodowa-
ny zgłasza kradzież swojego pojazdu, któ-
ry został zaparkowany w ustronnym miej-
scu lub nie był użytkowany przez kilka dni. 
Kiedy zawiadomienie zostaje przyjęte, nie-
zależnie od miejsca jego złożenia, sprawę 
przejmują policjanci z „samochodówki”. 
Gdy kryminalni podejmują czynności, oka-
zuje się, że do żadnej kradzieży nie doszło, 
a całe zdarzenie zostało „wyreżyserowa-
ne”, aby wyłudzić odszkodowanie z polisy 
AC. Policjanci bardzo skutecznie wykrywa-
ją tego typu przestępstwa, w wyniku cze-
go nieuczciwi zgłaszający trafiają przed 
oblicze wymiaru sprawiedliwości.

Katowiccy policjanci przypominają, że 
osoby, które decydują się na fikcyjne zgło-
szenie kradzieży samochodu, tak napraw-
dę dopuszczają się aż 3 przestępstw:
▸ oszustwa w stosunku do firmy ubezpie-

czeniowej,
▸ zgłoszenia przestępstwa, którego nie po-

pełniono,
▸ składania fałszywych zeznań.

Tylko w okresie ostatnich 3 lat policjanci 
z katowickiej „samochodówki” uniemożliwi-
li wypłatę odszkodowań w sprawach fikcyj-
nych kradzieży pojazdów na kwotę ponad 2 
mln zł.

Dzięki doświadczeniu katowickich stró-
żów prawa, nowoczesnej technologii, za-
awansowanemu monitoringowi miejskie-
mu, a także współpracy z innymi podmiota-
mi, coraz więcej fikcyjnych kradzieży zosta-
je wykryta. W wyniku przeprowadzonych 
czynności i ustalonych faktów osoba rzeko-
mo „poszkodowana” staje się przestępcą, 
wobec której toczy się postępowanie karne.

Za przykład może posłużyć 34-letni 
mieszkaniec Dąbrowy Górniczej, który zgło-
sił kradzież wartego 175 tys. zł samochodu. 
W trakcie wykonywania czynności dotyczą-
cych kradzieży policjanci ustalili, że wersja 
zdarzenia podana przez zgłaszającego ma 
niewiele wspólnego z rzeczywistością. Ze-
brany materiał dowodowy umożliwił przed-
stawienie podejrzanemu zarzutów złożenia 
fałszywego zawiadomienia o popełnieniu 
przestępstwa, fałszywego składanie zeznań 
i oszustwa.

Te same zarzuty usłyszał 22-latek ze 
Świętochłowic, który również liczył na łatwy 
zarobek. Mając do dyspozycji pojazd o war-
tości 125 tys. zł., „zaparkował” go w ustron-
nym miejscu, które nie było objęte monito-
ringiem, by po 3 tygodniach ujawnić jego 
„kradzież”. Długi czas od rzekomej kradzie-
ży miał uniemożliwić uzyskanie dowodów 
świadczących o fikcyjnej kradzieży. Jednak 
skrupulatna praca kryminalnych z katowic-
kiej „samochodówki” doprowadziła do 
przedstawienia mężczyźnie zarzutów po-
pełnienia przestępstwa.

Zarzuty popełnienia przestępstwa przed-
stawiono również 54-letniemu mieszkańco-
wi Bielska-Białej, który zawiadomił o kra-
dzieży pojazdu. Mężczyzna powiadomił ka-
towickich policjantów o kradzieży auta o 
wartości 300 tys. zł. Przeprowadzone przez 
policjantów czynności procesowe wskazały 
jednak, że do żadnej kradzieży nie doszło.

Jak pokazuje praktyka, zgłoszenia fikcyj-
nych kradzieży pojazdów nie uchodzą na 
sucho nieuczciwym zgłaszającym. Komen-
da Miejska Policji w Katowicach przestrzega 
przed nierozważnym zachowaniem i chęci 
łatwego wzbogacenia się poprzez wyłudze-
nie odszkodowania, gdyż bardzo szybko 
może okazać się, że z rzekomego „pokrzyw-
dzonego” staniemy się sprawcą prze-
stępstw.
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Chciał wysadzić kamienicę

Znęcał się nad żoną

Przywrócili czynności życiowe

Ewakuowali kilkanaście osób

Udaremnili wypłatę 
odszkodowań

Kolumnę opracowała Katarzyna Gwara
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Przyjmę do pracy fryzjerkę
 z doświadczeniem 

na 1/2 etatu 
tel. 601 697 724

OGŁOSZENIA ABONAMENTOWE

REWOLUCJA

CENOWA

Okna 5-kom.
1465 mm
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m

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

LOMBARD 
DELTA

n SKUP n SPRZEDAŻ 
n ZAMIANA

złota, gsm, rtv, komputerów.
l Cz-wa, al. NMP 3, 
tel. 34 365 53 14
l Cz-wa, pl. Daszyńskiego 4,  

tel. 34 368 19 45
l Cz-wa, ul. Jagiellońska 3/9
tel. 506 107 375

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

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

n SPRZEDAM toaletę kompakt. –  
używaną w b. dobrym stanie 
 Tel. 501 109 822

n SPRZEDAM drzwi wejściowe  
Tel. 501 109 822

n SPRZEDAM drzwi pokojowe  
 prawe i lewe - białe z szybami 
miodowymi.  Tel. 501 109 822

n SPRZEDAM lustro łazienkowe –  
o wym. 70 x 90 cm. Tel. 501 109 822

n SPRZEDAM NISSAN JUKE ACENTA  
2013 r. , 1.6 - 117 KM, I właściciel, 
salon, udokum. przebieg 35.600 
km, światła dzienne, koła zimowe, 
garażowany, stan techniczny b.dobry, 
ważny przegląd i OC.  
Tel. 608 260 449

n SPRZEDAM futrówka skóra 
(świnia) – tel. 790 819 855 

n SPRZEDAM programator do 
pralki typ 770  nowy  
– tel. 790 819 855 

n SPRZEDAM szlifierka stołowa 
– mało używana! tel. 790 819 855 

n SPRZEDAM pilarka poprzeczno 
-wzdłużna DMPA-40 
– mało używana! tel. 790 819 855 

n SPRZEDAM umywalkę z KOŁA –  
z baterią o wym. 65 x 47 cm.  
Tel. 501 109 822

n SPRZEDAM wannę metalową –  
używaną w b. dobrym stanie,  
o wym. 170 x 75 cm. Tel. 501 109 822

n SPRZEDAM drzwi harmonijkowe 
– używaną w b. dobrym stanie,  
o wym. 170 x 75 cm. Tel. 501 109 822

n SPRZEDAM
Drewno kominkowe - opałowe
Worki: 8-15 zł rozpałkowe
brzoza - dąb - sosna
tel. 665 863 191

SPRZEDAM

MATRYMONIALNE

BEZPŁATNE 
OGŁOSZENIA DROBNE

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

	 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, mo-
skwicz , wołga WSK , WFM , JUNAK , OSA i 
inne ciekawe   
tel. 608 097 274 

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 

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

n WOLNY, lat 55, wzrost 1,79 m, 
własne mieszkanie, niezależny, 
pozna kobietę. Tel. 579 152 835

n PRZYJMĘ stare bilony - nominał 
obojętny -tel. 663 626 576

PRZYJMĘ

KUPIĘ

KURSY na kwalifikowanego 
 pracownika ochrony.

Kursy doskonalące dla kwalifikowa-
nych pracowników ochrony wa-

runkujące przedłużenie uprawnień. 
S.P. „Oświata” ul. Kawia 4/16 

biuro@kursy-czestochowa.pl 
www.kursy-czestochowa.pl  

Tel. 34 3616 425

n SPRZEDAM dom w Cz-wie, ul. św. 
Rocha. Dojazd z dwóch stron. Idealny 
na działalność. Tel. 606 875 401

n SPRZEDAM GRUNTY ROLNE  0,8911 ha 
w Wysoka Lelowska / gmina Żarki 
cena: 30 000 - do negocjacji 
tel. 508 719 237 lub 506 797 760

n SPRZEDAM DOM w szeregowej 
zabudowie : Cz-wa / Lisiniec. 
40% do wykończenia. 
Tel. kontaktowy 34 317 27 48

n SPRZEDAM działkę budowlaną na 
ul. Limanowskiego 5. Tel. 34 363 91 34

n SPRZEDAM pensjonat w Cz-wie pod 
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 śród-
mieściu Częstochowy. Tel. 413 880 040 
(prosić Adama Klimasa)

n WYNAJMĘ pawilon piętrowy 85 
m2 z użytkową piwnicą. Kościuszki. 
Tel. 695 654 373, 667 860 288

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

NIERUCHOMOŚCI

KURSY

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

n  TRENING ZDOLNOŚCI  
POZNAWCZYCH  
od juniora do seniora,  
tel. 668 814 587

PRACA

USŁUGI
n POLEROWANIE reflektorów, blachar-

stwo, lakiernictwo, tłumiki. Automat 
Trojanowski. Częstochowa, ul. Wazów 
62A. Tel. 509 876 249

n FLASH GSM– profesjonalny serwis 
telefonów komórkowych oraz nawi-
gacji GPS. Częstochowa, al. Wolności 
10 (w bramie). Tel. 888 14 99 69

ODKUPIĘ 
nowy  

lub sprawny 
przyrząd  

do badania 
witamin 

Vitastiq2 

tel. 508 157 381

centrumwag@gmail.com

KUPON na bezpłatne ogłoszenie
 – MOTORYZACJA          	–	NIERUCHOMOŚCI										 	–	SPRZEDAM	  

	–	KUPIĘ 												 	–	MATRYMONIALNE 								  –		INNE   			 	–	PRACA

Treść ogłoszenia: 

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

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

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

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

WYPEŁNIONY KUPON NALEŻY DOSTARCZYĆ DO REDAKCJI:  
AL. NMP 51 (I piętro)
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n  BMW	3	2.0 D, rok prod. 2001, 3 drzwi 5.500	zł
n BMW	X6	2.0 D, rok prod. 2009, F. VAT,  

automat, skóra, navi, czujniki 99.000	zł

n FORD	FOCUS	1.6 D, rok prod. 2014, kraj.,  
serwis, F-ra VAT 29.900	zł

n FORD	MONDEO	1.6 E, rok prod. 2014, kraj., 
I – wł. 37.900	zł

n FORD	MONDEO	V 2,0 TDCI, rok prod. 2015, 
     kraj., I – wł., serwis.,F. VAT 45.900	zł

n HYUNDAI	i30 1.6 D, rok prod. 2012, kraj., I – wł., 
serwis, F. VAT 31.900	zł

n MAZDA	CX5	 2.2 D, rok prod. 2013, 67.900	zł

n FORD	C-MAX	1.6 D, rok prod. 2009 14.800	zł

n FORD	FOCUS	1.6 D, rok prod. 2008 16.800	zł
n FORD	FOCUS	1.6 E, rok prod. 2002 5.900	zł

n FIAT	SEDICI	1.6 E, rok prod. 2008 18.600	zł

n HYUNDAI	SONATA 2.4 E+LPG, rok prod. 2006 10.400	zł

n MAZDA	CX7	2.3 Turbo E, rok prod. 2007 25.900	zł

n MAZDA	3	1.6 E, rok prod. 2010 25.900	zł
n MAZDA	6	2.0 E, kraj., I – wł. 49.900	zł

n FORD	FOCUS	1.6 E + LPG, rok prod. 2017 42.400	zł

n DODGE	CALIBER	2.0 D, rok prod. 2007 16.200	zł

n VW	SHARAN	1.8 E+gaz, rok prod. 2001, automat 9.900	zł

n OPEL	ASTRA  1.4 TE, 2011, 
kraj., I – wł., serwis 19.900	zł

n SKODA	OCTAVIA  1.4 E, 2010, przebieg 62 tys. 
kraj., I – wł., serwis 22.900	zł

n VW	TOURAN	2.0 TDI, rok prod. 2013, 170 KM 49.900	zł
n VW	POLO 1.2 E, rok prod. 2006, kraj. 7.800	zł

n VW	PASSAT 2.0 D, rok prod. 2007, automat 17.800	zł

n OPEL	ASTRA 1.6 E, rok prod. 2014, kraj., serwis 35.900	zł

n VW	PASSAT 2.0 D, rok prod. 2008 16.800	zł
n VW	PASSAT 2.0 D, rok prod. 2009 19.900	zł

n VW	JETTA 1.6 E, rok prod. 2007 17.900	zł
n SUZUKI	SX4	1.9 D, rok prod. 2006  16.900	zł

n SKODA	FABIA	1.6 TDI, rok prod. 2010-2014, kraj.,  12.900-
15.900	zł

n SEAT	ALHAMBRA 2.0 D, rok prod. 2010 19.900	zł

n SEAT	TOLEDO	1.2 E, rok prod. 2016,  
kraj., I – wł., serwis, F. VAT 33.900	zł

n OPEL	VECTRA 2.2 D, rok prod. 2003 8.800	zł
n OPEL	CORSA	1.4E, rok prod. 2016, kraj., I-wł. 32.900	zł

n OPEL	ASTRA 1.9 D, rok prod. 2006 12.800	zł

n OPEL	ASTRA 1.4 E, rok prod. 2007, kraj. 7.900	zł

n OPEL	ASTRA  IV 1.6 E, rok prod. 2018, kraj., I-wł. 45.900	zł

n SKODA	FABIA	1.2 E, rok prod. 2006, kraj., I-wł. 5.900	zł

n NISSAN	QASHQAI	2.0 TDI, rok prod. 2011, 
 kraj., F. VAT 32.900	zł

n NISSAN	PRIMERA	2.2 D, rok prod. 2002 8.800	zł
n MERCEDES	ML	320	3.0 D, rok prod. 2007 42.900	zł

n RENAULT	SCENIC	1.5 E, rok 2014, nawigacja 29.900	zł

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

32.900	zł

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

84.900	zł

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

19.900	zł

OPEL ASTRA V 1.4 E, 
rok prod. 2018, kraj.,  
I – wł.,serwis., f-ra 
VAT

54.900	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

RENAULT	CLIO 1.5 D, 
zakup 2017,  
kraj.,  I - wł. 
F. VAT

29.900	zł

FORD	FIESTA 1.25 E, 
rok prod. 2016 

32.900	zł

5.600	złn ROVER	45	1.6 E, rok prod. 2003

49.900	złn AUDI	Q5	3.0 D, rok prod. 2008, kraj

29.900	złn SEAT	IBIZA	1.0 E, rok prod. 2016

24.600	złn RENAULT	MEGANE	1.6 D, rok prod. 2013

57.900	złn HYUNDAI	GENESIS	2.0 E + LPG, rok prod. 2013
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