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POTRZEBNE WSPARCIE

Częstochowski szpital apeluje o pomoc
W

ojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP w
Częstochowie apeluje o wsparcie w zakresie
zaopatrzenia w niezbędny sprzęt. Chodzi o maseczki chirurgiczne, maseczki z filtrem, rękawiczki,
środki do dezynfekcji, gogle, okulary ochronne,
odzież ochronną...
- Wiele firm i przedsiębiorców zgłasza chęć udzielenia
wsparcia naszej placówce. Celem niniejszego pisma było udzielenie kompleksowej informacji na temat przedmiotów medycznych, które w związku z obecną sytuacją
są szczególnie przydatne - wyjaśnia placówka. - Obecnie
nie jesteśmy w stanie w stu procentach przewidzieć dalszego rozwoju sytuacji. Nie zmienia to faktu, że doceniamy każdą pomoc ze strony rodzimych firm.
Placówka potrzebuje maseczek z filtrem, maseczek
chirurgicznych, gogli i okularów ochronnych, przyłbic
ochronnych, fartuchów, piżam jednorazowych, kombinezonów, rękawiczek, mydła, ręczników papierowych,
chusteczek do dezynfekcji, dozowników łokciowych,
stetoskopów, koców medycznych i złotej folii. - Jestem
przekonany, że w tym niełatwym dla wszystkich okresie,
potrafimy się zjednoczyć i wspólnie działać na rzecz
ochrony naszej społeczności. W imieniu szpitala serdecznie dziękuję za wszelką pomoc i wsparcie - podkreśla dyrektor Zbigniew Bajkowski.
Potrzebne przedmioty można przekazać w dniach
16-17 marca w godz. 16.00-17.00 na teren parafii Św.
Faustyny Kowalskiej („stary” budynek kościoła) ul. Św.
Faustyny 14 w Częstochowie.
Katarzyna Gwara

DELIGOO CZĘSTOCHOWA

POLONTEX

Dowiozą leki
bezpłatnie

Częstochowska Zmiany na cmentarzu
firma
komunalnym
T
rozpoczęła
produkcję
maseczek

D

zięki firmie Deligoo Częstochowa, stowarzyszeniom Częstokocham i Aktywna
Częstochowa oraz Młodzieżowej Radzie
Miasta częstochowskie seniorki i seniorzy
mogą zostać w swoich domach, nawet wtedy,
kiedy muszą zrealizować receptę lub kupić potrzebne leki.

O

rganizacja jest prosta - codziennie od 17 do 31
marca, od godz. 10.00 do 15.00 czynna jest infolinia, na którą najstarsze mieszkanki i mieszkańcy
mogą zadzwonić, podać swój adres i zgłosić swoje
potrzeby. Dane zostaną zapisane, a następnie od
godz. 15.00 do 17.00 kurierzy podjadą po recepty,
kupią leki w aptece i dostarczą potrzebne produkty
pod dom. Oczywiście bezpłatnie.
Numer telefonu: 732 768 184
Firma Deligoo, która na co dzień zajmuje się dowozem jedzenia z częstochowskich restauracji, wyznaczyła kurierów do tego zadania, które będzie
realizowane z zachowaniem najwyższych standardów higieny oraz bezpieczeństwa. - Naszym celem jest również zminimalizowanie kolejek do apteki, ponieważ wszystkie
recepty i zakupy będziemy realizować jeden raz dziennie – mówią organizatorzy
tej społecznej akcji.
Katarzyna Gwara

CZĘSTOCHOWA

akże Cmentarz Komunalny –
Miejski Zakład Pogrzebowy,
w związku z rozprzestrzeniającym się koronawirusem, wdraża
od 16 marca działania profilaktyczne w zakresie obsługi.

F

irma Polontex - znany w Polsce producent tkanin
i dzianin - rozpoczęła produkcję maseczek ochronnych na twarz jednorazowego użytku. Produkty,
które zostaną wykonane z dzianiny, będą spełniać
wymagania higieniczne zgodnie z uzyskanym na ten
wyrób certyfikatem.
Maseczka zmniejsza ryzyko rozprzestrzeniania się choroby i powinna być stosowana przede wszystkim przez
osoby, które są nosicielami lub podejrzewają, że mogą
być zarażone. Nie jest to wyrób medyczny a higieniczny.
- Planujemy wyprodukować około miliona sztuk maseczek, które na chwilę obecną sprzedają się “od ręki”. W
tym celu musieliśmy przestawić produkcję z wyrobów dekoracyjnych, którymi na co dzień zajmuje się firma kierując całą dostępną siłę roboczą do produkcji maseczek podkreśla Danuta Małż, prezes zarządu firmy Polontex.
Katarzyna Gwara

Biuro Obsługi Cmentarza (kancelaria) przy ul. Radomskiej 117
czynne jest od poniedziałku do
piątku, od godz. 8.00 do 16.00; w
sobotę nieczynne. Taki system ma
funkcjonować do 28 marca. Usługi
pogrzebowe są świadczone jak
dotychczas 24 h pod numerem
(34)19 588.
W salach eksportacyjnych Budynku Ceremonii Pogrzebowych
przy ul. Radomskiej 117 wywieszone będzie przypomnienie o zakazie otwierania trumien po
pierwszym zamknięciu, zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie postępowania ze
zwłokami i szczątkami ludzkimi.
Biuro Obsługi Cmentarza przy
ul. Radomskiej 117 załatwiać będzie sprawy klientów z jednym ich

reprezentantem (rodzina załatwiająca pogrzeb, rodzina kupująca grób przy obsłudze pogrzebu
przez inny zakład, firmy kamieniarskie, firmy pogrzebowe). Pozostałe osoby zostaną poproszone o oczekiwanie poza wyznaczoną strefą bezpieczną.
Biuro zleceń MZP przy ul. Krakowskiej 16 będzie zamknięte do
końca marca.
Usługa grabarska zamknięcia
grobu świadczona będzie po oddaleniu się uczestników pogrzebu
od mogiły.
Wszystkie usługi Miejskiego Zakładu Pogrzebowego Cmentarza
Komunalnego - to znaczy usługi
grabarskie, całodobowa klasyczna
usługa pogrzebowa, kremacje - są
dostępne na dotychczasowych
zasadach.
Działania zabezpieczające pracę kadry są zgodne z wytycznymi
Głównego Inspektora Sanitarnego
dla zakładów pogrzebowych oraz
zarządców cmentarzy.
Katarzyna Gwara
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Po służbie zatrzymał
złodzieja
F

akt, że policjantem
jest się także po
służbie udowodnił podinsp. Rafał Zemła
Zastępca Naczelnika
Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji
w Częstochowie, który
w czasie wolnym zatrzymał
złodzieja
sprzętu elektrycznego.

C

Zamiast siedzieć w domu,
dewastował markerem elewacje

zęstochowscy
strażnicy
miejscy ujęli mężczyznę, który
nie stosował się do ogólnopolskich zaleceń sanitarnych i zamiast
siedzieć w domu, chodził po mieście i zdewastował elewacje.
W nocy z piątku na sobotę pracownicy częstochowskiej straży

miejskiej na monitoringu zauważyli
mężczyznę, który w rejonie jednego
z domów handlowych przy Al. NMP
zdewastował elewację budynku. Na
tym jednak nie poprzestał. Poszedł
“pomalować” kolejny sklep. Powiadomieni strażnicy miejscy ujęli wandala w rejonie ul. Piłsudskiego. W
trakcie czynności służbowych funkcjonariusze ustalili, że zdewastował

on jeszcze jedno miejsce. Na miejsce zostali wezwani policjanci z IV
Komisariatu. Z uwagi na fakt, że
wandal znajdował się pod wpływem alkoholu (ok. 0,75 promila alkoholu) został umieszczony w OPOPA i pozostawiony do wytrzeźwienia oraz do dyspozycji policjantów z
IV KP. Musi liczyć się z odpowiedzialnością za swój czyn.

OGOLNOPOLSKA AKCJA

Podinsp. Rafał Zemła
był akurat na zakupach w
jednym z częstochowskich marketów. W pewnym momencie zauważył mężczyznę, który wynosił ze
sklepu sprzęt elektryczny. Wszystko wskazywało na to, że “zapomniał” za niego zapłacić. Funkcjonariusz natychmiast ruszył za

amatorem cudzej własności. Po
krótkim pościgu policjant zatrzymał złodzieja. Wyrzynarka do
drewna szybko trafiła do prawowitego właściciela. Wezwany na
miejsce patrol zajął się dalej mężczyzną. Za popełnione wykroczenie został ukarany mandatem.

KORONAWIRUS

F

STRAŻ MIEJSKA

Lawina
nieprawdziwych
informacji

ilmiki, nagrania
dźwiękowe,
ostrzeżenia “od
znajomych, którzy
mają
informacje
z pierwszej ręki”
- krótko mówiąc
z dnia na dzień w naszym kraju pojawia się
coraz więcej plotek
i fałszywych wiadomości na temat sytuacji
związanej z koronawirusem. Służby apelują o
rozsądek, odpowiedzialność
i
nie
powielanie kłamstw.
Plotki rozsiewane
są głównie w mediach społecznościowych. Mówią
one o rzekomych zagrożeniach,
działaniach służb państwowych,
które nie mają miejsca czy nawołują wprost do paniki. - To niedopuszczalne i nieodpowiedzialne zachowania, nie mające żadnego oparcia
w prawdzie - podkreśla insp. Mariusz Ciarka, rzecznik prasowy Komendanta Głównego Policji. - Przypominamy, że jedynymi i prawdziwymi źródłami informacji są komunikaty przekazywane przez służby
lub/i zamieszczane na oficjalnych
stronach internetowych - dodaje.

Polskie krawcowe uszyją maseczki
G

rupa internetowa Polskie
Krawcowe zamierza wesprzeć polskie szpitale. Chce
uszyć bezpłatnie od 140 do 200
tysięcy maseczek. - Jeśli jest zapotrzebowanie
na
maski
jednorazowe skrzykniemy się z
krawcowymi w całym kraju i pomożemy - piszą na facebooku.
Nic tak nie łączy ludzi jak chęć pomocy i widmo braków w szpitalach.
- Jeśli więc chcesz dołączyć do akcji
lub masz zapotrzebowanie na jed-

mogły je używać.
- Będziemy poszukiwać producentów wskazanych materiałów
oraz firm które wykroje nam gotowe do szycia.maski.Roześlemy ludziom do szycia skrojony materiał
wraz z instrukcją szycia. Osoby podzielimy na regiony.Instrukcja szycia zostanie umieszczona na tej
stronie z możliwością do pobrania wyliczają.
Jednocześnie będą prosić ministra zdrowia o sfinansowanie materiału i wysyłek.

UP CZĘSTOCHOWA

Ograniczenia w funkcjonowaniu urzędu pracy

K

olejna miejska instytucja
ogranicza zakres swojej
pracy. Do odwołania zamknięty
dla interesantów będzie Powiatowy
Urząd
Pracy
w
Częstochowie. Sprawy można
będzie załatwiać telefonicznie,
korespondencyjnie i poprzez internet.
Kontakt z Powiatowym Urzędem Pracy w Częstochowie będzie możliwy jedynie za pośrednictwem:

W związku z koniecznością ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19, wywoływanej przez koronawirusa, dbając o
zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich Polaków, na bieżąco komunikaty przekazują przedstawiciele
najwyższych władz państwa.
Należy pamiętać, że każda decyzja czy wprowadzane jakiegokolwiek ograniczenia muszą mieć swoje oparcie w przepisach prawa, a
następnie ogłoszone do wiadomości publicznej!

norazowe maseczki wiesz gdzie ich
brakuje skontaktuj się z nami. Ps.
Szyjemy maski, które nie są na
sprzedaż, szyjemy je nieodpłatnie
tylko dla medyków, szpitali, przychodni, organizacji zajmującymi się
starszymi ludźmi, onkologicznymi
pacjentami - czytamy posta.
Krawcowe sprawdzają na razie z
czego mogą szyć maski (Departament Przeciwepidemiologiczny i
Ochrony Sanitarnej Granic) oraz czy
szpitale, ośrodki zdrowia ośrodki z
ludźmi starszymi w grupie największego ryzyka przed wirusem będą

 telefonu: 34 370 61 00 centrala
 faxu: 34 370 61 30
 poczty tradycyjnej: 42-217 Częstochowa, ul. Szymanowskiego 15
 poczty elektronicznej:
kacz@praca.gov.pl
 wortalu PSZ praca.gov.pl
 elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP

Bezrobotni
Osoby, które mają wyznaczony obowiązkowy termin wizyty w marcu,
mogą potwierdzić gotowość do
podjęcia zatrudnienia w formie telefonicznej.
W tej sprawie proszone są o kontakt telefoniczny z doradcą klienta
(kontakt do konkretnych doradców
w załączniku)
W sprawach, które nie wymagają osobistego stawiennictwa w Urzędzie,
należy kontaktować się za pośrednictwem telefonu (34 370 61 00),
e-maila: kacz@praca.gov.pl, serwisu praca.gov.pl lub platformy e-PUAP.
Dodatkowo wstrzymane zostają
do odwołania wszystkie zaplanowane porady i spotkania grupowe,
giełdy pracy.
Osoby, które nie dysponują profilem zaufanym, a posiadają dostęp
do konta elektronicznego w banku,
mają możliwość potwierdzenia

swojej tożsamości i założenia profilu zaufanego bez konieczności wizyty w punkcie potwierdzającym.
Profil zaufany umożliwia załatwienie spraw urzędowych bez konieczności osobistego stawienia się w
urzędzie. Szczegółowe informacje
w tym zakresie na stronie:
https://pz.gov.pl.
Praca.gov.pl zapewnia również
osobom bezrobotnym możliwość
ubiegania się o usługi i świadczenia
udzielane przez urzędy pracy poprzez złożenie np.: “Wniosku o przyznanie i wypłatę dodatku aktywizacyjnego”. W ten sposób osoby mają
możliwość przekazania również do
właściwego powiatowego urzędu
pracy informacji związanych z wyrejestrowaniem m.in.: “Zgłoszenia
wyjazdu lub braku gotowości do
podjęcia zatrudnienia”, “Zgłoszenia
podjęcia pracy”, “Zgłoszenia rozpoczęcia/ wznowienia działalności gospodarczej” i “Wniosku o pozbawienie statusu osoby bezrobotnej”.
Osoby bezrobotne i poszukujące
pracy mają możliwość zapoznania
się również z informacjami dotyczącymi zasad rejestracji, usługami i
formami wsparcia udzielanymi
przez urzędy pracy, a także z danymi kontaktowymi do poszczególnych urzędów pracy w ramach
Wortalu PSZ (https://psz.praca.gov.
pl). Aktualne m.in. oferty pracy, staży publikowane są w ramach Centralnej Bazy Ofert Pracy:
https://oferty.praca.gov.pl

Pracodawcy
Mając na względzie bezpieczeństwo zdrowotne zarówno klientów,
jak i pracowników urzędu pracy zaleca się korzystanie z możliwości
składania wniosków o wydanie informacji starosty, wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców oraz oświadczeń
o powierzeniu wykonywania pracy

cudzoziemcowi za pośrednictwem
portalu praca.gov.pl lub poczty tradycyjnej.
Osoby, które nie dysponują profilem zaufanym, a posiadają dostęp
do konta elektronicznego w banku,
mają możliwość potwierdzenia
swojej tożsamości i założenia profilu zaufanego bez konieczności wizyty w punkcie potwierdzającym.
Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się na stronie:
https://pz.gov.pl
Wszelka korespondencja będzie
odsyłana na wskazany w złożonych
dokumentach adres z wykorzystaniem poczty elektronicznej lub
poczty tradycyjnej (odesłane zostaną zarejestrowane oświadczenia o
powierzeniu wykonywania pracy
oraz wydane informacje starosty,
zezwolenia na pracę sezonową
oraz zaświadczenia o wpisie wniosku do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej).
Dokumenty, które nie wymagają
podpisu własnoręcznego/elektronicznego, takie jak np. zgłoszenie
oferty pracy, mogą zostać przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej, tradycyjnej lub zgłoszone telefonicznie.
Wszystkie sprawy związane ze
składaniem wniosków dotyczących
poszczególnych form wsparcia, zawieraniem umów i składaniem dokumentów wynikających z zawartych umów należy załatwiać za pośrednictwem poczty tradycyjnej,
poczty elektronicznej, elektronicznej skrzynki podawczej, za pośrednictwem wortalu PSZ praca.gov.pl
oraz innych elektronicznych sposobów komunikacji, telefonicznie lub
poprzez fax.
W przypadku konieczności uzupełnienia dokumentów lub złożenia
wyjaśnień pracownicy Urzędu będą
kontaktować się telefonicznie lub
pisemnie z osobą wnoszącą podanie, pismo, wniosek itp.

Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara

Z POLICYJNEGO NOTATNIKA

Podpalił ośrodek
rehabilitacyjny, aby ukryć
kradzież 5 mln zł
Do Sądu Okręgowego w Katowicach skierowano akt oskarżenia przeciwko kobiecie
podejrzanej o kradzież znacznej kwoty pieniędzy
i
podpalenie
Ośrodka
Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego
w Katowicach-Giszowcu. Oskarżoną jest była
księgowa, która chcąc ukryć przywłaszczenie
prawie 5 mln zł, wznieciła ogień w pomieszczeniach biurowych. Na szczęście w pożarze nikt
nie ucierpiał.
Do pożaru w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w Katowicach-Giszowcu doszło w nocy 12 lipca 2018 roku. Po 3.00
służby ratunkowe otrzymały informację o ogniu
trawiącym pomieszczenia budynku. Po ugaszeniu okazało się, że spaleniu uległy dwa pomieszczenia: księgowości i biurowe. Sprawą pożaru
zajęli się policjanci z wydziału zwalczającego
przestępczość przeciwko mieniu katowickiej ko-

mendy. Powołany został również biegły z zakresu pożarnictwa, który nie wykluczył podpalenia.
Dzięki skrupulatniej pracy śledczych z Prokuratury Rejonowej Katowice-Wschód i katowickich
policjantów ustalono, że w placówce przeprowadzano kontrolę finansową, która wykazała,
że doszło do przywłaszczenia pieniędzy ośrodka
o znacznej wartości przez byłą księgową. Ustalono, że 46- letnia kobieta w latach 2013-2018
przywłaszczyła pieniądze w kwocie ponad 4,7
mln zł. Chcąc zatrzeć dowody swojej winy, wywołała pożar w ośrodku, który strawił dwa pomieszczenia, komputery i całą dokumentację.
Straty poniesione w wyniku pożaru oszacowano
na prawie 780 tys. zł. Jak ustalili śledczy, kobieta
przywłaszczone pieniądze przeznaczała na swoje potrzeby, kupując m.in. ekskluzywne ubrania
w drogich butikach. Prokuratura Rejonowa Katowice-Wschód skierowała właśnie akt oskarżenia przeciwko kobiecie do sądu. Grozi jej kara
do 10 lat więzienia.

Internetowa oszustka
usłyszała ponad 40 zarzutów
Zabrzańscy policjanci zajmujący się zwalczaniem cyberprzestępczości zakończyli
sprawę oszustw internetowych przy sprzedaży butów, rowerów, i innych przedmiotów.
Śledczy zebrali materiał dowodowy, który
łącznie pozwolił na przedstawienie 44 zarzutów. Podejrzany w tej sprawie 20-latek
jeszcze przed rozpoczęciem sprawy w sądzie przyznał się do winy. Za oszustwa grozi
mu nawet do 8 lat więzienia.
Podejrzanym, w tej sprawie jest 20-letni
mieszkaniec Zabrza, który od marca do

czerwca 2019 roku, za pośrednictwem popularnych
portali
ogłoszeniowych
oraz
społecznościowych, dopuścił się 44 oszustw.
Specjalizował się głównie w “sprzedaży” rowerów oraz butów sportowych. Jednak w
kilku przypadkach oszustwa dotyczyły sprzedaży wkładów tytoniowych, wózka dziecięcego
lub nawet przelotu liniami lotniczymi i wynajmu domku letniskowego. 20-latek
wcześnie był już karany za przestępstwa przeciwko mieniu. Za swoje czyny odpowie zza
krat, ponieważ obecnie przebywa już w
areszcie śledczym. Za oszustwa grozi mu do 8
lat więzienia.

6-latka wyszła na dach

Policjanci z wydziału prewencji interweniowali
w sprawie 36-latki, która mając w organizmie
ponad 2 promile alkoholu, opiekowała się
swoją 6-letnią córką. Kobieta nie dopilnowała
dziewczynki, która wyszła przez taras na dach
3-piętrowego budynku. Policję zaalarmowali
sąsiedzi, którzy widzieli spacerujące po dachu
dziecko. Na szczęście nic mu się nie stało.
6-latka została przekazana pod opiekę członkowi rodziny.
Mieszkańcy bielskiej ulicy Rychlińskiego zaalarmowali policję, gdy zauważyli spacerującą
po dachu apartamentowca kilkuletnią dziewczynkę. Na miejsce natychmiast pojechali policjanci i strażacy z wozem wyposażonym w
wysięgnik. Kiedy dojechali na miejsce, dziecka
nie było już na dachu. Mundurowi ustalili
mieszkanie, z którego najprawdopodobniej
wyszła ona na dach. Nikt im jednak nie otwarł
drzwi. Policjanci przeszli dachem na taras tego mieszkania, aby sprawdzić, czy nie jest ko

muś potrzebna pomoc medyczna. W tym czasie drugi patrol - mundurowych z Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Bielsku-Białej, dobijał się do drzwi. W końcu mieszkanie otworzyła policjantom 36-latka, która...była pod wpływem alkoholu. Badanie policyjnym alkomatem wykazało w jej organizmie
ponad dwa promile alkoholu. Według ustaleń
mundurowych, 6-letnia dziewczynka wyszła
na dach przez taras za swoim psem, który jej
tam uciekł, a następnie sama wróciła do
mieszkania. Dziecko zostało przekazane pod
opiekę członkom rodziny.
Śledczy sprawdzają, jak doszło do tego, że
matka dopuściła do wyjścia dziecka na dach i
czy zachowanie 36-latki nie naraziło dziewczynki na bezpośrednie zagrożenie utraty życia
lub zdrowia. Jeśli zarzuty potwierdzą się, będzie
jej groziła kara do 3 lat więzienia. O sprawie zostanie także powiadomiony sąd rodzinny w celu sprawdzenia, czy 36-latka właściwie opiekuje
się córką.
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Odzyskali kradzione
części samochodowe
Kryminalni z bielskiej i katowickiej komendy policji oraz strażnicy graniczni
odzyskali skradzione części samochodowe za blisko 100 tys. zł. 53-latkowi i
jego 38-letniemu wspólnikowi, za handel
kradzionymi częściami, grozim5 lat więzienia. O ich dalszym losie zdecyduje
niebawem prokurator i sąd.
Kryminalni zajmujący się zwalczaniem
przestępczości samochodowej trafili na
trop dwóch nieuczciwych biznesmenów,
którzy prowadząc komis z częściami samochodowymi, mieli sprzedawać elementy ze skradzionych na terenie UE luksusowych samochodów. Śledczy rozpoczęli dochodzenie. Okazało się, że na terenie jednej z miejscowości powiatu bielskiego prowadzą po sąsiedzku firmy handlujące używanymi auto-częściami. W
swoich komisach, oprócz legalnie nabytych podzespołów, handlowali także elementami ze skradzionych na terenie krajów zachodniej Europy drogich pojazdów. Według ustaleń poczynionych przez

stróżów prawa, obaj mężczyźni świadomie nabywali pochodzące z kradzieży
części i oferowali je do sprzedaży niczego
nie podejrzewającym klientom.
Kryminalni razem z policjantami z wydziałów kryminalnych bielskiej i wojewódzkiej komendy policji oraz nadbużańskimi strażnikami granicznymi z placówki
w Hrebbenem, zjawili się w firmach z nakazami przeszukania. Ich podejrzenia
okazały się trafione. Podczas przeszukania stróże prawa zabezpieczyli silniki,
skrzynie biegów i elementy nadwozia pochodzące ze skradzionych samochodów.
Wartość odzyskanego mienia oszacowano na blisko 100 tys. zł. Wszystkie odzyskane przedmioty trafiły do policyjnego
depozytu, gdzie będą czekały na odbiór
przez prawowitych właścicieli. 53-letniemu mieszkańcowi Bielska-Białej i 38-latkowi z powiatu cieszyńskiego, za umyślne paserstwo, grożą wyroki po 5 lat więzienia. O ich dalszym losie zdecyduje niebawem prokurator.

300 tysięcy na liczniku
mniej

Policjanci z wodzisławskiej drogówki potwierdzili różnicę we wskazaniach
drogomierza kontrolowanego samochodu. Wskazania licznika były niższe o
ponad 300 tys. km w porównaniu do tego,
co odnotował diagnosta podczas ostatniego
badania
technicznego.
Przypomnijmy, że od 1 stycznia, podczas
każdej kontroli drogowej, policjanci spisują stan licznika, zaś odczytane
wskazania automatycznie trafiają do
Centralnej Ewidencji Pojazdów.
Policjanci z ruchu drogowego zauważyli na ulicy Młodzieżowej kierującego zestawem pojazdów, który popełnił wykroczenie polegające na zanieczyszczeniu
drogi publicznej. Kierowcę scanii ukara-

no mandatem. Podczas sprawdzania
przebiegu pojazdu, drogomierz wskazał
wartość 484 tys. km, a przy ostatnim badaniu technicznym wprowadzono wartość sięgającą ponad 790 tys. km. Rozbieżności w przebiegu pojazdu sięgały
więc ponad 300 tys. km. Powyższy przykład obrazuje, że nowe prawne rozwiązanie sprawdza się i z pewnością przyczyni
do ukrócenia procederu „cofania liczników”. Znowelizowane przepisy kodeksu
karnego stanowią, że jakakolwiek ingerencja we wskazania drogomierza jest
przestępstwem, zagrożonym karą do 5
lat więzienia. Odpowiedzialność ponosi
zarówno osoba, która licznik cofa, jak i
właściciel pojazdu zlecający taką usługę.
Wszystkie ujawnione nieprawidłowości
są wyjaśniane przez śledczych.

„Opiekowała się”
rocznym dzieckiem.
Miała prawie cztery
promile

Prawie 4 promile alkoholu miała 34-letnia
kobieta, która opiekowała się swoim półrocznym synem. O pijanej matce policjanci
zostali powiadomieni przez rodzinę kobiety. Lokatorka nie reagowała na
pukanie mundurowych, a w tle słychać
było zanoszenie się dziecka. Stróże prawa
musieli siłowo wejść do mieszkania. Chłopiec trafił pod opiekę babci.
Policjanci Komisariatu Policji w Radlinie pojechali do jednego z mieszkań na
ulicę Irysową, gdzie nietrzeźwa matka
miała opiekować się synem. Mundurowi
zastali przed drzwiami dwie kobiety, które poinformowały, że od godziny próbują
się dostać do mieszkania, w którym słychać płacz dziecka. Jeden z policjantów
wszedł na balkon sąsiadki i zauważył leżącą na podłodze kobietę, a przy niej płaczące dziecko. Z uwagi na sytuację, stró-

że prawa zdecydowali o siłowym wejściu
do mieszkania. Po wejściu do środka
dziecko przekazano na ręce babci. Okazało się, że matka półrocznego chłopczyka była do tego stopnia pijana, że nie potrafiła utrzymać się na nogach. Mundurowi wezwali pogotowie oraz ojca dziecka,
który był w tym czasie w pracy. Lekarze
przebadali chłopca, na szczęście nie było
konieczności jego hospitalizacji. 6-miesięcznym chłopcem zajęła się jego babcia
a nieodpowiedzialną matkę przewieziono do komendy i poddano badaniu na
zawartość alkoholu. Mieszkanka Radlina
miała w organizmie prawie 4 promile.
Niewykluczone, że kobieta usłyszy zarzut
narażenia na niebezpieczeństwo swojego synka, za co grozi jej do 3 lat więzienia. O zdarzeniu policjanci poinformują
także sąd rodzinny, który zdecyduje o
dalszym losie kobiety i jej dziecka.
Kolumnę opracowała Katarzyna Gwara

4.

OGŁOSZENIA
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OGŁOSZENIA ABONAMENTOWE
LOMBARD
DELTA

A
LUCJ
REWO OWA
N
E
C

n

SKUP n SPRZEDAŻ
n

Okna 5-kom.
1435 mm

1465 mm

ZAMIANA

złota, gsm, rtv, komputerów.

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

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

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE
SPRZEDAM
n SPRZEDAM
1. FOTEL - 60 zł
2. Kanapę 2-osobową - 200 zł
3. Fotel obrotowy do biurka - 80 zł
4. Kurtkę damską M czerwoną
PUMA - 160 zł
5. Kozaki damskie skórzane rozm.
40 - 150 zł
6. Encyklopedia 24 tomy - 150 zł
tel. 660 714 015

n SPRZEDAM

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

n SPRZEDAM
- botki damskie ocieplane nr 38
- obrus biały żakardowy 150x100
(bardzo ładny)
- kurtkę damską L pikowaną
(kolor: grafit)
Tel. 34 323 24 70 (od 15-stej)
n SPRZEDAM programator do
pralki typ 770 nowy
– tel. 790 819 855
n SPRZEDAM lodówkę ARDO –
wys. 141 cm, sprawna, cena: 190 zł.
Tel. 798 - 649 - 665
n SPRZEDAM ława rozsuwna
115 cm, po rozsunięciu: 165 cm,
wysokość regulowana, kolor
ciemny brąz, cena 35 zł
Tel. 798 - 649 - 665
n SPRZEDAM
- kożuch męski na wzrost 170 cm
- prasowalnicę elektryczną
- antenę do TV z przyłączem
( kpl do zamontowania )
- maszynę dziewiarską firmy Bosch
tel. 34 362 94 27
n SPRZEDAM futrówka skóra
(świnia) – tel. 790 819 855
n SPRZEDAM pilarka poprzeczno
-wzdłużna DMPA-40
– mało używana! tel. 790 819 855
n SPRZEDAM lustro łazienkowe –
o wym. 70 x 90 cm. Tel. 501 109 822
n SPRZEDAM ANTYKI – francuski
komplet z 1896 r.: biblioteczka
+ komoda z marmurowym blatem.
Sygnowany, perfekcyjna renowacja.
Tel. 34 – 367 65 56
n SPRZEDAM cegłę (czerwona,
pełna) z rozbiórki - 1000 szt.
Cena: 1,40 zł/szt. Tel. 798-258-531

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

Unieważnia się dokument
prawa wykonywania
zawodu
o nr seryjnym AF012359
na nazwisko
Joanna Szczerbaniewicz
KURSY
n TRENING ZDOLNOŚCI

POZNAWCZYCH pamięć, uwaga,
myślenie, od 6 do 106 lat,
tel. 668 814 587

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

n SPRZEDAM drzwi pokojowe
prawe i lewe - białe z szybami
miodowymi. Tel. 501 109 822
n SPRZEDAM PAWILON 50M2,
na Biznes Centrum (możliwość
wynajęcia), tel. 602 307 570
n SPRZEDAM część do Chevroleta
Captive. CZUJNIK STOPU. NOWY.
MADE IN USA. Tel. 501 779 441

WYNAJMĘ
n WYNAJMĘ działający od 30 lat

sklep monopolowo-spożywczy 24H
na ul. Garibaldiego 18 / Częstochowa
tel. 531 186 403

n WYNAJMĘ M3 50M2, I piętro
umeblowane, gotowe na zamieszkanie,
najem krótkoterminowy,
ul. Dąbrowskiego 41,
tel. 602 307 570

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

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

obojętny -tel. 663 626 576

n WYNAJMĘ pawilon piętrowy 85

n PRZYJMĘ srebro, może być

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

złom. Tel. 667 499 164

USŁUGI

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

n FLASH GSM profesjonalny serwis te-

lefonów komórkowych orz nawigacji GPS. Częstochowa, al. Wolności 10
(w bramie). Tel. 888 149 969

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

MATRYMONIALNE

NIERUCHOMOŚCI
n SPRZEDAM DOM w szeregowej

zabudowie : Cz-wa / Lisiniec.
40% do wykończenia.
Tel. kontaktowy 34 317 27 48

n

umili samotnym paniom
czas i wieczór.

Tel. 534 599 568

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

ODKUPIĘ
nowy lub sprawny
przyrząd do
badania witamin

n SPRZEDAM dom w Cz-wie, ul. św.

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

Vitastiq2

n SPRZEDAM działkę budowlaną na

ul. Limanowskiego 5. Tel. 34 363 91 34

tel. 508 157 381

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 SPRZEDAM działkę budowlaną o pow.

2086 m2, wszystkie media: woda, prąd, gaz.
Jaskrów, 42-244 Mstów,
ul. Pszczela/ul. Ołowianka. Tel. 513 950 092

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

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)

ATRAKCYJNY 40-LATEK

MATRYMONIALNE
n RENCISTA, 58 lat, spokojny,
bez nałogów, pozna wdowę do
przyjaźni lub na stałe (najchętniej
bezdzietną). Proszę o sms i opis:
tel. 531 638 188
n WOLNY, lat 55, wzrost 1,79 m,
własne mieszkanie, niezależny,
pozna kobietę. Tel. 579 152 835
n SAMOTNY, po rozwodzie, 53 lata,
pozna panią chętnie puszystą,
starszą. Tel. 511-224-410
n WOLNY, lat 53, bezdzietny, wysoki,
normalny, niezależny finansowo,
pozna panią (pani może posiadać
dzieci). Tel. 660 006 217

KUPON
n a b e z p ł at n e o g ł o s ze n i e
– MOTORYZACJA
– SPRZEDAM
– INNE

– NIERUCHOMOŚCI
– KUPIĘ

– MATRYMONIALNE

– PRACA

Treść ogłoszenia:
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
Nr tel. .................................................................................
WYPEŁNIONY KUPON NALEŻY DOSTARCZYĆ DO REDAKCJI:
AL. NMP 51 (I piętro)

REKLAMA

BMW Seria 3
E90/E91/E92/E93
2008, 192 421 km
diesel, kombi

VIN: WBAVW11090A27657

100% bezwypadkowy
bogate wyposażenie

18 900 PLN
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TOYOTA AURIS I
2008, 177 066 km
diesel, auto miejskie

VIN: SB1KC56E80F035869

100% bezwypadkowy
bogate wyposażenie
gwarancja

17 900 PLN

RENAULT MEGANE
2013, 163 718 km
diesel, kombi

SEAT ALTEA
2008, 172 607 km
diesel, auto miejskie

100% bezwypadkowy
serwisowany
bogate wyposażenie

100% bezwypadkowy
serwisowany
pierwszy właściciel

NR oferty: AKL16HY4N

25 900 PLN

VIN: VSSZZZ5PZ9R010991

16 900 PLN

HYUNDAI I10 I
2011, 119 908 km
benzyna, auto małe

FORD KUGA II
2012, 178 439 km
diesel, SUV

100% bezwypadkowy
gwarancja
pierwszy właściciel

100% bezwypadkowy
bogate wyposażenie

VIN: WBAVW11090A27657

15 900 PLN

VIN: WF0RXXGCDRCA29378

39 900 PLN

5.

MERCEDES BENZ CLS
C218
2011, 164 633 km
benzyna, sedan

VIN: WDD2183591A016170

100% bezwypadkowy
bogate wyposażenie

79 900 PLN
VOLKSWAGEN
TRANSPORTER T6
2013, 239 267 km
diesel, kombi

VIN: WV2ZZZ7HZDX020632

100% bezwypadkowy
serwisowany

47 900 PLN
LAND ROVER
FREELANDER II
2007, 252 248 km
diesel, SUV

Numer oferty: AKL16H8V4

100% bezwypadkowy
serwisowany

21 900 PLN

6.
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REKLAMA

REKLAMA

Wybrane samochody na dzień 13 marca 2020 r.

NISSAN MICRA
1.2 E, rok prod. 2016
kraj., I-wł., serwis
24.900 zł

TOYOTA AURIS
1.33 benzyna
rok prod. 2014, kraj.,
I – wł., serwis, F-VAT
34.900 zł

RENAULT CLIO
CZERWONY - 3 szt.
1.2 E+LPG, rok prod.
2017, kraj., I - wł.
F-VAT, serwis

37.900 zł

FORD FIESTA 1.25 E,
rok prod. 2016

32.900 zł

SEAT TOLEDO 1.2 E,
2016, serwis, F-VAT
kraj., I - wł.
29.900 zł

TOYOTA YARIS
1,5 benzyna,
rok prod. 2017
kraj., I – wł., serwis,
F-VAT

41.700 zł

VOLKSWAGEN TIGUAN
2.0 diesel,
rok prod. 2008,
4x4
30.900 zł

TOYOTA COROLLA
1.6 benzyna,
rok prod. 2017,, kraj.,
I-wł., na gwarancji
serwisowany

52.900 zł

n AUDI A3 1.9 D, rok prod. 2008

 22.900 zł
49.900 zł
AUDI Q5 3.0 D, rok prod. 2008, kraj
 38.900 - 39.900 zł
AUDI Q7 3.0 D, rok prod. 2006/2007
BMW 3 2.0 D, rok prod. 2001, 3 drzwi
 5.500 zł
BMW X6 2.0 D, rok prod. 2009, F. VAT,
99.000 zł
automat, skóra, navi, czujniki
n CITROEN C-ELYSE 1.6 benzyna, rok prod. 2013, kraj. 22.900 zł
19.900 zł
n CHEVROLET CRUZE 1.6 E, rok prod. 2009
n FIAT 500 1.2 E, rok prod. 2017
36.500 zł
14.800 zł
n FORD C-MAX 1.6 D, rok prod. 2009
n FORD FOCUS 1.6+LPG, kraj., I-wł., serwisowany
 39.900 zł
n FORD FOCUS 1.8 D, rok prod. 2005
 8.900 zł
n FORD FOCUS 1.6 D, rok prod. 2014, kraj.,
29.900 zł
serwis, F-ra VAT
n FORD MONDEO 2.0 E, rok prod. 2009, kraj.
21.900 zł
16.900 zł
n FORD MONDEO 2.0 D, rok prod. 2007
21.900 zł
n FORD MONDEO 2.0 D, rok prod. 2009, kraj.
n FORD MONDEO 1.6 E, rok prod. 2014, kraj.,
37.900 zł
I – wł.
n FORD MONDEO V 2,0 TDCI, rok prod. 2015,
45.900 zł
kraj., I – wł., serwis.,F. VAT
n HYUNDAI GENESIS 2.0 E + LPG, rok prod. 2013 52.900 zł
n HYUNDAI i301.4 E, rok prod. 2016
41.900 zł
kraj., I-wł., serwis, gwarancja, F-VAT
24.900 zł
n MAZDA 3 1.6 E, rok prod. 2010
47.500 zł
n MINI COOPER 1.5 E, rok prod. 2016, kraj.
n NISSAN PRIMERA 2.2 D, rok prod. 2002
 8.800 zł
n OPEL AGILLA 1.2 benzyna, rok prod. 2000
4.900 zł
n OPEL ASTRA 1.4 E, rok prod. 2007, kraj.
 7.900 zł
15.900 zł
n OPEL ASTRA 1.6 benzyna, rok prod. 2010, kraj.
n
n
n
n

PONIEDZIAŁEK-WTOREK 16-17 MARCA 2020

7.

12.800 zł
n OPEL ASTRA 1.9 D, rok prod. 2006
n OPEL ASTRA IV 1.7 D, rok prod. 2014, F. VAT, 29.900 zł
serwis, I - wł.
n OPEL INSIGNIA 1.8 benzyna, rok prod. 2009
 26.900 zł
 9.200 zł
n OPEL MERIVA 1.7 D, rok prod. 2005
n OPEL VECTRA 2.2 D, rok prod. 2003
 8.800 zł
23.900 zł
n OPEL VIVARO 2.5 D, rok prod. 2008
16.900 zł
n PEUGEOT 308 1.6 E, automat, rok prod. 2009
n RENAULT CLIO 1.5 D, zakup 2017, kraj., I-wł., F-VAT 29.900 zł
n RENAULT MEGANE 1.2 E, rok prod. 2016
39.900 zł
F.VAT, I - wł.
29.900 zł
n RENAULT SCENIC 1.5 E, rok 2014, nawigacja
n RENAULT TRAFFIC 1.6 D, 9-osobowy,
58.900 zł
rok prod. 2016, F. VAT, serwis, I - wł.
n SEAT ALHAMBRA 2.0 D, rok prod. 2010
19.900 zł
3.900 zł
n SKODA FABIA 1.2 D, rok prod. 2004, kraj.
n TOYOTA AVENSIS 2.2 D, rok prod. 2010, kraj. 21.900 zł
22.900 zł
n TOYOTA RAV 4X4 DIESEL rok prod. 2007, kraj.
19.900 zł
n TOYOTA YARIS 1.3 benzyna, rok prod. 2009, kraj.
n TOYOTA YARIS 1.0 E, kraj., rok prod. 2016
33.900 zł
gwarancja, I-wł., F-VAT
 9.900 zł
n VW GOLF 1.5 D, rok prod. 2004
n VW JETTA 1.6 E, rok prod. 2007
17.900 zł
36.000 zł netto
n VW CRAFTER 2.0 D, rok prod. 2014
n VW PASSAT 1.8 benzyna, rok prod. 2008
22.900 zł
F.VAT, I - wł.
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 TOURAN 2.0 TDI, rok prod. 2013, 170 KM
49.900 zł
n VW SHARAN 1.8 E+gaz, rok prod. 2001, automat  9.900 zł

