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UWAGA

Dziecko zakażone koronawirusem
w częstochowskim szpitalu
M

inisterstwo Zdrowia poinformowało o
kolejnych przypadkach zakażenia koronawirusem - w tym trzech z naszego
województwa. Wśród nich jest kilkuletnie
dziecko, które przebywa w częstochowskim szpitalu.
- Dziecko, które jest hospitalizowane w częstochowskim szpitalu, zaraziło się od osoby z
najbliższego otoczenia - informuje Alina Kucharzewska, rzecznik wojewody śląskiego. - Do
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w
Częstochowie będą trafiać wszystkie dzieci z
województwa śląskiego, bo to właśnie w tym
mieście funkcjonuje oddział zakaźny dla najmłodszych - dodaje.
Jak udało nam się ustalić, sześcioletnia
dziewczynka, która przebywa w częstochowskim szpitalu, nie jest mieszkańcem naszego
miasta. Została przetransportowana ze szpitala
z Zawiercia prosto na oddział zakaźny. Dwie inne zakażone osoby z województwa śląskiego
trafiły do szpitala w Tychach. Jak twierdzi resort
zdrowia, pacjenci są w stanie stabilnym.

MZDIT

Opłaty za
parkowanie
w płatnej strefie
zawieszone

C

zęstochowa - podobnie jak inne
polskie miasta - zawiesza działanie parkomatów i kontrole
wykonywane osobiście przez pracowników na terenie strefy płatnego
parkowania. - Działania te mają na
celu odciążenia komunikacji miejskiej
i ułatwienia dojazdu opiekunom osób
starszych w centrum Częstochowy podkreśla Maciej Hasik, rzecznik
prasowy MZDiT w Częstochowie.
Rozwiązania w tym zakresie będą
wprowadzane w trybie pilnym. Koordynacja strefy będzie do odwołania
odbywać się w formie zdalnej. - W
przypadku utrzymania się powszechnego zagrożenia dla zdrowia będziemy zwracać się Rady Miasta Częstochowy o podjęcie działań prawnych,
które usankcjonują działania podjęte
w naszym mieście w tym zakresie dla zminimalizowania
zagrożenia częstochowianek i częstochowian - dodaje Maciej Hasik.
Katarzyna Gwara

APEL

CZĘSTOCHOWA

Dzięki czujności
listonoszki nie stracili
oszczędności

D

o mieszkania starszego
małżeństwa z Częstochowy zapukali oszuści.
Twierdzili, że są pracownikami
wodociągów.
Powiedzieli, że chcą oddać
nadpłatę w wysokości 200
zł. Para wpuściła ich do
mieszkania. Gdyby nie wizyta listonoszki i jej
racjonalne zachowanie, małżeństwo mogłoby stracić
wszystkie oszczędności.
Do zdarzenia doszło tydzień temu w jednym z mieszkań w centrum Częstochowy.
Do drzwi 88-letniego mężczyzny i jego 85-letniej żony zapukało dwoje młodych osób,
podających się za pracowników wodociągów. Oszuści
weszli do mieszkania pod
pretekstem zwrotu nadpłaty
widniejącej na rachunku lokatora. Gdy zostali wpuszczeni
do mieszkania, rozpoczęli
swój przestępczy proceder poprosili lokatorów o odkręcanie kurków z wodą w łazience lub kuchni. - Schemat
działania oszustów jest za-

wsze podobny - jeden z przestępców przez cały czas “pilnuje” lokatorów, którzy są przekonani że sprawdzają szczelność instalacji wodnej, podczas gdy drugi ze sprawców
plądruje dom w poszukiwaniu
cennych przedmiotów i pieniędzy - mówi asp. Sabina
Chyra - Giereś, oficer prasowy
częstochowskich policjantów.
Na szczęście złodziejom nie
udało się okraść seniorów, bo
w drzwiach stanęła listonoszka, która przyniosła rentę.
Spytała kim są osoby, które
odwiedziły znane jej małżeństwo i poprosiła o okazanie legitymacji przedsiębiorstwa, w
którym są zatrudnieni. Wtedy
oszuści wybiegli z mieszkania.
88-latek przypomniał sobie
po całym zdarzeniu, że prawdopodobnie ta sama kobieta
kilka dni wcześniej była u nich
w mieszkaniu prosząc o pieniądze na leczenie chorego
dziecka. Gdy mężczyzna odmówił pomocy z uwagi na
brak pieniędzy, kobieta od razu wyszła.
Katarzyna Gwara

Miejski szpital również potrzebuje
pomocy
- W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną skutkującą koniecznością
podejmowania działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem koronawirusa, zwracamy
się z ogromną prośbą o pomoc i wsparcie
naszej placówki - mówi Wojciech Konieczny, dyrektor Miejskiego Szpitala
Zespolonego w Częstochowie. - Najbardziej potrzebne są środki ochrony
indywidualnej dla personelu medycznego oraz przyjmowanych pacjentów, jak
również dezynfekujące - dodaje.
Placówka - podobnie jak Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny w Częstochowie potrzebuje maseczek z filtrem, maseczek

chirurgicznych, środków ochrony twarzy,
fartuchów ochronnych, środków do dezynfekcji, środków czystości, rękawiczek jednorazowych i termometrów bezdotykowych.
- W razie chęci wsparcia szpitala prosimy
o kontakt telefoniczny 34 370 21 25 lub
34 370 21 05 od poniedziałku do piątku w
godzinach 7.25 - 15.00. W pozostałych godzinach można dzwonić pod numery
500006390 oraz 501454354 - mówi Wojciech Konieczny. - Dyrekcja dziękuje za
wszelką pomoc i wsparcie w tej trudnej sytuacji, z którą obecnie mierzy się nasz kraj. W
tym trudnym czasie, poczucie wspólnoty i
odpowiedzialności oraz wzajemna życzliwość są szczególnie ważne - podsumowuje.
Katarzyna Gwara

JEST ŚLEDZTWO

Zabójstwo w domu pomocy społecznej

W

Domu Pomocy Społecznej przy
ul. Kontkiewicza w Częstochowie
57-letnia pensjonariuszka miała udusić
72-letnią lokatorkę z pokoju.

Do zdarzenia doszło we wtorek 17
marca po godz. 9.00 w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kontkiewicza. W DPS-ie została prawdopodobnie uduszona 72-letnia
pensjonariuszka.
Kiedy po godz. 9.00 na miejsce przyjechała policja, w DPS-ie trwała jeszcze akcja

reanimacyjna 72-latki. Niestety lekarzom
nie udało się uratować kobiety. Sabina Chyra-Giereś, rzeczniczka prasowa Komendy
Miejskiej Policji w Częstochowie poinformowała, że ślady wskazują, że do śmierci
kobiety mogły doprowadzić osoby trzecie.W sprawie zatrzymano 57-latkę. Kobieta mieszkała w jednym pokoju z 72-latką.
Śledztwo jest prawdopodobnie prowadzone w kierunku zabójstwa. Nie wiadomo,
dlaczego doszło do zbrodni. 57-latka nie
została jeszcze przesłuchana.
bea
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KWARANTANNA

CHCĄ POMÓC STARSZYM I SCHOROWANYM

Funkcjonariusze wspierają Wolontariusze -ratownicy
służby sanitarne
zrobią zakupy

R

esort zdrowia wdrożył ścisły
nadzór nad osobami objętymi
kwarantanną domową. Umundurowani policjanci wspierając służby
sanitarne i przynajmniej raz na dobę
sprawdzają, czy rzeczywiście znajdują
się one w miejscu kwarantanny i czy
nie potrzebują pomocy. Zebrane informacje przekazują do służb
sanitarnych i wojewodów. Pamiętajmy, że każdy pacjent objęty
kwarantanną domową musi być odpowiedzialny i nie narażać innych na
ryzyko. Złamanie kwarantanny podlega karze.
Funkcjonariusze, którzy sprawdzają
miejsce pobytu osób przebywających
w kwarantannie domowej, nie mają z
nimi bezpośredniego kontaktu, nie
wchodzą do domów czy mieszkań. Zawsze są umundurowani. W miarę możliwości w pierwszej kolejności kontaktują się telefonicznie z odległości

umożliwiającej potwierdzenie pobytu
osoby w wyznaczonym miejscu.
- Rozwiewając wątpliwości, co do
wyposażenia funkcjonariuszy w specjalne stroje ochronne, przypominamy, że wyposażeni są w nie funkcjonariusze czy ratownicy, którzy mają bezpośredni kontakt z osobami zarażonymi, czy badanymi - podkreślają policjanci. - W każdym przypadku, gdy zajdzie potrzeba bezpośredniego kontaktu z osobami objętymi kwarantanną,
policjanci będą postępować zgodnie z
wytycznymi inspektorów sanitarnych.
Z kolei w przypadku kontroli autobusów itp. w specjalne uniformy wyposażeni są ci funkcjonariusze, którzy
wchodzą do autobusów i mają bezpośredni kontakt z przewożonymi osobami - zaznaczają.

- W związku z rozszerzaniem kwarantanny i
wprowadzeniem stanu epidemiologicznego,
chcemy zaoferować pomoc i wsparcie osobom
starszym, schorowanym, niepełnosprawnym,
które nie są w stanie samodzielnie zaopatrzyć
się w produkty spożywcze i higieniczne, a także
leki. Nasi wolontariusze-ratownicy za darmo
przyjadą i zrobią zakupy wraz z dowozem. Ponadto chcemy podkreślić potrzebę wsparcia
naszych ratowników medycznych w Częstochowie - informuje zarząd częstochowskiego
stowarzyszenia “RESCUE TEAM”.
Stowarzyszenie Sztab Ratownictwa i Łączności w
Częstochowie RESCUE TEAM jest znane większości z
nas - jego członkowie dbają o nasze bezpieczeństwo
podczas wielu imprez. Teraz młodzi wolontariusze-ratownicy ponownie chcą nieść pomoc.

Jeśli znasz osoby:

Infolinia NFZ dotycząca
koronowirusa: 800-190-590.

 które mają problem z wykupieniem leków,
 nie mogą sami kupić podstawowych artykułów spo-

żywczych i podstawowych do codziennej higieny,
 są niepełnosprawne i samotne,
 skontaktuj się z przedstawicielami stowarzyszenia
(tel. 794 484 999, sztab@sztabratownictwa.pl).
Dodatkowo członkowie stowarzyszenia zbierają
środki do dezynfekcji karetek dla naszych częstochowskich zespołów ratownictwa medycznego. To oni codziennie otrzymują zgłoszenia i realizują
wizyty z podejrzeniami koronawirusa. Każdy taki
wyjazd wymaga przez ratowników medycznych
odpowiedniego zabezpieczenia. W chwili obecnej
zaczyna brakować środków do dezynfekcji karetek
- informują. - Każda karetka po przewiezieniu takiego pacjenta wymaga solidnej dezynfekcji z wykorzystaniem odpowiednich preparatów, np. na
bazie alkoholu. To ci ludzie - RATOWNICY MEDYCZNI - nie jacyś SANITARIUSZE - codziennie jeżdżą nie tylko do podejrzeń SARS-COV19, ale i również innych zachorowań narażając siebie i swoje
rodziny na różne bakterie i wirusy. To ci ludzie codziennie przez 12h czas siedzą w karetce i nie mają nawet czasu na ciepły posiłek - podkreślają.

PROPOZYCJE RÓŻNYCH ROZWIĄZAŃ

Prezydent miasta pisze do premiera...
P

rezydent Częstochowy wysłał do Premiera Rządu RP list z propozycjami
rozwiązań legislacyjnych mających na celu
ograniczeniem niedogodności związanych
z czasem zagrożenia epidemicznego.
Chodzi o uproszczenie procedur administracyjnych, zwrócenie uwagi na problem
rodziców dzieci z niepełnosprawnością
oraz wprowadzenie wsparcia osłonowego
dla przedsiębiorców.
List, który do wiadomości otrzymują także
częstochowscy parlamentarzyści, zamieszczamy poniżej.

Szanowny Panie Premierze,
W związku z trudną sytuacją spowodowaną epidemią wirusa SARS-Cov-2, w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania, w trosce o bezpieczeństwo obywateli oraz w celu
ochrony ich interesów proponuję pilne
przyjęcie poniższych rozwiązań legislacyjnych mających na celu wyeliminowanie ryzyka zarażenia w dużych skupiskach ludzi, a
także złagodzenie skutków czasowego zaprzestania działalności instytucji lub firm.
1. Wprowadzanie uproszczonego obiegu
dokumentacji w przypadku zgonu osoby
spowodowanej zarażeniem wirusem SARS-Cov-2, poprzez dopuszczenie przyjęcia
przez cmentarz ciała do pochówku bez konieczności rejestracji karty zgonu przez
kierownika urzędu stanu cywilnego oraz
sporządzenia aktu zgonu, z jednoczesnym
odłożeniem tych czynności na inny czas.
Uzasadnienie: Zgłoszenia zgonu mogą dokonać osoby uprawnione, wymienione w
ustawie o cmentarzach i chowaniu zmarłych. W praktyce są to osoby najbliższe, a
więc takie, które mogą mieć przed śmiercią bezpośredni kontakt z osobą, która
zmarła w wyniku zarażenia, a zatem mogą
być także nosicielami. Celem jest wyeliminowanie konieczności zgłaszania się do
USC, a więc miejsca, w którym istnieją duże skupiska ludzi. Ponadto należy wziąć
pod uwagę, że część lub całość urzędów
może zostać zamknięta lub część albo całość załogi USC może zostać poddana
kwarantannie. Wówczas w gminie nie będzie urzędnika, który mógłby sporządzić

akt zgonu lub zarejestrować kartę zgonu.
2. Umożliwienie jednostkom samorządu
terytorialnego i innym podmiotom publicznym realizacji wydatków związanych z sytuacjami zagrożenia pandemią wirusa SARS-Cov-2 bez uprzedniego zabezpieczenia ich
w planie finansowym. Wnioskujemy o wprowadzenie w ustawie o finansach publicznych zapisu, który umożliwi dokonywanie
wydatków związanych z zapobieganiem,
zwalczaniem i ograniczaniem pandemii koronawirusa (SARS-Cov-2), bez względu na
poziom środków finansowych ujętych w
planie. Odpowiednia zmiana planu wydatków powinna nastąpić w trybie przeniesień
wydatków z innych podziałek klasyfikacji
wydatków lub rezerw celowych.
3. Nowelizację przepisów Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie
orzekania o niepełnosprawności i stopniu
niepełnosprawności poprzez zmianę w § 8
ust. 4 dającą uprawnienie lekarzowi - przewodniczącemu składu orzekającego, który
uzna posiadaną dokumentację medyczną
za wystarczającą do wydania oceny stanu
zdrowia wyłącznie na podstawie posiadanej
dokumentacji medycznej, bez konieczności
osobistego stawiennictwa osoby z grupy ryzyka zakażenia wirusem.
4. Zawieszenie stosowania kar pieniężnych za niezarejestrowanie na terenie RP
pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz
niepowiadomienie o nabyciu lub zbyciu pojazdu, wynikających z zapisów art. 140mb
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o
ruchu drogowym.
5. Nowelizację przepisów, umożliwiającą
odstąpienie od naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie od wpłat, o których
mowa w art. 7 ust. 5 ustawy z 20 lipca
2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Opłatę wnosi się do
dnia 31 marca każdego roku, przewidywane są opóźnienia.
6. Wyłączenie naliczania odsetek od nieterminowych płatności podatków i opłat lokalnych poprzez dodanie do art. 54 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja

podatkowa nowego punktu, mówiącego, że
za okres od dnia przypadającego po dniu
ogłoszenia w kraju stanu zagrożenia epidemiologicznego koronawirusem do dnia odwołania tego zagrożenia.
7. Zawieszeniu na określony czas przepisów art. 35 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. - Prawo budowlane oraz art. 51 ust. 2
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
które określają dla organu kary za przekroczenie terminu 65 dni na wydanie decyzji o
pozwoleniu na budowę oraz decyzji celu publicznego. W związku z absencją pracowników rozpatrywanie spraw w terminie nie
będzie możliwe.
8. Zmianę w art. 30 ustawy z dnia 24
czerwca 1994 r. o własności lokali, która
obecnie nakazuje zwołanie zebranie ogółu
właścicieli lokali co najmniej raz w roku, nie
później niż w pierwszym kwartale każdego
roku. Zwołanie zebrań w ustawowym terminie nie będzie możliwe.
9. Przedłużenie terminu składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego przez
rolników, przesunięcie terminu złożenia
przez prezydenta miasta do wojewody
wniosku o przekazanie gminie dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego oraz terminu wypłat zwrotu rolnikom.
10. Przedłużenie terminu dokonania
oględzin, o których mowa w art. 83 f ust. 6
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody.
11. Przedłużenie z urzędu do 3 miesięcy
daty ważności zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na czas oznaczony, wydanych decyzją Prezydenta Miasta, z zachowaniem obowiązku uiszczenia stosownej opłaty, za każdy dzień ważności zezwolenia.
13. Przesunięcie ustawowego terminu na
przedstawienie informacji o stanie mienia
jednostki samorządu terytorialnego za rok
budżetowy 2019 z 31 marca 2020 r. na inny
odległy termin (art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z
dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych).
14. Zawieszenie obowiązku osobistego
stawiennictwa osób bezrobotnych w sprawie rejestracji (§ 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządze-

nia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w
sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy z dnia 12 listopada 2012 r.)
oraz określonego w art. 33 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i i instytucjach rynku pracy obowiązku pozbawienia statusu bezrobotnego
osoby, która nie dokonała osobistego zgłoszenia się do urzędu pracy w wyznaczonym
terminie w celu przyjęcia odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy proponowanej
przez urząd lub w innym celu wynikającym z
ustawy i określonym przez urząd pracy, w
tym potwierdzenia gotowości do podjęcia
pracy.
Ponadto chciałbym zwrócić uwagę na
dwa bardzo istotne problemy społeczne
związane z ograniczeniami spowodowanymi stanem zagrożenia epidemicznego
koronawirusem:
Zamknięcie szkół i przedszkoli łączy się
z trudną sytuacją (jeszcze trudniejszą niż
zwykle) dla opiekunów dzieci z niepełnosprawnościami. W zdecydowanej większości przypadków niezależnie od wieku tych
dzieci nie zostawia się ich samych w domu. Dlatego konieczne jest rozszerzenie
uprawnień do zasiłku opiekuńczego dla
rodziców/opiekunów uczących się dzieci i
młodzieży z niepełnosprawnością, niezależnie od ich wieku, zwłaszcza, że pozostają one w grupie wysokiego ryzyka. W tej
chwili taki zasiłek może otrzymać jedynie
rodzic/opiekun dziecka do lat 8.
Coraz trudniejsza jest sytuacja wielu częstochowskich firm, zwłaszcza małych przedsiębiorstw, ponoszących straty z tytułu konieczności ograniczenia działalności, braku
klientów, możliwości realizacji zamówień i
świadczenia usług, itd. Niezbędne jest jak
najszybsze wypracowanie i wprowadzenie
w życie przez Rząd RP niezbędnych działań
osłonowych, związanych z zakresem pomocy publicznej dla naszych przedsiębiorców,
która pomogłaby zminimalizować straty i
pozwolić na dalsze funkcjonowanie po okresie zagrożenia epidemicznego. To kwestia
paląca dla wielu przedsiębiorców, ich pracowników i ich rodzin w skali całego kraju.
Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara

Z POLICYJNEGO NOTATNIKA

Twierdził, że doszło do
bójki kibiców
P

olicjanci z Jastrzębia Zdroju ustalili
mężczyznę, który zadzwonił na numer
alarmowy z powodu rzekomej bójki kiboli. Jak później przyznał, zrobił sobie
„taki żart”. Za bezpodstawne wezwanie
policji 27-latkowi grozi wysoka grzywna.
Oficer dyżurny jastrzębskiej komendy odebrał telefoniczne zgłoszenie od mieszkańca
Jastrzębia-Zdroju, proszącego o pilną interwencję policji, gdyż, jak to określił, przed budynkiem “kibole się biją”. Miało ich być około
40. Kiedy mundurowi przyjechali na wskazane miejsce okazało się, że nie ma tam nikogo.
Gdy weszli do budynku, zauważyli trzech

mężczyzn. Jastrzębianie stwierdzili, że nic nie
wiedzą w tej sprawie, jednak stróże prawa
mieli co do tego wątpliwości. Od dyżurnego
otrzymali numer telefonu, z którego dzwoniła osoba zgłaszająca interwencję. Jedna z
obecnych na miejscu osób miała przy sobie
telefon, z którego wykonano połączenie alarmowe. 27-latek w końcu przyznał się. Powiedział, że zrobił sobie „taki żart” i wszystko wymyślił. Swoim zgłoszeniem mężczyzna przysporzył sobie jednak prawdziwych problemów, bowiem w związku z bezpodstawną interwencją, policjanci skierowali do sądu
wniosek o jego ukaranie. Za popełnione wykroczenie mieszkańcowi Jastrzębia grozi wysoka grzywna.

Zajechał drogę
policjantom. Był pijany...
D

waj policjanci z Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w
Bielsku-Białej wracali już po zakończonej
służbie do swoich domów. Przejeżdżając
ulicą Kopernika w Żywcu, drogę zajechał
im kierujący osobowym fordem. Policjanci musieli gwałtownie zahamować,
żeby uniknąć stłuczki. Styl jazdy forda
wskazywał, że może go prowadzić nietrzeźwy kierowca. Stróże prawa zmusili
go do zatrzymania pojazdu. Potwierdziło
się, że jechał na podwójnym gazie.
Dwóch mundurowych z Samodzielnego
Pododdziału Prewencji Policji wracało po zakończonej służbie do domu. Sierżant sztabowy Wojciech Biernat i sierż. sztab. Łukasz Michulec jechali jednym samochodem. W pewnym momencie na żywieckiej ulicy Kopernika
drogę zajechał im kierujący osobowym fordem, tak że policjant musiał gwałtownie zahamować, żeby się z nim nie zderzyć. Policjanci pojechali za osobówką, której sposób

jazdy wskazywał, że może być prowadzona
przez nietrzeźwego kierowcę i powiadomili o
swoich podejrzeniach oficera dyżurnego żywieckiej komendy, który na miejsce skierował
patrol ruchu drogowego. Policjanci z bielskiego pododdziału prewencji nie mogli jednak
czekać, aż na miejsce dojadą ich koledzy z
Żywca, bo kierowca forda realnie zagrażał
bezpieczeństwu innych uczestników ruchu
drogowego. Zmusili go do zatrzymania pojazdu. Przedstawili się siedzącemu za kierownicą 69-latkowi i okazali legitymacje służbowe.
Chwilę później dojechali mundurowi z drogówki. Badanie policyjnym alkomatem wykazało u mężczyzny ponad promil alkoholu w
organizmie.
Za jazdę pod wpływem alkoholu grożą mu
teraz dwa lata za kratami, długoletni zakaz
prowadzenia pojazdów i wysoka grzywna. Tylko dzięki czujnym nawet po służbie policjantom został zatrzymany na gorącym uczynku
popełnienia przestępstwa. Policjanci z Bielska-Białej pokazali, że są policjantami całą dobę i
można na nich liczyć nawet po służbie.
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Zdemaskowany dzięki
pozostawionym śladom
P

olicjanci zajmujący się zwalczaniem
przestępczości przeciwko mieniu z
gliwickiej komendy zakończyli właśnie
długotrwałe postępowanie przygotowawcze, dotyczące kradzieży w jednym z
domów jednorodzinnych w powiecie gliwickim. Do przestępstwa doszło w 2018
roku. Sprawca ukradł wtedy pokaźną
sumę pieniędzy. Finał dochodzenia był
zaskakujący nie dla śledczych, ale… pokrzywdzonej rodziny.
Wiosną 2018 roku nieznany w chwili
zgłoszenia sprawca dokonał kradzieży pieniędzy w kwocie prawie 400 tys. zł. Gotówka
przechowywana była w jednym z pomieszczeń, w metalowej, zamykanej kasecie.
Podczas szczegółowych oględzin miejsca
zdarzenia, policyjni technicy badali najdrobniejsze ślady i analizowali wszelkie
możliwe tropy. Rozpoczęto żmudne śledztwo, w trakcie którego przesłuchiwano
świadków, a co za tym idzie – typowano podejrzanych.
W trakcie czynności, stróże prawa przesłuchali również chłopaka córki właścicieli.
Policjanci zainteresowali się młodym czło-

wiekiem, ponieważ był on częstym gościem
pokrzywdzonych i miał szansę zorientować
się, jakie mają zwyczaje. Podczas długich
rozmów ze śledczymi, mężczyzna wypierał
się jednak jakiejkolwiek wiedzy o pieniądzach czy usytuowaniu skrytki. Tymczasem
“policyjny nos” mówił co innego…
Pozostało zweryfikować zabezpieczone
ślady, między innym z odciskami palców
świadka. Na wyniki laboratoryjnej opinii
trzeba było poczekać kilka miesięcy. Sądowa ekspertyza potwierdziła przypuszczenia
policjantów. Uzyskano niezbite, stuprocentowe dowody, że podejrzewany, mimo stanowczego wypierania się wiedzy o kasecie z
gotówką, miał z nią kontakt. Tym samym
mężczyzna ze świadka stał się... podejrzanym. 28 lutego prokurator skierował do Sądu Rejonowego w Gliwicach przeciwko
27-latkowi akt oskarżenia. Młodemu mężczyźnie grozi 10 lat więzienia.
To nie jedyna tego typu sprawa, związana z kradzieżami pieniędzy w domach rodzinnych. Angażują one zawsze wielu policjantów, sporo ich czasu i wysiłku. A czasem wystarczy tylko odpowiednio zabezpieczyć oszczędności...

Miał pecha. Trafił na
rodzinny duet policjantów

Biały proszek na nosie
zdradził młodego kierowcę
P

olicjanci z katowickiego oddziału prewencji w nocy ruszyli za bmw, które z
nadmierną prędkością przejechało przez
przejazd kolejowy. Zachowanie kierowcy
w trakcie rozmowy wzbudziło u mundurowych podejrzenia, że zażywał on
narkotyki. Pomimo, że 23-latek stanowczo temu zaprzeczał, przypuszczenia
stróżów prawa potwierdził przeprowadzony test i widoczny na nosie kierowcy...
biały proszek.
Policjanci z katowickiego oddziału prewencji wspomagali nocną zmianę siemiaowickich
kolegów. Tuż przed północą zauważyli jak

J

Zdemolował autobus

aworzniccy policjanci zatrzymali
67-letniego mieszkańca miasta, który
zdemolował autobus miejski. Straty,
jakie powstały w wyniku działania wandala, oszacowano na kilka tysięcy
złotych. Mężczyzna spędził noc w policyjnym areszcie.
Jaworzniccy policjanci interweniowali na
jednym z przystanków autobusowych, gdzie
doszło do awantury pomiędzy kierowcą a
67-letnim mieszkańcem miasta. Mężczyzna
po tym, jak nie został wpuszczony do autobu

bmw przemknęło z nadmierną prędkością
przez przejazd kolejowy. Radiowóz pojechał
za osobówką i zatrzymał pojazd do kontroli.
Młody kierowca był wyraźnie pobudzony i gadatliwy. Wzbudziło to podejrzenia u stróżów
prawa, że może on być pod wpływem narkotyków. Zapytany o to 23-latek stanowczo zaprzeczył i twierdził, że taka jest jego natura.
Niestety, kierowca nie wiedział, że na swoim
nosie ma niezbity dowód w postaci białego
proszku. Mundurowi wykonali narkotest, którego wynik potwierdził, że 23-latek kierował
bmw pod wpływem amfetaminy. Młody kierowca wkrótce usłyszy zarzut za kierowanie
pod wpływem środka odurzającego. Grożą
mu za to 2 lata więzienia.

su, gdyż nie posiadał ważnego biletu, wyciągnął z reklamówki siekierę i uderzył nią w autobus. W wyniku jego działania została rozbita szyba i uszkodzona karoseria. Straty to kilka tysięcy złotych. Wezwany na miejsce patrol zatrzymał krewkiego 67-latka i przewiózł
go do jaworznickiej komendy, skąd trafił do
policyjnego aresztu. W niedzielę, na wniosek
śledczych i prokuratora, sąd podjął decyzję o
zastosowaniu wobec niego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na 3 miesiące. Za popełniony czyn grozi mu kara do 5 lat więzienia.

D

waj policjanci z gliwickiego garnizonu
- ojciec i syn, w czasie wolnym od
służby zatrzymali sklepowego złodzieja.
Sytuacja miała miejsce w Pyskowicach.
Młodszy z mundurowych, otrzymawszy
informację o pojawieniu się złodzieja od
ekspedientki drogerii, zadzwonił do
mieszkającego w pobliżu ojca, po czym
razem wkroczyli do akcji. Działanie było
błyskawiczne i skuteczne. Mężczyzna został zatrzymany.
Ze sklepowego monitoringu wynikało,
że mężczyzna kilka razy tego samego dnia
dokonał kradzieży kosmetyków. Wartość
skradzionego łupu wynosiła ponad 1500
złotych. Młodszy z policjantów, 23-latek,
na co dzień funkcjonariusz IV komisaria-

tu, po otrzymaniu informacji o sprawcy
szybko udał się na miejsce, a po drodze
powiadomił mieszkającego w pobliżu
sklepu 53-letniego ojca, który na co dzień
pełni służbę jako dyżurny komisariatu w
Pyskowicach.
Stróże prawa błyskawicznie pojawili się
pobliżu drogerii. Starszy z nich rozpoznał
znanego sobie złodzieja – recydywistę. Ojciec i syn zatrzymali podejrzanego, po
czym przekazali go swoim będącym w
służbie kolegom.
Sprawą młodego mieszkańca Pyskowic
zajmą się prokurator i sąd. Za kradzieże
30-latek może trafić do więzienia nawet
na pięć lat.
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
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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

