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WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

Służby postawione w stan wyższej gotowości.
Zakaz odwiedzin w szpitalach

W

wielu szpitalach w województwie
śląskim
wprowadzono zakaz odwiedzin.
Dotyczy on również Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
w Częstochowie. Wojewoda śląski
zarządził stan wyższej gotowości.
W Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach
uruchomiono laboratorium, w
którym badane są próbki na obecność koronawirusa.
W sumie ponad 30 placówek
medycznych w naszym wojewódz-

twie zostało postawionych w stan
gotowości w celu ewentualnego
przyjęcia osób w przypadku zagrożenia zdrowia spowodowanego zakażeniem koronawirusem. W
związku z wystąpieniem na naszym
obszarze stanu zagrożenia epidemiologicznego dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w
Częstochowie wprowadził zakaz
odwiedzin. Obowiązuje on - do odwołania - na terenie całego szpitala.
Tymczasem w środę przed Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Częstochowie oraz

Teleporady dotyczące koronawirusa
w przychodniach

Masz gorączkę, duszności, kaszel? Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer
800 190 590! Bezpłatna infolinia
NFZ jest czynna całą dobę, przez
7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię co
zrobić, by otrzymać pomoc.
Konsultanci Telefonicznej Informacji Pacjenta mogą również przekazać Ci kontakt do placówki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ),
która udzieli teleporady medycznej.
Dzięki teleporadzie medycznejmożesz otrzymać:
- zalecenia
- e-zwolnienie
- e-receptę
- sugestię bezpośredniej
wizyty w placówce lub kontaktu ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, jeśli będzie taka konieczność.
Teleporady medyczne:
- ograniczają ryzyko roz-

przestrzeniania się koronawirusa
- ułatwiają izolację osób, które mogą
zarażać wirusem innych
- rozwiewają obawy, jeśli sytuacja
jest niegroźna
- skrócą czas oczekiwania na wizyty
u lekarzy.
- Dzięki teleporadom pacjenci z
podejrzeniem koronawirusa nie muszą przychodzić do przychodni. Mogą skonsultować się z lekarzem lub
pielęgniarką telefonicznie, bez wychodzenia z domu - zaznacza Adam
Niedzielski, prezes Narodowego
Funduszu Zdrowia.
Jeśli po zdalnym wywiadzie będzie taka konieczność, pacjenci
otrzymają sugestię skorzystania z
wizyty w placówce medycznej lub
skontaktowania się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną.
Ważne!
Godziny teleporad ustalają placówki POZ.
Katarzyna Gwara

Szpitalem Specjalistycznym w Chorzowie strażacy PSP rozstawili specjalne namioty pneumatyczne. Pojawiły się one w ramach ogólnopolskich ćwiczeń. Pełniły rolę polowych izb przyjęć, które będą służyły do przyjmowania pacjentów,
którzy są zainfekowani. Ma to pomóc rozdzielić dwa strumienie
osób - tych, którzy potencjalnie
mają infekcję od tych, którzy infekcji nie mają.
Od dwóch tygodni w Śląskim
Urzędzie Wojewódzkim codziennie zwoływany jest zespół kryzyso-

wy, podczas którego służby wojewody raportują obecną sytuację i
stan przygotowań. – Oprócz tego
w ostatnich dniach spotykaliśmy
się z dyrektorami szpitali, w których jest wprowadzony stan podwyższonej gotowości, szefami SOR
w tych placówkach oraz prezydentami, burmistrzami i starostami,
którzy są organami założycielskimi. Na bieżąco przekazujemy informacje i wytyczne z ministerstwa
zdrowia oraz głównego inspektora
sanitarnego. Dzięki wypracowanej
współpracy wiemy, że szpitale te są

w pełni przygotowane do zagrożenia epidemiologicznego. Na bieżąco też zbieramy zapotrzebowania z
placówek, w których są oddziały zakaźne – twierdzi wojewoda śląski
Jarosław Wieczorek.
Przy tej okazji przypominamy,
że koronawirus jest podatny na
rozpuszczalniki lipidów, co oznacza, że dokładne, co najmniej 30
sekundowe mycie rąk wodą ze
zwykłym mydłem lub detergentem, jest kluczowe, by ograniczyć
jego rozprzestrzenianie się.
Katarzyna Gwara

OBWIESZCZENIE
Starosty Częstochowskiego
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na podstawie:
 art.11d ust. 5 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1474 z późn.zm.)
 art. 10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.
z 2020r., poz. 256 t.j.),
zawiadamia się, że w dniu 12.02.2020r. na wniosek Wójta Gminy Poczesna z siedzibą w Poczesnej
ul. Wolności 2 (skorygowany w dniu 05.03.2020r.)
zostało wszczęte postępowanie
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:
„Budowa drogi gminnej ulicy Jałowcowej w miejscowości Zawodzie gm. Poczesna, kat. D”
Inwestycja prowadzona będzie na działkach o nr ewidencyjnych:
obręb Zawodzie, jedn. Poczesna – 426/1(426/7), 428/5(428/6), 448/3, 449/2, 450/1(450/3), 534, 535, 543/2,
544, 546, 547, 570(570/2).
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie
14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty dokonania ogłoszenia strony mogą zapoznać się z
aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie oraz składać wnioski i zastrzeżenia w Wydziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej Starostwa Powiatowego w Częstochowie, ul. Sobieskiego 9, parter, pokój nr 17.
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CZĘSTOCHOWA

ZMP

Pożar
w sklepie
ze
świecami

Silny głos miast

S

zesnastu strażaków walczyło
z pożarem, który wybuchł w
sklepie ze świecami przy ulicy
Dąbrowskiego. Do zdarzenia doszło w niedzielny (8.03.) wieczór.

R

osnące obciążenia finansowe oraz wpływ
wyzwań globalnych na przyszłość samorządu były głównymi tematami obrad
Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich. Częstochowę reprezentował oczywiście
prezydent Krzysztof Matyjaszczyk. Z kolei
Piotr Grzybowski z UM Częstochowy został
wyróżniony za działania na rzecz rozwoju europejskich instrumentów finansowych dla miast.
W tegorocznym Zgromadzeniu uczestniczyło
około 300 przedstawicieli polskich miast. Dwudniowe spotkanie było okazją do podsumowania
dotychczasowej, w tym ubiegłorocznej działalności Związku, wraz z przyjęciem sprawozdań merytorycznych i budżetowych Zarządu ZMP za 2019
rok. Odbyła się także dyskusja programowa, przyjęto program działania i budżet do końca 2020 r.
W czasie Zgromadzenia odbyła się też konferencja
programowa „Miasta po 30 latach” z udziałem zaproszonych gości, związana z dorobkiem, ale i najważniejszymi wyzwaniami, z jakimi mierzą się
obecnie polskie samorządy.
Związek Miast Polskich wręczył honorowe medale zasłużonym samorządowcom. Jednym z nich
został odznaczony Piotr Grzybowski – naczelnik
Wydziału Funduszy Europejskich i Rozwoju Urzędu Miasta Częstochowy. Otrzymał go w uznaniu
wkładu w rozwój działalności Związku Miast Polskich na rzecz miast członkowskich w Polsce, poprzez aktywny udział w pracach Komisji Polityki
Miejskiej i Rozwoju Miast. Piotr Grzybowski pełnił
w latach 2015-2018 funkcję przewodniczącego tej

Komisji, a także członka Komisji Polityki Europejskiej i Współpracy Zagranicznej oraz Komisji Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, przyczyniając się
do zwiększenia udziału polityki miejskiej w Funduszach Strukturalnych oraz utrzymania i rozwoju instrumentów finansowych ZIT i RIT [Zintegrowane i
Regionalne Inwestycje Terytorialne].
Oczywiście jednych z istotnych tematów spotkania samorządowców z całej Polski były możliwości rozwoju miast wobec rosnących obciążeń finansowych. Zgromadzeni zastanawiali się, jak
utrzymać atrakcyjność inwestycyjną i komfort życia mieszkańców, pomimo konieczności sukcesywnego zwiększenia wydatków m.in. na edukację. Był to pokłosie m.in. debaty „Stan finansów samorządowych – diagnoza i wyzwania”, która odbyła się 2 marca w Senacie RP.
Zebrani mieli też okazję do dyskusji na temat
wpływu wyzwań globalnych (w tym klimatycznych)
na działania samorządu miejskiego oraz planów
organizacji 30. rocznicy wyborów samorządowych
w 1990 r.
Delegaci na Zgromadzenie Ogólne ZMP we
Wrocławiu przyjęli m.in. dwa ważne dokumenty:
stanowisko w sprawie koniecznej naprawy finansów samorządowych oraz apel o zażegnanie
kryzysu polskiej oświaty.
Więcej o przyjętych w czasie Zgromadzenia
Ogólnego dokumentach na stronie ZMP:
http://www.miasta.pl/aktualnosci/silny-glos-miast-zgromadzenie-ogolne-zmp-we-wroclawiu

- Spaliło się zaplecze sklepu od
strony ulicy Racławickiej - mówi
st. kpt. mgr Kamil Dzwonnik,
rzecznik prasowy częstochowskich strażaków. Akcję gaśniczą
utrudniał kłębiący się czarny dym.
- W działaniach uczestniczyły cztery zastęp straży pożarnej. Nikt nie
został ranny, nie przeprowadzaliśmy ewakuacji - dodaje. Na razie
przyczyna pożaru nie jest znana.

MOSIR

Naucz się
pływać
z MOSiR
M

iejski Ośrodek Sportu i Rekreacji przyjmuje zapisy na kurs pływania. Zajęcia
odbywać się będą od 21 marca na pływalni
w ,,Sienkiewiczu”.
Zajęcia przewidują 10 godzin lekcyjnych i odbywać się będą dwa razy w tygodniu – w soboty
i niedziele.
Maksymalna ilość osób w grupie to 10, a minimalny wiek uczestniczek i uczestników – 7 lat.
Planowany termin rozpoczęcia kursu to 21 marca, a zakończenia – 2 maja.
Zajęcia będą się odbywać w następujących
dniach: 21.03., 22.03, 28.03, 29.03, 5.04, 18.04,
19.04, 25.04, 26.04, 2.05.
Koszt kursu to 250 zł. O uczestnictwie decyduje kolejność wpłat.
Więcej informacji można uzyskać pod nr
tel. 34 393 00 64 lub na stronie www.mosir.pl

SPRAWDŹ, CZY ROZPOZNAJESZ SPRAWCÓW WŁAMANIA

Skradli sprzęt wartości
30 tys. złotych
C

zęstochowska policja poszukuje sprawców kradzieży, którzy włamali się na
początku stycznia br. do sklepu z elektroniką przy ul. Okulickiego. Opublikowane zostało nagranie z monitoringu, na którym widoczny jest wizerunek
sprawców. Video można znaleźć na naszej stronie www.zycieczestochowy.pl
- Do kradzieży doszło 2 stycznia br, w jednym ze sklepów z elektroniką, znajdującym
się na ul. Okulickiego w Częstochowie. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że
czterech zamaskowanych sprawców wyłamało drzwi wejściowe i weszło do sklepu. Złodzieje skradli telefony komórkowe i akcesoria komputerowe o wartości prawie 30 tys. zł
- poinformowało Biuro Prasowe KMP w Częstochowie.
Częstochowska policja prosi, aby wszystkie osoby, które mogą przyczynić się do ustalenia tożsamości sprawców skontaktowały policji - pod nr tel. 997, 112.

oprac. Katarzyna Gwara

Paula Nogaj

TARGI SZKOLNE

„Zawodowiec” w HSC

O

koło 40 stoisk prezentujących oferty
zarówno częstochowskich szkół
średnich, Politechniki Częstochowskiej,
jak i partnerów biznesowych uczestniczyło w IV edycji Częstochowskich
Targów Szkolnych Zawodowiec 2020. Impreza tradycyjnie służyła promocji
szkolnictwa technicznego i zawodowego.
- Wybór szkoły ma ogromny wpływ na
naszą przyszłość i dalsze życie, dlatego warto do tego tematu podejść poważnie. Dziś
macie niepowtarzalną okazję, żeby dowiedzieć się więcej o danej placówce, zadać

nurtujące pytania, rozwiać wątpliwości –
mówił podczas otwarcia targów prezydent
Krzysztof Matyjaszczyk.
Targi to nie tylko możliwość zapoznania się
z konkretną ofertą poszczególnych szkół
technicznych i zawodowych ale też szereg
dodatkowych atrakcji urozmaicających imprezę. Odwiedzający mogli obejrzeć m.in.
modelki i modeli w wyjątkowej kolekcji
ubrań, prezentację musztry, popisy taneczne, pokaz samoobrony czy występ beatboxerów. Mogli też potrenować swoje umiejętności w minigolfie, poznać „krainę elektroniki”, skosztować specjałów szkoły gastronomicznej, a nawet oddać się w ręce fryzje-

rek i makijażystek. W tym roku nie brakowało jeszcze bardziej niecodziennych atrakcji –
można było zaprzyjaźnić się z „wszędobylskim” łazikiem marsjańskim, postrzelać z laserowego pistoletu, a nawet… zszyć tkankę
na przykładzie świńskiej raciczki. Nowością
tej edycji targów był turniej piłkarski z udziałem szkół technicznych i branżowych.
Częstochowskie Targi Szkolne Zawodowiec 2020 trwały dwa dni. Organizatorem wydarzenia było Centrum Obsługi Inwestora
Wydziału Funduszy Europejskich i Rozwoju
Urzędu Miasta Częstochowy. Centrum zajmuje się m.in. wspieraniem lokalnej przedsiębiorczości w zakresie analizy kadrowych po-

trzeb lokalnych pracodawców, a także współpracą ze szkołami pod kątem dostosowania
systemu kształcenia technicznego i zawodowego w mieście do tych potrzeb.
Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara

Z POLICYJNEGO NOTATNIKA

Policyjny pościg, zakaz
prowadzenia pojazdów
i tajemnicza kasetka
S
z pieniędzmi
olicjanci z Radzionkowa
zatrzymali
19-latka, który kierował
samochodem pomimo
sądowego zakazu, a ponadto nie zatrzymał się
do policyjnej kontroli. W
samochodzie uciekiniera
mundurowi znaleźli tajemniczą kasetkę, a w
niej ponad 150 tys. złotych. Nad ustaleniem
źródła pochodzenia pieniędzy pracowali śledczy,
którzy kilka dni później
zatrzymali
mającego
związek z tą sprawą
17-letniego mieszkańca
powiatu tarnogórskiego.

3.

Miłośnik whisky
zatrzymany

osnowieccy policjanci zwalczający
przestępczość przeciwko mieniu ustalili tożsamość sprawcy serii kradzieży
sklepowych, do jakich dochodziło od
sierpnia 2019 r. na obszarze całego
Śląska. Łupem 29-letniego mężczyzny
najczęściej padały drogie alkohole, a
szczególnie whisky. Łączna wartość skradzionych towarów to kilka tysięcy
złotych. Podejrzany został zatrzymany w
Siemianowicach Śląskich.

P
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29-latek działał na terenie całej aglomeracji śląskiej od sierpnia 2019 r. Jego łupem padały najczęściej drogie, luksusowe alkohole -

zwykle whisky. Czasami kradł także artykuły
kosmetyczne lub słodycze. Policjanci na
podstawie zgromadzonych w sprawie dowodów ustalili, że sprawcą wszystkich kradzieży jest jeden i ten sam mężczyzna: 29-latek
bez stałego miejsca zamieszkania. Fakt, że
nie był nigdzie zameldowany, oraz to, że często zmieniał miejsca pobytu, było dla śledczych pewnym utrudnieniem. Jego zatrzymanie było jednak kwestią czasu. Śladczy zatrzymali go w Siemianowicach Śląskich. Podejrzanemu przedstawiono łącznie 6 zarzutów kradzieży wielu towarów o łącznej wartości około 5000 zł. Ponieważ czynów tych
dokonał w warunkach recydywy, może mu
grozić 7,5 roku więzienia.

Skradziony samochód
utknął w błocie...

W połowie lutego policjanci z Radzionkowa zauważyli kierowcę bmw, który nie powinien zasiadać za
kierownicą samochodu.
Mężczyzna już wcześniej
był notowany i miał zakaz
prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Pomimo tego, że policjanci
włączyli sygnały świetlne i
dźwiękowe, by go zatrzymać, kierowca przyspieszył i zaczął uciekać.
Dopiero po kilkuminutowym pościgu policjanci zatrzymali uciekiniera. Był nim 19-letni
mieszkaniec powiatu tarnogórskiego, który
jak potwierdzili policjanci, posiadał czynny
zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Podczas czynności policjanci przeszukali auto, wewnątrz którego zauważyli tajemniczą kasetkę, w której znajdowało się ponad
150 tys. złotych. Kierowca bmw miał spore
problemy z wyjaśnieniem policjantom, skąd
posiada tak dużą gotówką. Młody mężczyzna powiedział mundurowym, że część gotówki odłożył dzięki systematycznemu
oszczędzaniu, a reszta pieniędzy pochodzi z
zaciągniętego kredytu.
Pomimo wyjaśnień 19-latka, policjanci z
Radzionkowa podejrzewali, że pieniądze mogą pochodzić z nielegalnego źródła i zabezpieczyli kasetkę. Śledczy próbowali ustalić
skąd pochodzi gotówka, sprawdzając wszelkie informacje. Utrudnieniem było to, że nikt
nie zgłaszał kradzieży bądź zagubienia pieniędzy. W wyniku pracy operacyjnej, kryminalni z Radzionkowa ustalili, że pieniądze
mogą pochodzić z jednego ze znajdujących
się w Bytomiu warsztatów samochodowych.
Po dotarciu na miejsce i rozmowie z właścicielem lokalu okazało się, że faktycznie ka-

setka została skradziona z warsztatu. Mężczyzna nawet nie zorientował się, że stracił
tyle pieniędzy. Policjanci ustalili, że kradzieży
dopuścił się 17-letni mieszkaniec powiatu
tarnogórskiego, który odbywał w warsztacie
praktyki. Działał w porozumieniu ze spokrewnionym z nim, zatrzymanym wcześniej
19-latkiem, któremu przekazywał pieniądze.
Jak ustalili stróże prawa, młody mężczyzna
zorientował się, gdzie szef trzyma pieniądze
i od początku stycznia systematycznie go
okradał. Oprócz kasetki, w której było ponad
150 tys. złotych, nastolatek ukradł jeszcze kilkanaście tysięcy. Łącznie właściciel warsztatu
stracił... ponad 170 tys. złotych! Za skradzione pieniądze, 19-latek kupił m. in. samochód
marki bmw, w którym po pościgu został zatrzymany przez policjantów.
Odzyskana gotówka wróciła do prawowitego właściciela. Policjanci na poczet przyszłych kar i grzywien zabezpieczyli również
bmw. Zatrzymani mężczyźni przyznali się do
winy i usłyszeli zarzuty. Obaj usłyszeli zarzut
kradzieży, a 19-latek dodatkowo zarzuty: kierowania samochodem pomimo sądowego
zakazu oraz niezatrzymanie się do policyjnej
kontroli. Prokurator zastosował wobec niego
policyjny dozór. Mieszkańcom powiatu tarnogórskiego grozi do 5 lat więzienia.

P

olicjanci z wydziału prewencji zatrzymali złodziei dostawczego hyundaia.
Okazali się nimi 23-letni świętochłowiczanin i 21-letni katowiczanin. Mężczyźni
wpadli w ręce mundurowych na terenie
hałdy, gdy próbowali wyciągnąć skradziony pojazd, którego koła ugrzęzły w
podmokłej ziemi. Po nocy spędzonej w policyjnym areszcie sprawcy usłyszeli zarzut
kradzieży pojazdu. Odzyskany samochód
wróciło do właściciela. O dalszym losie
mężczyzn zadecyduje sąd. Grozi im do 5
lat więzienia.
Dyżurny świętochłowickiej komendy odebrał zgłoszenie o kradzieży dostawczego hyundaia. Do zdarzenia doszło w dzielnicy Chropaczów. Na miejsce pojechali policjanci z Wydziału Kryminalnego. W rozmowie z pokrzywdzonym ustalili, że we wtorek wieczorem zaparkował samochód na parkingu. Następnego

dnia rano zauważył, że pojazdu nie ma. Policjanci rozpoczęli poszukiwania hyundaia. Tego samego dnia ustalili, że może się on znajdować na terenach przemysłowych na pograniczu z Bytomiem. Szybko sprawdzili trop, który
doprowadził ich do hałdy na granicy ze Świętochłowicami. Tam policjanci odnaleźli skradziony pojazd, przy którym stali dwaj mężczyźni i próbowali go wydostać z błota. Jak się okazało 23-letni mieszkaniec Świętochłowic i jego
21-letni kompan z Katowic wjechali na podmokły teren i unieruchamiając pojazd, którego
koła utknęły w mokrej glebie. Mężczyźni byli
zaskoczeni widokiem mundurowych. Zostali
zatrzymani i przewiezieni do komendy policji.
Podejrzani trafili do policyjnego aresztu, gdzie
spędzili noc. Usłyszeli zarzut kradzieży dostawczego hyundaia. O dalszym losie mężczyzn zadecyduje sąd. Grozi im do 5 lat za kratami.

Niemowlę wśród karaluchów i... pijanej rodziny
J

astrzębscy policjanci interweniowali wobec matki,
która będąc pod wpływem alkoholu, zajmowała się 8-miesięczną
córką. 32-latka miała w organizmie blisko 1,5 promila alkoholu.
Mundurowych wezwały pracownice
Ośrodka
Pomocy
Społecznej, które podejrzewały,
że matka może być pijana. Kobieta po kolei wzywała kolejnych
członków rodziny, którzy rzekomo mieli zająć się jej
dzieckiem. Jak się okazało,
żaden z nich nie był trzeźwy...


32-letnia mieszkanka Jastrzębia-Zdroju miała w swoim organizmie blisko 1,5 promila alkoholu i
w takim stanie sprawowała opiekę nad swoją 8-miesięczną córeczką. Pracownice Ośrodka Pomocy Społecznej wezwały mundurowych na interwencję. Urzędniczki podejrzewały, że matka
może być pijana i sprawować
opiekę nad córką. W jej mieszkaniu panował nieład, było brudno,
a w pomieszczeniach chodziły karaluchy. Warunki, w jakich przebywało dziecko były tragiczne, w
mieszkaniu nie było czym oddy-

chać, z uwagi na unoszący się
dym papierosowy. Kobieta chcąc
uniknąć konsekwencji swojej nieodpowiedzialnej „opieki” wskazała, że dzieckiem zajmuje się przebywający w mieszkaniu jej ojciec
chrzestny. Niestety badanie stanu trzeźwości mężczyzny wykazało, że ma on w organizmie 1,5
promila alkoholu. Wtedy jastrzębianka powiedziała, że jedzie już
na miejsce jej matka, która zajmnie się wnuczka. Niestety babcia „wydmuchała” 0,5 promila.
Gdy kobieta usłyszała, że dziecko
trafi, do pogotowia opiekuńczego

poprosiła, aby jeszcze trochę poczekać, zaraz przyjedzie jej ciocia
i zajmie się dzieckiem. Policjanci
nie wierzyli własnym oczom, gdy
badanie stanu trzeźwości cioci
wykazało 0,68 promila alkoholu.
Matka wiedząc, że pracownicy
socjalni oraz mundurowi nie mają wyjścia i muszą zapewnić bezpieczeństwo dziecku przekazując
go do placówki, zaczęła się nerwowo zachowywać. Agresywna
kobieta krzyczała i nie chciała oddać córeczki paniom z opieki społecznej. Do akcji wkroczyła policjantka, która spokojnie tłuma-

czyła kobiecie, że to działanie dla
dobra dziecka, bowiem w takim
stanie nikt z bliskich nie może odpowiedzialnie zająć się dziewczynką. Dopiero rozsądne agrumenty mundurowej dotarły do
matki, która zdecydowała się
przekazać dziecko policjantce. Dziewczynka po przebadaniu
przez lekarza została przewieziona do pogotowia opiekuńczego.
Pijana matka swoim nieodpowiedzialnym zachowaniem naraziła
dziecko na bezpośrednie zagrożenie dla życia bądź zdrowia. Może jej grozić 5 lat więzienia.
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!!!

Cz-wa, al. NMP 3,

l

tel. 34 365 53 14

Cz-wa, pl. Daszyńskiego 4,

l

tel. 34 368 19 45
Cz-wa, ul. Jagiellońska 3/9

l

tel. 506 107 375

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

KURSY
n TRENING ZDOLNOŚCI

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 4 skórki królicze
2 nieduże obrazy ( widok:
Wyspy Kanaryjskie oraz motyw
kwiatowy) Tel. 34 323 24 70
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

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

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
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 50M , I piętro
umeblowane, gotowe na zamieszkanie,
najem krótkoterminowy,
ul. Dąbrowskiego 41,
tel. 602 307 570
2

n WYNAJMĘ pawilon piętrowy 85

KUPIĘ
KUPIĘ motocykl , samochód,
motorower z lat 50-tych, 60-tych,
70-tych
zapomniany, zastały w garażu
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 PRL
- zadbany z dokumentami
np. Fiat 125p, 126p , syrena , mikrus,
moskwicz , wołga WSK , WFM ,
JUNAK , OSA i inne ciekawe
tel. 608 097 274

KUPIĘ  płytki podłogowe
z Opoczna:
wzór HERWES brązowe :
35x35 cm - 10 sztuk.
Tel.: 509901250

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

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 DOM w szeregowej

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

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 Cz-wie, ul. św.

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

n SPRZEDAM działkę budowlaną na

ul. Limanowskiego 5. Tel. 34 363 91 34

n SPRZEDAM pensjonat w Cz-wie pod
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)

obojętny -tel. 663 626 576

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

ATRAKCYJNY 40-LATEK
umili samotnym paniom
czas i wieczór.

Tel. 534 599 568

ODKUPIĘ
nowy lub sprawny
przyrząd do
badania witamin

Vitastiq2
tel. 508 157 381
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

Miejsce pracy: Częstochowa

złom. Tel. 667 499 164

USŁUGI

n

PROGRAMISTA PHP

n PRZYJMĘ srebro, może być

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

MATRYMONIALNE

NIERUCHOMOŚCI

Profil idealnego kandydata:
• Samodzielność i aktywność w działaniu
• Doskonała umiejętność analitycznego myślenia
• Dobra znajomość PHP 7, JavaScript (DOM), CSS
• Znajomość SQL i baz danych MySQL
• Podstawowa znajomość środowiska pracy *nix ( uprawnienia,
konfiguracja PHP)

Mile widziane:
• Znajomość środowiska WORDPRESS, PRESTA,JQUERY, SASS,
SMARTY, BOOSTRAP
• Umiejętność praktycznego stosowania standardów w3c

Oferujemy:

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

• Elastyczny czas pracy umożliwiający pogodzenie o
 bowiązków na uczelni
z zadaniami w projekcie
• Prace w młodym i dynamicznym zespole, u
 dział w Firmowych projektach
• Narzędzia niezbędne do pracy
• Możliwość rozwoju zawodowego,zdobycia doświadczenia
zawodowego, przyjazną atmosferę w pracy

n SPRZEDAM cegłę (czerwona,
pełna) z rozbiórki - 1000 szt.
Cena: 1,40 zł/szt. Tel. 798-258-531

KONTAKT:
tel. 501 10 13 10

CV wyślij na adres:
praca@iplus.com.pl

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 6 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

KIA SPORTAGE
1.6 E, rok prod. 2010,
kraj.
19.900 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
22.900
zł
n CITROEN C-ELYSE 1.6 benzyna, rok prod. 2013, kraj.
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
n
n
n

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 ASTRA 1.4 E, rok prod. 2007, kraj.
 7.900 zł
15.900 zł
n OPEL ASTRA 1.6 benzyna, rok prod. 2010, kraj.
12.800 zł
n OPEL ASTRA 1.9 D, rok prod. 2006
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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.
n RENAULT MODUS 1.2 E, rok prod. 2008
11.900 zł
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
26.500 zł
n SEAT ALTEA XL 2.0 D, rok prod. 2012
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

