
Dziś w numerze:

Mimo licznych apeli i komuni-
katów w telewizji, radiu i gazetach 
nadal są seniorzy, którzy nie sto-
sują się do zasad prawidłowego 
przemieszczania się w miejscach 
publicznych. W piątek często-
chowscy strażnicy miejscy podjęli 
interwencję wobec kilkudzie-

sięciu osób, które 
zgromadziły się 
przed rynkiem na 
Zawodziu i nie za-
chowały między 
sobą wymaganych 2 
metrów odstępu.

Podczas patrolo-

wania ul. Mirowskiej i Faradaya 
oraz okolic targowiska na Zawodziu 
częstochowscy strażnicy miejscy 
zobaczyli grupę kilkudziesięciu 
osób, która stała blisko siebie. Były 
to głównie osoby starsze. Nikt za-
chowywały między sobą wymaga-
nej odległości 2 metrów. Kilka osób 
stało obok siebie i rozmawiało.  
- Dopiero radiowóz częstochow-
skiej straży miejskiej i puszczony kil-
kukrotnie komunikat przez głośnik, 
doprowadziły do tego, że osoby do-
stosowały się do wytycznych i za-
stosowały między sobą odstęp od-
ległości 2 metrów - podkreśla Artur 
Kucharski, rzecznik straży miejskiej.
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Pracownicy częstochowskich 
służb medycznych będą mogli 
nieodpłatnie korzystać z miejsc 
noclegowych w Domu Piel-
grzyma. To efekt porozumienia 
prezydenta Częstochowy z Prze-
orem Klasztoru Ojców Paulinów 
na Jasnej Górze.

- W trosce o bezpieczeństwo za-
równo tych pracowników, jak i ich 
rodzin, ale także wychodząc na-
przeciw ich oczekiwaniom, podją-
łem starania mające na celu możli-
wość zakwaterowania poza miej-
scem zamieszkania personelu Miej-
skiego Szpitala Zespolonego, Stacji 

Pogotowia Ratunkowego i Woje-
wódzkiego Szpitala Specjalistyczne-
go – mówi prezydent Krzysztof Ma-
tyjaszczyk.  – Te osoby z uwagi na 
charakter swojej pracy, a więc także 
częsty kontakt z osobami podejrza-
nymi o zakażenie lub już zakażony-
mi koronawirusem, nie chcą wracać 
do domów w obawie o zdrowie i ży-
cie swoich najbliższych.

Dzięki chęci pomocy i zaanga-
żowaniu Klasztoru Zakonu Święte-
go Pawła Pierwszego Pustelnika 
na Jasnej Górze udostępniono dla 
tych osób miejsca noclegowe w 
Domu Pielgrzyma im. św. Jana 
Pawła II przy ul. ks. kard. Stefana 
Wyszyńskiego, w pobliżu klaszto-

ru jasnogórskiego.
Do dyspozycji pracowników Miej-

skiego Szpitala Zespolonego zagwa-
rantowano docelowo 94 miejsca, 
Wojewódzkiego Szpitala Specjali-
stycznego (podległego władzom 
marszałkowskim) – 90 miejsc i dla 
Stacji Pogotowia Ratunkowego – 
54. Mieszkając tam personel me-
dyczny częstochowskich szpitali  
i pogotowia będzie oczywiście sto-
sował się do ogólnie przyjętych za-
sad bezpieczeństwa w czasie stanu 
epidemii. Pracownicy poszczegól-
nych jednostek będą kwaterowani 
w różnych skrzydłach budynku.
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POCZTA POLSKA

Narażamy siebie, naszych najbliższych, klientów...
- Niestety z powodu koronawirusa 
cały świat nie może się za-
trzymać. Niektórzy wciąż pracują, 
narażając siebie,  swoich najbliż-
szych i klientów. Codziennie 
spotykamy się z tysiącami osób – 
alarmowali częstochowscy 
listonosze. - Jeszcze do niedawna 
musieliśmy dostarczać przesyłki 
osobom na kwarantannie czy za-
każonym. Nikt nas nie informował, 
gdzie się udajemy. A  tylko nie-
którzy przyznawali się, że są 
chorzy. Teraz dostajemy listy osób 
z  kwarantanny, do których prze-
syłki nie są dostarczane, ale 
okazuje się, że dane przychodzą 
nawet z  tygodniowym opóźnie-
niem... - podkreślali. Początkowo 
ogromny problem był też z środ-
kami do dezynfekcji.

W  grupie osób bardziej narażo-
nych na koronawirusa znajdują się 
również listonosze i  inni pracowni-
cy pocztowi. Zwłaszcza teraz, gdy 
w  internecie zamawiamy wręcz na 
potęgę. - Początkowo mieliśmy 
wrażenie, że Poczta Polska pozosta-
wiła nas samych sobie. Chodziliśmy 
od domu do domu. Gdybyśmy tra-
fili na osobę z  podejrze-
niem lub co gorsze zarażoną koro-
nawirusem to narazilibyśmy nie tyl-
ko nasze zdrowie, naszych najbliż-
szych, ale i klientów oraz współpra-
cowników. Wirus mógłby się bły-
skawicznie rozprzestrzenić w całym 

regionie. Na dodatek otrzymaliśmy 
maleńką buteleczkę z  płynem de-
zynfekującym, który wystarczył na 
dzień czy dwa. Teraz jest trochę le-
piej, bo gdy płyn się skończy, może-
my go uzupełnić. Otrzymaliśmy też 
rękawiczki, wciąż nie mamy jednak 
maseczek – mówili.

Listonosze apelują o  lepsze za-

bezpieczenie pracy, bo codziennie 
spotykają się z tysiącami osób. Kilka 
dni temu Poczta Polska rzeczywi-
ście wstrzymała doręczanie kore-
spondencji pod adresy, gdzie prze-
bywają osoby objęte kwarantanną. 
Do czasu zakończenia okresu izola-
cji korespondencja kierowana pod 
adresy objęte kwarantanną, będzie 

przechowywana w  placówkach 
pocztowych, bez próby doręczenia. 
Podjęcie próby doręczenia przesył-
ki nastąpi dopiero po zakończeniu 
kwarantanny przez adresata. - 
Poczta Polska podjęła szereg dzia-
łań zmierzających do ograniczenia 
ryzyka rozprzestrzeniania się koro-
nawirusa SARS-CoV-2 oraz zapew-

nienia maksymalnego bezpieczeń-
stwa pracowników, oraz  klientów 
i partnerów biznesowych – zapew-
nia Justyna Siwek 
rzecznik prasowy. - Płyny dezynfek-
cyjne i  rękawiczki oraz dodatkowe 
środki bezpieczeństwa trafiają do 
wszystkich pracowników mających 
kontakt z  klientami. Dystrybucja 
środków ochrony indywidualnej dla 
pracowników obejmuje maseczki, 
rękawice jednorazowe oraz płyny 
do dezynfekcji rąk i  powierzchni. 
Dbamy, by w  pierwszej kolejności 
byli zaopatrywani w nie listonosze. 
Zarząd zdecydował o  wypłacie do-
datkowego świadczenia w wysoko-
ści 50 złotych na indywidualny za-
kup środków do dezynfekcji oraz 
środków ochrony. Otrzymają je 
pracownicy zatrudnieni na stanowi-
skach eksploatacyjnych, mający 
bezpośredni kontakt z  klientami 
i ładunkami pocztowymi – wyjaśnia.

Poczta zachęca również do sko-
rzystania z bezpłatnej usługi „Pole-
cony do skrzynki”. By z niej skorzy-
stać, wystarczy wypełnić formularz 
w  wersji elektronicznej (lub papie-
rowej), a następnie złożyć go w wy-
branej placówce pocztowej albo 
przekazać listonoszowi. Jak zazna-
cza Justyna Siwek, Poczta pozostaje 
w stałym kontakcie z Głównym In-
spektorem Sanitarnym i  innymi 
służbami, odpowiedzialnymi za 
bezpieczeństwo w Polsce.
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CZĘSTOCHOWA

Czekali obok siebie 
przed wejściem na 

rynek

POROZUMIENIE

Miejsca noclegowe dla 
częstochowskich medyków
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 Opracowanie kolumny - redakcja

DOBRE WIADOMOŚCI

Pokonali groźnego 
wirusa

OD WOŚP

37 respiratorów dla polskich 
szpitali

ZAPOWIEDŹ RESORTU ZDROWIA

Powstaną kolejne szpitale 
jednoimienne

MYSZKÓW

Nie przestrzegał 
zasad kwarantanny

SAMORZĄDOWCY SĄ ZGODNI

Kolejny apel o przesunięcie terminu wyborów

Ze szpitali z oddziałami zakaźnymi 
w naszym województwie płyną też 
dobre wieści. Kolejnym czterem 
osobom udało się pokonać korona-
wirusa - dwie z nich hospitalizowane 
były w częstochowskim szpitalu.

Jak informują służby wojewody:
Groźnego wirusa zwalczył orga-

nizm 64-letniego mieszkańca Bla-
chowni, który hospitalizowany był w 
szpitalu w Częstochowie im. NMP.

Tutaj także kurował się mieszka-
niec w sile wieku z gminy Dębowiec, 

który również może wrócić wyleczony 
do domu.

Dwa ujemne wyniki wykazały rów-
nież próbki pobrane od 67-letniej pa-
cjentki, która leczyła się w szpitalu w 
Chorzowie.

Koronawirusa w organizmie nie 
ma także młody mieszkaniec Będzina 
– badania molekularne jego próbek 
okazały się ujemne. Co ciekawe, męż-
czyzna leczył się w swoim domu pod 
nadzorem sanepidu oraz lekarza za-
kaźnika.

Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, w 
ramach wsparcia szpitali walczących z koronawi-
rusem, zamówiła 37 respiratorów uniwersalnych. 
Ich wartość to blisko 2,5 miliona złotych. Urzą-
dzenia trafią do szpitali w całej Polsce z tzw. II 
linii walki z epidemią, a więc szpitali postawio-
nych przez wojewodów w stan podwyższonej 
gotowości.

Będzie to zakup realizowany dzięki uruchomione-
mu przez Fundację Funduszowi Interwencyjnemu na 
rzecz walki z koronawirusem w Polsce. Poprzez prze-
kazanie darowizny każdy Polak może dziś pomóc Or-
kiestrze w realizacji pomocy polskim placówkom me-
dycznym.

O zakupie poinformował na swoim Facebooku 
prezes zarządu WOŚP Jerzy Owsiak. - Uwierzcie, ku-
pić dzisiaj respirator to rzecz granicząca z cudem! Nie 
jesteśmy agendą rządową, jesteśmy tylko Fundacją, 
organizacją pozarządową. Przez wiele lat naszej dzia-
łalności respirator i aparat do wspomagania oddy-

chania to jedna z tych kategorii urządzeń, które naj-
częściej kupowaliśmy. Dzisiaj światowy producent 
znalazł dla nas 37 respiratorów. Urządzenia będą 
pod koniec maja, na początku czerwca. Wiemy, że 
trzeba czekać, ale zamówiliśmy, bo nieprzerwanie 
także napływają do nas błagalne prośby ze szpitali o 
te właśnie urządzenia - pisze Jurek Owsiak.

Orkiestra zamówiła już dla szpitali m.in. 150 łóżek 
przeznaczonych na stanowiska intensywnej opieki 
medycznej, 157 kardiomonitorów, 50 tys. pakietów 
indywidualnej ochrony biologicznej (IPOB), 50 tysięcy 
masek medycznych N95/KN95. Fundacja otrzymała 
także w darze 30 pomp infuzyjnych, 25 ultrasonogra-
fów, aparat do mechanicznej kompresji klatki pier-
siowej oraz 2 pulsoksymetry ręczne.

Wszystkie zakupione i otrzymane w darze urzą-
dzenia i elementy wyposażenia medycznego Funda-
cja przekaże nieodpłatnie polskim szpitalom i pla-
cówkom medycznym walczącym z epidemią korona-
wirusa.

- Mamy informację, że jednoimienne szpitale wy-
pełniają się już pacjentami zakażonymi 
koronawirusem, dlatego uruchamiamy następne - 
poinformował w sobotę wiceminister zdrowia 
Waldemar Kraska. Być może jeden z nich po-
wstanie w Częstochowie - na Tysiącleciu, gdzie 
obecnie funkcjonuje oddział zakaźny.

Kraska poinformował na konferencji prasowej, iż 
do resortu zdrowia trafiają informacje, że jedno-
imienne szpitale wypełniają się już pacjentami. - Dla-
tego uruchamiamy następne szpitale, tzw. drugiego 
rzutu, które także staną się szpitalami jednoimienny-
mi - powiedział. - Myślę, że tych miejsc będziemy po-
trzebowali coraz więcej, bo te przypadki zakażeń (ko-

ronawirusem) przybywają i będą przybywać - dodał 
wiceminister.

- W tej chwili w całym kraju działa 19, a być może 
już nawet 20 szpitali jednoimiennych. Myślę, że po-
wstanie drugie tyle - zapowiedział wiceminister.

Być może jeden z nich powstanie w Częstochowie 
- na Tysiącleciu, gdzie obecnie funkcjonuje oddział 
zakaźny. Przypomnijmy, że zgodnie z pierwotną lista 
opublikowaną przez resort zdrowia, to właśnie Woje-
wódzki Szpital Specjalistyczny miał zostać przekształ-
cony w szpital jednoimienny. Ostatecznie jednak 
zdecydowano, że wszystkich zakażonych z naszego 
województwa będą przyjmować placówki w Tychach 
i Raciborzu.

Większość osób, które w powiecie 
myszkowskim zostały objęte kwa-
rantanną, stosuje się do jej zasad. 
Niestety zdarzają się też tacy, którzy 
je lekceważą. Jeden z mieszkańców 
- tuż po policyjnej kontroli - wybrał 
się na zakupy... Nie spodziewał się, 
że funkcjonariusze w tym samym 
dniu odwiedzą go jeszcze raz.

 
Policjanci z Myszkowa w sobotę 

(4.04.) skontrolowali jedną z osób ob-
jętych kwarantanną. Na miejscu za-
stali mężczyznę, który zgodnie z zale-
ceniami był w swoim mieszkaniu. Te-
go samego dnia dzielnicowi postano-
wili ponownie go sprawdzić. Niestety 
tym razem go nie zastali. Jak się oka-
zało, mężczyzna wybrał się do sklepu 
na zakupy. Wkrótce będzie musiał od-
powiedzieć za swoje nieodpowie-

dzialne zachowanie.
Przypominamy, że za nieprzestrze-

ganie przez osobę objętą kwarantan-
ną odpowiednich nakazów i zakazów 
związanych z izolacją, kodeks wykro-
czeń przewiduje karę grzywny do 500 
zł (art. 116 KW). Ponadto policjanci 
przekazują taką informację do Powia-
towego Inspektora Sanitarnego, który 
w prowadzonym przez siebie postę-
powaniu, może nałożyć na winnych 
grzywnę w wysokości do 30 000 zł. 
Codzienne sprawdzenia i kontakt te-
lefoniczny z osobami odbywającymi 
kwarantannę, mają na celu nie tylko 
sprawdzenie, czy osoba nią objęta 
stosuje się do jej zasad. Niezależnie 
od przepisów prawnych, wszyscy ob-
jęci kwarantanną powinni pamiętać, 
jaka odpowiedzialność na nich ciąży – 
nie przestrzegając jej zasad, mogą się 
w sposób pośredni przyczynić nawet 
do czyjejś śmierci.

Śląski Związek Gmin i Powiatów apeluje o 
zmianę terminu wyborów Prezydenta RP. 
Samorządowcy są zgodni, że ich przepro-
wadzenie wobec rozprzestrzeniania się 
koronawirusa, to wielkie ryzyko dla życia i 
zdrowia mieszkańców.

- Sprzeciwiamy się organizacji wyborów 
prezydenckich 10 maja w warunkach epide-
mii. Ich termin trzeba przesunąć. To powinna 
być decyzja ponad wszelkimi podziałami - mó-
wi Piotr Kuczera, Przewodniczący Śląskiego 
Związku Gmin i Powiatów, Prezydent Rybnika.

Samorządowcy podkreślają, że sprzeciw 
wobec wyborów wynika wyłącznie z troski o 
mieszkańców wspólnot lokalnych. Nie chcą 
go wpisywać w spór polityczny prowadzony 
na poziomie centralnym.

Przeprowadzenie wyborów w dobie izolacji

Samorządy lokalne przypominają, że wybo-
ry to nie tylko kampania i sam dzień głosowa-
nia, ale również związane z ich przygotowa-
niem  prace techniczno-organizacyjne, które 
trwają wiele tygodni. Gminy lada dzień powin-
ny rozpocząć czynności przygotowawcze. W 
wielu przypadkach będą one prowadzone  w 
aktualnie zamkniętych placówkach oświato-
wych, gdzie zwykle ulokowane są lokale do 
głosowania. W przygotowania te zostanie za-

angażowanych tysiące pracowników jedno-
stek samorządu terytorialnego w całej Polsce, 
co znacznie zwiększy ryzyko ich zachorowania.

- Do 6 kwietnia należy utworzyć obwody 
do głosowania, a do 10 kwietnia powinni się 
zgłosić kandydaci do obwodowych komisji 
wyborczych – wylicza Klemens Podlejski, Bur-
mistrz Miasta i Gminy Żarki, członek Zarządu 
Związku. - Jednocześnie w całym kraju wpro-
wadzono zasady, które mają na celu ograni-
czanie skupisk większych niż dwie osoby. Pre-
zydent oraz rząd RP nieustannie apelują o za-
chowanie izolacji, która ma kluczowe znacze-
nie w zahamowaniu szybkiego rozprzestrze-
niania się zachorowań.

Szereg problemów i ważna przestroga

W środowisku samorządowym od kilku ty-
godni pojawiają się głosy, które wprost wska-
zują, że pogarszająca się sytuacja w kraju 
utrudnia, a właściwie uniemożliwia przygoto-
wanie wyborów. Dlatego też w przyjętym 30 
marca stanowisku Śląski Związek Gmin i Po-
wiatów stawia uzasadnione pytanie, jak przy-
gotować wybory w bezpośrednim kontakcie 
nie tylko z wyborcami, ale też członkami komi-
sji i pełnomocnikami komitetów wyborczych?

Obawy artykułowe przez środowisko sa-
morządów lokalnych wynikają także z do-

świadczeń innych krajów w Europie. Informa-
cje przekazane przez media związane z nie-
dawno zorganizowanymi we Francji wybora-
mi lokalnymi pokazały, że w ich wyniku nastą-
pił istotny wzrost zachorowań. Miało to miej-
sce zarówno po stronie wyborców, jak i komi-
sji wyborczych.

- Te doświadczenia powinny być dla nas 
przestrogą  – podsumowuje Piotr Kuczera, 
Przewodniczący Śląskiego Związku Gmin i Po-
wiatów, Prezydent Rybnika.

W stanowisku Śląskiego Związku Gmin i 
Powiatów wskazano szereg podstawowych 
problemów, które mają kluczowe znaczenie 
w kontekście podjęcia decyzji o przesunięciu 
terminu organizacji najbliższych wyborów, tj.:

 ● rosnąca obawa o życie i zdrowie ludzi za-
równo pracowników samorządu, szkół, jak 
i członków komisji obwodowych, przedsta-
wicieli komitetów wyborczych oraz wybor-
ców;

 ● brak podstaw do zmuszania konkretnych 
pracowników samorządu i jednostek podle-
głych do tego, by podejmowali czynności 
związane z wyborami, w sytuacji, w której 
obawiają się oni o swoje zdrowie;

 ● brak możliwości ukonstytuowania się ob-
wodowych komisji wyborczych, ogromne 
problemy organizacyjno-techniczne w za-
kresie przeszkolenia takich komisji ze 
względu na ograniczenia w poruszaniu się i 

spotykaniu z uwagi na wprowadzone obo-
strzenia związane z izolacją osób;

 ● brak na rynku środków ochrony osobistej, 
w tym płynów dezynfekujących, maseczek i 
rękawiczek, w które należy wyposażyć 
wszystkie pracujące przy wyborach osoby 
(a w przypadku chwilowej ich dostępności 
ceny tych produktów są bardzo wysokie, 
tym samym środki przyznane na organiza-
cję wyborów mogą okazać się niewystar-
czające);

 ● brak zachowania zasad równości i repre-
zentatywności wyborów – tysiące osób 
poddanych kwarantannie domowej, brak 
precyzyjnych wytycznych w zakresie głoso-
wania korespondencyjnego (pracownicy 
Poczty Polskiej nie obsługują osób będą-
cych w kwarantannie);

 ● olbrzymie kłopoty z uzyskaniem zaświadczeń 
o prawie do głosowania i dopisaniem do listy 
wyborców.

ŚZGiP – jest największą regionalną organizacją samo-
rządową w Polsce, zrzeszającą obecnie 140 jednostek 
samorządu terytorialnego z woj. śląskiego (w tym 
wszystkie miasta na prawach powiatu), jego misją jest 
służba na rzecz dobra publicznego w województwie 
śląskim poprzez wspieranie społeczności i samorządów 
lokalnych. Członkiem Zarządu Związku jest również pre-
zydent Krzysztof Matyjaszczyk.
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Spowodował wypadek  
i uciekł. Został aresztowany

Odpowie za głupi żart

Złamał kwarantannę,  
bo chciał się przewietrzyć

Na wniosek śledczych i prokura-
tora, sąd tymczasowo aresztował 
na 3 miesiące mężczyznę, który 
doprowadził do wypadku drogo-
wego w Rybniku. 38-latek 
podczas wyprzedzania zjechał na 
przeciwny pas ruchu i zderzył się 
czołowo z mazdą, którą kierowała 
33-latka. W wyniku tego zda-
rzenia kobieta została ciężko 
ranna. Mężczyzna uciekł pieszo z 
miejsca zdarzenia i nie udzielił 
pomocy poszkodowanej. Jak się 
okazało to bardzo znany żużlo-
wiec ROW Rybnik.

Do zdarzenia doszło minionego 
wtorku, około godziny 20.00, na uli-
cy Raciborskiej w Rybniku. Jak 
wstępnie ustalili policjanci z wydzia-
łu ruchu drogowego rybnickiej ko-
mendy, kierujący volkswagenem, 
38-letni mieszkaniec powiatu gliwic-
kiego, jechał w kierunku Rybnika. 
Podczas wyprzedzania zjechał na 
przeciwny pas ruchu, gdzie zderzył 
się czołowo z mazdą, którą kierowa-
ła 33-letnia mieszkanka powiatu ra-
ciborskiego. Kobieta została ciężko 
ranna i z miejsca wypadku została 
przetransportowana do szpitala.

Mężczyzna uciekł pieszo z miej-
sca wypadku. Został zatrzymany 
przez stróżów prawa na ulicy Brzo-

zowej. 38-latek odmówił badania 
na alkomacie, w związku z czym po-
brano mu krew. Wyniki badań da-
dzą odpowiedź na to, czy w chwili 
zdarzenia był trzeźwy. Mieszkaniec 
powiatu gliwickiego usłyszał już za-
rzuty spowodowanie wypadku dro-
gowego, ucieczkę z miejsca zdarze-
nia oraz nieudzielenie pomocy po-
szkodowanej. Na wniosek śled-
czych i prokuratora, rybnicki sąd 
postanowił o tymczasowym aresz-
towaniu 38-latka na okres 3 miesię-
cy. Śledczy nadal ustalają szczegó-
łowe okoliczności tego wypadku. Za 
popełnione przestępstwa miesz-
kańcowi powiatu gliwickiego grozi 
kara nawet 12 lat więzienia.

Za wywołanie niepotrzebnej po-
licyjnej czynności odpowie 
30-latek, który powiadomił o za-
rażeniu koronawirusem. Okazało 
się, że był zdrowy i nie potrze-
bował pomocy. Mężczyzna 
angażując niepotrzebnie służby 
ratunkowe, zachował się na-
gannie i nieodpowiedzialnie, za 
co wkrótce wytłumaczy się przed 
sądem.

Skrajnym brakiem odpowie-
dzialności wykazał się 30-letni 
chorzowianin, który w centrum 
przesiadkowym podszedł do poli-
cjantów i powiedział im, że źle się 
czuje, odczuwa ból w klatce pier-
siowej i prawdopodobnie ma go-
rączkę. W związku z przekazanymi 
informacjami policjanci założyli 
odzież ochronną. W trakcie wy-
wiadu mężczyzna przyznał, że nie-
dawno wrócił z Włoch, ale nie jest 
na kwarantannie. Na miejsce na-

tychmiast skierowana została ka-
retka, którą mężczyzna został 
przewieziony do szpitala zakaźne-
go. Jak się jednak okazało, 30-la-
tek był zdrowy i nie potrzebował 
pomocy. Kłamstwem było również 
to, że był za granicą.

Za głupi żart 30-latek poniesie 
konsekwencje prawne. Przed są-
dem odpowie za wywołanie fał-
szywego alarmu, za co grozi mu 
areszt, kara ograniczenia wolności 
lub do 1500 złotych grzywny.

Wysoka grzywna może grozić 
mężczyźnie, który zlekceważył 
zasady kwarantanny domowej. 
Nie było go w domu podczas kon-
troli policjantów. Mieszkaniec 
Chorzowa tłumaczył, że musiał 
wyjść z domu, bo potrzebował się 
przewietrzyć...

Policjanci codziennie realizują 
zadania związane ze sprawdza-
niem osób przebywających na 

kwarantannach domowych. Kon-
trola policjantów u mieszkańca 
Chorzowa pokazała, że nie wszy-
scy przestrzegają obowiązujących 
zaleceń. Kiedy policjanci podje-
chali pod adres zamieszkania 
mężczyzny i próbowali się z nim 
skontaktować telefonicznie, ten 
nie odbierał połączeń. W związku 
z powyższym dzielnicowy posta-
nowił podejść pod drzwi wejścio-
we do klatki schodowej, aby na-
wiązać kontakt przez domofon, 

jednocześnie cały czas dzwoniąc 
do niego. Gdy zbliżał się już do 
klatki, mężczyzna w końcu ode-
brał telefon, na pytanie munduro-
wego, gdzie się znajduje, oświad-
czył, że na pobliskim skwerze, po-
nieważ musiał wyjść z domu prze-
wietrzyć się. Mundurowi o zdarze-
niu powiadomili służby sanitarne. 
Mężczyzna za swoje zachowanie 
odpowie przed sądem.

Uratowali życie 
29-latce i jej córce

Pobił kolegę. Będzie 
odpowiadał za jego 

śmierć

Spotkali się  
mimo zakazu

Mundurowi z Komisariatu Policji 
w Jasienicy uratowali z pożaru 
29-latkę i jej 6-letnią córkę. Ko-
bieta utknęła w mieszkaniu na 
piętrze płonącego budynku i nie 
potrafiła sama wyjść. Na pomoc 
razem z jej mężem ruszyli stróże 
prawa, którzy wyprowadzili je z 
mieszkania. Przyczynę i okolicz-
ności pożaru ustalają śledczy z 
jasienickiego komisariatu.

Oficer dyżurny jasienickiego ko-
misariatu odebrał zgłoszenia o 
pożarze przy ulicy Łaziańskiej. 
Pierwsi na miejsce dojechali stró-
że prawa z jasienickiego komisa-
riatu. Na zewnątrz budynku znaj-
dowały się 4 osoby, które same 
zdołały go opuścić. Poinformowa-
ły one policjantów, że w płonącym 

domu jest jeszcze rodzina z ma-
łym dzieckiem. Policjanci natych-
miast weszli do mieszkania i roz-
poczęli ewakuację znajdujących 
się wewnątrz ludzi. W pewnym 
momencie z okna na piętrze za-
częła  krzyczeć  do nich kobieta. 
Okazało się, że była uwięziona w 
mieszkaniu z córką. Stróże prawa 
bez wahania wbiegli wraz z mę-
żem do zadymionego pomiesz-
czenia i pomogli 29-latce i jej 6-let-
niej córce wydostać się na ze-
wnątrz. Następnie całą rodzinę 
przeprowadzili w bezpieczne miej-
sce. Po chwili na miejsce przyje-
chali strażacy z OSP Jasienica i 
Państwowej Straży Pożarnej, któ-
rzy rozpoczęli akcję gaśniczą. 
Przyczynę i okoliczności pożaru 
wyjaśniają śledczy z Komisariatu 
Policji w Jasienicy.

Stróże prawa zatrzymali 44-latka 
podejrzanego o pobicie ze skut-
kiem śmiertelnym 41-letniego 
mieszkańca Bytomia. Zebrany 
przez policjantów i prokuratora 
materiał dowodowy, pozwolił na 
przedstawienie mężczyźnie za-
rzutów. Decyzją sądu bytomianin 
trafił do aresztu. Grozi mu nawet 
dożywotnie więzienie.

W styczniu tego roku szpital po-
wiadomił prokuraturę, że pacjent, 
który został przewieziony przez ze-
spół pogotowia ratunkowego z in-
terwencji domowej, zmarł. Prokura-
tor natychmiast wszczął śledztwo, a 
do akcji wkroczyli stróże prawa. 
Mundurowi ustalili, że 8 stycznia w 
jednym z bytomskich mieszkań od-
bywała się libacja alkoholowa, pod-

czas której doszło do bójki pomię-
dzy dwoma mężczyznami. Obraże-
nia jednego z nich były tak poważ-
ne, że po przewiezieniu do szpitala, 
pomimo wysiłku lekarzy, 41-latek 
zmarł. Policjanci przyjęli kilka wersji 
śledczych, które na bieżąco analizo-
wali i weryfikowali. Rozpoczęli po-
szukiwania napastnika. Wkrótce 
ustalili, kto może być sprawcą tego 
ciężkiego pobicia. Do sprawy za-
trzymali 44-letniego mieszkańca By-
tomia. Zebrany materiał dowodowy 
przez policjantów oraz prokuratora 
pozwolił na przedstawienie męż-
czyźnie zarzutu ciężkiego uszczerb-
ku na zdrowiu, w następstwie czego 
nastąpiła śmierć mężczyzny. Decy-
zją sądu bytomianin trafił do aresz-
tu. Grozi mu dożywotnie więzienie.

Mimo całkowitego zakazu gro-
madzenia się osób, czterech 
mężczyzn z powiatu bieruńsko-
-lędzińskiego nie dostosowało 
się do nowych zaleceń. Wszyscy 
zostali ukarani mandatami.

Dyżurny z Bierunia otrzymał 
zgłoszenie, że przy ul. Oświęcim-
skiej, na parkingu osiedlowym 
zgromadziło się czterech męż-
czyzn.  Wysłany na miejsce patrol 
potwierdził taką informację. Jak 
ustalili mundurowi, mężczyźni 
spotkali się w celach towarzyskich. 
Stróże prawa nie znaleźli żadnych 
podstaw,  aby w świetle nowo 
wprowadzonych przepisów  po-
traktować panów ulgowo za tak 
nieodpowiedzialne zachowanie. 

Każdy z nich, za złamanie obowią-
zującego zakazu zgromadzeń zo-
stał ukarany mandatem w wyso-
kości 500 zł. Zgodnie z obowiązu-
jącymi od środy przepisami, do 11 
kwietnia włącznie nie można swo-
bodnie przemieszczać się poza ce-
lami bytowymi, zdrowotnymi oraz 
zawodowymi. Obostrzenie nie do-
tyczy dojazdu do pracy, wolonta-
riatu oraz załatwiania spraw nie-
zbędnych do życia codziennego. 
Ponadto w środkach transportu 
publicznego zajęta może być tylko 
połowa miejsc siedzących. Obo-
wiązuje też całkowity zakaz zgro-
madzeń spotkań, imprez czy ze-
brań. Za wyjątkiem rodzin, po uli-
cach można przemieszczać się je-
dynie w grupie do dwóch osób.

 Opracowanie kolumny - redakcja
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KUPON  
na bezpłatne ogłoszenie

 – MOTORYZACJA       – NIERUCHOMOŚCI             
 – SPRZEDAM   – KUPIĘ     – MATRYMONIALNE         
 –  INNE     – PRACA

Treść ogłoszenia: 

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

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

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

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

WYPEŁNIONY KUPON NALEŻY DOSTARCZYĆ DO REDAKCJI:  
AL. NMP 51 (I piętro)

REWOLUCJA

CENOWA

Okna 5-kom.
1465 mm

1
4
3
5
 m

m

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

LOMBARD 
DELTA

n SKUP n SPRZEDAŻ 
n ZAMIANA

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

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

LOMBARD 
KAPS 

20 lat doświadczenia
RABAT – 50% u nas to działa!

SZYBKA GOTÓWKA za:
złoto, srebro, GSM, 

RTV i inne 

TANIE WYROBY 
JUBILERSKIE

Al. NMP 1, tel. 34 361-39-50
Al. NMP 16, tel. 34 324-68-31

Al. Wolności 6, tel. 34 324 23 24
www.kapssc.pl

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

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

n SPRZEDAM drzwi wejściowe  
Tel. 501 109 822

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

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

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

n SPRZEDAM PAWILON 50M2, 
na Biznes Centrum (możliwość 
wynajęcia), tel. 602 307 570

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

n SPRZEDAM część do Chevroleta 
Captive. CZUJNIK STOPU. NOWY.  
MADE IN USA. Tel. 501 779 441

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

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

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  
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

SPRZEDAM

MATRYMONIALNEBEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

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

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 motocykl , motorower  z PRL-u 
kompletny, np. WSK, WFM, JUNAK, 
SHL, IŻ, OSA, motorynka, Jawa, 
Wierchowina, inne.  
Tel:  608 097 274 

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

MATRYMONIALNE

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

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 ATRAKCYJNY 40-LATEK 
umili samotnym paniom 
czas i wieczór. 

Tel. 534 599 568

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

PRZYJMĘ

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

KUPIĘ

KURSY

n FLASH GSM profesjonalny serwis te-
lefonów komórkowych orz nawiga-
cji GPS. Częstochowa, al. Wolności 10 
(w bramie). Tel. 888 149 969

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

WYNAJMĘ

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

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

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

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

n SPRZEDAM pensjonat w Cz-wie pod 
działalność. Ul. Gronowa 37.Długi 
29 m, szer. 9 m – 2 kondygnacje, z 
przybudówką. Tel. 502 636 143

n SPRZEDAM pole o pow. 8134 
m2, dł. 250 m, szer. 40 – 45 m w 
Częstochowie, ul. Juranda 40/44. 
Tel. 887 627 682

n KUPIĘ mieszkanie M-2 pokój z kuchnią 
na I lub II piętrze w centrum lub śród-
mieściu Częstochowy. Tel. 413 880 040 
(prosić Adama Klimasa)

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

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

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

NIERUCHOMOŚCI

USŁUGI
n POLEROWANIE reflektorów, blachar-

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

n WYNAJMĘ działający od 30 lat 
sklep monopolowo-spożywczy 24H 
na ul. Garibaldiego 18 / Częstochowa 
tel. 531 186 403

ODKUPIĘ 
nowy lub sprawny 

przyrząd do 
badania witamin 

Vitastiq2 
tel. 508 157 381

OGŁOSZENIA ABONAMENTOWE

Unieważnia się dokument  
prawa wykonywania  

zawodu  
o nr seryjnym AF012359

na nazwisko
Joanna Szczerbaniewicz
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Wybrane samochody na dzień 6 kwietnia 2020 r.

 

 

 

 

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

34.900 zł

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

24.900 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

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

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

29.900 zł

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

n  BMW 3 2.0 D, rok prod. 2001, 3 drzwi  5.500 zł
n BMW X6 2.0 D, rok prod. 2009, F. VAT,  

automat, skóra, navi, czujniki  99.000 zł

n OPEL ASTRA IV 1.7 D, rok prod. 2014, F. VAT, 
serwis, I - wł.  29.900 zł

n RENAULT TRAFFIC 1.6 D, 9-osobowy, 
rok prod. 2016, F. VAT, serwis, I - wł.  58.900 zł

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

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

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

n AUDI A3 1.9 D, rok prod. 2008  22.900 zł

n FORD FOCUS 1.6+LPG, kraj., I-wł., serwisowany  39.900 zł

n HYUNDAI i301.4 E, rok prod. 2016 
kraj., I-wł., serwis, gwarancja, F-VAT  41.900 zł

n RENAULT MEGANE SCENIC 1.6 benzyna + gaz 
rok prod. 2004  8.800 zł

n RENAULT MEGANE 1.2 E, rok prod. 2016 
F.VAT, I - wł.  39.900 zł

n VW PASSAT 1.8 benzyna, rok prod. 2008 
F.VAT, I - wł.  22.900 zł

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

n FORD FOCUS 1.8 D, rok prod. 2005  8.900 zł

n VW CRAFTER 2.0 D, rok prod. 2014  36.000 zł netto

n PEUGEOT 308 1.6 E, automat, rok prod. 2009  16.900 zł

n CHEVROLET CRUZE 1.6 E, rok prod. 2009 19.900 zł

n MAZDA 3 1.6 E, rok prod. 2010  24.900 zł

n TOYOTA AVENSIS 2.2 D, rok prod. 2010, kraj.  21.900 zł

n VW PASSAT 1.9 D, rok prod. 2002  6.900 zł

n TOYOTA YARIS 1.0 E, kraj., rok prod. 2016 
gwarancja, I-wł., F-VAT  33.900 zł

n VW SHARAN 1.8 E+gaz, rok prod. 2001, automat  9.900 zł
n VW TOURAN 2.0 TDI, rok prod. 2013, 170 KM  49.900 zł

n RENAULT CLIO 1.5 D, zakup 2017, kraj., I-wł., F-VAT  29.900 zł

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

n VW JETTA 1.6 E, rok prod. 2007  17.900 zł

n FORD MONDEO 2.0 E, rok prod. 2009, kraj.   21.900 zł
n TOYOTA RAV 4X4 DIESEL rok prod. 2007, kraj.  22.900 zł

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

n VW GOLF 4 1.6 benzyna, rok prod. 1998  3.900 zł

n OPEL AGILLA 1.2 benzyna, rok prod. 2000 4.900 zł

n FIAT 500 1.2 E, rok prod. 2017 36.500 zł

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

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

n MINI COOPER 1.5 E, rok prod. 2016, kraj.  47.500 zł

n OPEL ZAFIRA 1.7 D, rok prod. 2008 11.900 zł

n OPEL MERIVA 1.7 D, rok prod. 2005  9.200 zł
n OPEL VIVARO 2.5 D, rok prod. 2008  23.900 złn AUDI Q7 3.0 D, rok prod. 2006/2007  38.900 - 39.900 zł

n TOYOTA VERSO 2.0 D, rok prod. 2009, 7-os. 24.900 zł

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

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

 16.900 złn FORD MONDEO 2.0 D, rok prod. 2007
 21.900 złn FORD MONDEO 2.0 D, rok prod. 2009, kraj.

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

 22.900 złn CITROEN C-ELYSE 1.6 benzyna, rok prod. 2013, kraj.

 15.900 złn OPEL ASTRA 1.6 benzyna, rok prod. 2010, kraj.

 19.900 złn TOYOTA YARIS 1.3 benzyna, rok prod. 2009, kraj.
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