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Częstochowa

Zakaz odwiedzin
w szpitalach
Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie wprowadził
zakaz odwiedzin. Ciągle obowiązuje on również - od
ubiegłego roku - w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. NMP w Częstochowie.

zdj. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

– W związku z koniecznością wprowadzenia szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych zdecydowaliśmy się
wprowadzić całkowity zakaz odwiedzin – mówi Wojciech
Konieczny, dyrektor Miejskiego Szpitala Zespolonego
w Częstochowie. Placówka podkreśla, że w uzasadnionych przypadkach za zgodą ordynatora, kierownika
bądź lekarza dyżurnego będzie istniała możliwość odstąpienia od tego zakazu.
Przy tej okazji przypominamy, że podobny zakaz obowiązuje w wielu szpitalach w województwie śląskim. Dotyczy on również Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie. Tam zakaz odwiedzin został wprowadzony w ubiegłym roku i wciąż obowiązuje.

Gmina Olsztyn

Dobra wiadomość dla kierowców.
Można już jeździć dwoma jezdniami
pomiędzy węzłami Tuszyn i Piotrków
Trybunalski Zachód. Oznacza to, że
od skrzyżowania z S8 w kierunku
Łodzi pojedziemy 12 km jezdni autostradowej o trzech pasach ruchu,
a w kierunku odwrotnym dostępne
są dwa pasy ruchu. Pełny przekrój
zachodniej jezdni (w kierunku Częstochowy) będzie dostępny przed
końcem roku.
Wkrótce
kolejne
zmiany na A1

pozytywne

Przełożenie ruchu umożliwi wykonawcy tego odcinka wykonanie na
jezdni w kierunku Piotrkowa Trybunalskiego docelowego oznakowania
poziomego, naprawę barier energochłonnych i uzupełnienie ekranów
akustycznych. Na końcu zostaną zdemontowane bariery, które do tej pory rozdzielały przeciwne pasy ruchu
na tej jezdni. - Przewidujemy, że
w ciągu najbliższego miesiąca - do
połowy grudnia - zostaną oddane do
użytkowania kolejne trzy kilometry
A1. Chodzi o odcinek
między węzłami Piotrków Trybunalski Zachód
i Piotrków Trybunalski
Południe, gdzie kierowcy
pojadą całą szerokością
jezdni w kierunku Łodzi,

a w kierunku odwrotnym dwoma pasami - informują drogowcy. W ciągu
kolejnych dwóch tygodni udostępnione zostaną pozostałe pasy ruchu
i kierowcy będą w pełni korzystali
z całego, blisko 16-kilometrowego
odcinka od Tuszyna do Piotrkowa
Trybunalskiego.

Zmiany także na innych odcinkach
Jeszcze przed końcem roku podobne zmiany w organizacji ruchu planowane są także na odcinku Kamieńsk Radomsko. Kierowcy skorzystają
z pełnego, trzypasowego przekroju
jezdni w kierunku Częstochowy,
a chwilę później także na jezdni w kierunku Łodzi. Trzema pasami ruchu
w kierunku Łodzi pojedziemy również na udostępnionym jako pierwszym, w przekroju dwujezdniowym,
13-kilometrowym odcinku od Radomska do Kruszyny na terenie woj.
śląskiego. - Także przed końcem roku
udostępniona zostanie druga jezdnia
od Kruszyny do początku obwodnicy
Częstochowy, wraz z drugim wiaduktem nad linią kolejową w sąsiedztwie
węzła Częstochowa Północ. Na tym
fragmencie kierowcy pojadą trzema
pasami w kierunku Łodzi, a chwilę
później także w stronę Częstochowy.
Zatem jeszcze w tym roku kierowcy
na A1 pomiędzy Tuszynem i obwod-

nicą Częstochowy zyskają łącznie blisko 56 kilometrów dwujezdniowej
trasy, o trzech pasach ruchu w każdym kierunku - wyjaśniają.
To nie koniec dobrych wiadomości
Do końca roku drogowcy planują
także oddanie pierwszego fragmentu drugiej jezdni na odcinku Piotrków
Trybunalski - Kamieńsk. - O ile aura
nie pokrzyżuje naszych zamiarów,
kierowcy powinni dostać do dyspozycji pięciokilometrowy odcinek zachodniej jezdni od węzła Piotrków
Trybunalski Południe w kierunku
Częstochowy - podkreślają.
Na przyszły rok pozostanie jeszcze
ok. 19 km, a realizacja odcinka Piotrków Trybunalski - Kamieńsk zakończy się w III kw. przyszłego roku. Tym
samym autostradą A1 przejdziemy
z okolic Gdańska do granicy z Czechami w czasie ok. pięciu godzin
z przerwą na odpoczynek.

Dofinansowanie ze środków UE
Łączny koszt prac budowlanych
związanych z przebudową ponad 80
km starych odcinków drogi, A1 od
Tuszyna do Piotrkowa Trybunalskiego oraz DK1 od Piotrkowa Trybunalskiego do początku obwodnicy Częstochowy, to ponad 2,8 mld zł. Blisko
1,7 mld zł to dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko.

Wójt odpowie za
składanie fałszywych
oświadczeń

Do Sądu Rejonowego w Częstochowie trafił akt oskarżenia przeciwko wójtowi Gminy Olsztyn. Chodzi
o składanie fałszywych oświadczeń majątkowych.
Prokuratura Rejonowa skierowała do Sądu Rejonowego
akt oskarżenia przeciwko wójtowi Olsztyna. Oskarżonemu postawiono dwa zarzuty. - Pierwszy dotyczy złożenia
w okresie od 2018 roku do 2020 roku fałszywych oświadczeń majątkowych poprzez zatajenie posiadania gospodarstwa rolnego, nabytego w maju 2017 roku. Drugi zarzut nadużycia funkcji, polegający na nie wyłączeniu się
od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru, na którym znajduje się zatajona
nieruchomość – mówi Tomasz Ozimek, rzecznik prasowy
Prokuratury Okręgowej w Częstochowie.
Wójt nie przyznaje się do winy. – Do sądu wpłynął
wniosek obrońcy oskarżonego o warunkowe umorzenie
sprawy – informuje s. Dominik Bogacz, rzecznik prasowy
Sądu Okręgowego w Częstochowie. – Sąd nie wyznaczył
jeszcze terminu posiedzenia w tej sprawie.
Kiedy jest możliwe warunkowe umorzenie postępowania karnego? Art. 66 Kodeksu karnego mówi, że sąd może warunkowo umorzyć postępowanie gdy wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności
popełnienia czynu i winy sprawcy nie budzą wątpliwości,
a postawa sprawcy (niekaranego za przestępstwo umyślne) pozwala uzasadnić przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania sprawca będzie przestrzegał porządku prawnego i nie popełni przestępstwa. Instytucja
warunkowego umorzenia postępowania ma zastosowanie wyłącznie do czynów zagrożonych karą pozbawienia
wolności do lat 5, w przypadkach gdy sprawca nie był
wcześniej karany za przestępstwo umyślne.
■ bea
■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara
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Policja

Radni i prezydent będą zarabiać więcej Miał sporo na sumieniu.
Uciekał przed policją
Częstochowscy policjanci po pościgu zatrzymali 50-latka, który
wsiadł za kierownicę swojego
forda pomimo zakazu sądowego.
50-latek uciekał nie tylko z tego
powodu, bo jak się okazało, był
także pijany.
Do zdarzenia doszło podczas
kontroli stanu trzeźwości kierujących oczekujących na wjazd w ulicę Karłowicza w Częstochowie.
Kiedy policjant podchodził do kolejnego samochodu, na koniec kolejki podjechał ford.
Po chwili oczekiwania na otwarcie przejazdu kolejowego, kierują-

cy fordem zawrócił i pośpiesznie
odjechał się w kierunku ulicy Warszawskiej. Mundurowi ruszyli za
nim w pościg, podejrzewając, że
kierowca może być nietrzeźwy lub
poszukiwany.
Uciekinier zakończył swój rajd
dwie ulice dalej w przydrożnym
rowie. Jak się okazało, 50-letni
mieszkaniec Rędzin nie tylko prowadził swój pojazd pomimo sądowego zakazu, ale również mając
promil alkoholu w organizmie. Teraz za swoje czyny odpowie przed
sądem. Grozi mu kara do 5 lat
więzienia.

MZD

zdj. pixabay.com

Częstochowscy radni podczas
czwartkowej sesji podjęli dwie
uchwały w sprawie podwyżki wynagrodzenia prezydenta i diet
radnych. Krzysztof Matyjaszczyk
będzie dostawał miesięcznie
blisko 10 tysięcy zł brutto więcej,
a członkowie rady otrzymają
60-procentową podwyżkę. Przeciwko uchwałom głosowali radni
PiS, mimo że to ich rząd umożliwił
podniesienie pensji samorządowcom.
Dzięki nowo podjętym uchwałom, od 1 sierpnia 2021 r. (prezydent ma otrzymać wyrównanie )
wynagrodzenie prezydenta będzie się składać z następujących
składników: wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 10 770 zł; dodatek funkcyjny w kwocie 3 450 zł;
dodatek specjalny w kwocie stanowiącej 30% łącznie wynagro-

dzenia zasadniczego i dodatku
funkcyjnego; dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego.
W sumie zarobki prezydenta
przekroczą 20 tysięcy zł brutto
i będą prawie 10 tysięcy zł wyższe
niż obecnie.
Druga uchwała ustala maksymalną wysokość diety radnego na
poziomie 2,4-krotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących
kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r.
o kształtowaniu wynagrodzeń
w państwowej sferze budżetowej
oraz zmianie niektórych ustaw.
Dotychczas ta stawka wynosiła
1,5-krotność kwoty bazowej.
Dieta szeregowego radnego
wzrośnie z 1878,89 do 3006,23 zł.
Przewodniczący rady otrzyma
4294,61 zł, jego zastępcy 4079,88.

Przewodniczący komisji będzie
dostawał miesięcznie 3865,15,
a wiceszef komisji 3220,96.
Mimo że głosowanie nie poprzedziła żadna dyskusja, bo żaden
z radnych nie chciał zabrać głosu,
nie wszyscy radni byli jednomyślni.
Przeciwni podwyżce diet byli
radni PiS: Konrad Jarzyński, Katarzyna Jastrzębska, Monika Pohorecka, Paweł Ruksza i Piotr Wrona.
Natomiast Piotr Kaliszewski, Agata Pawłowska i Beata Struzik
wstrzymali się od głosu. Nie głosował Ryszard Szczuka.
Przeciwko podwyżce pensji prezydenta byli przedstawiciele PiS:
Konrad Jarzyński, Katarzyna Jastrzębska, Monika Pohorecka, Paweł Ruksza, Piotr Kaliszewski
i Piotr Wrona. Wstrzymali się Beata Struzik i Jacek Krawczyk.
■ RED

Montują filary nowej
estakady
Z użyciem specjalistycznego
sprzętu przez kilkanaście kolejnych dni będą instalowane
masywne pale pod konstrukcję
nowego obiektu w miejscu starej
estakady na Rakowie.
- Z powodu wspomnianych robót do piątku włącznie wyłączone
z użytkowania zostało przejście
przez al. Wojska Polskiego w ob-

rębie tego miejsca od strony Warszawy - mówi Maciej Hasik, rzecznik prasowy MZD w Częstochowie. Podstawowy koszt umowny
inwestycji wynosi 179 mln zł z dofinansowaniem ze środków UE.
Planowany termin zakończenia
wszystkich prac od al. Jana Pawła
II do ul. Rakowskiej to druga połowa 2023r.

Myszków

Kompletnie pijany wybrał
się na przejażdżkę

Funkcjonariusze apelują do świadków

Sprawca wypadku w centrum
miasta aresztowany
Trzy miesiące za kratkami spędzi
47-letni mieszkaniec Częstochowy,
który
wsiadł
za
kierownicę bmw pomimo sądowego zakazu i spowodował
poważny wypadek. Za sprowadzenie
bezpośredniego
niebezpieczeństwa katastrofy
w ruchu lądowym i ucieczkę
z miejsca zdarzenia grozi mu do
12 lat więzienia. Częstochowscy
policjanci apelują do osób, które
były świadkami zdarzenia oraz
względem których kierujący
bmw spowodował zagrożenie,
o kontakt.
Przypomnijmy, do zdarzenia doszło 15 listopada. Kierowca bmw
jechał aleją Wolności z nadmierną
prędkością. Lekceważył sygnalizację świetlną. Z zeznań świadków
wynika, że już w pobliżu przejścia
dla pieszych przy PKP przejechał

na czerwonym świetle. Podobnie
było na alei Kościuszki. Kierowca
potrącił przechodzącego na zielonym świetle 47-latka, który nie
zdążył uciec przed rozpędzonym
samochodem. Mężczyzna w stanie krytycznym trafił do szpitala.
Kierowca natychmiast uciekł
z miejsca zdarzenia. Po przejechaniu około 200 metrów spowodował kolizję i uderzył w audi. Jego
bmw musiało się zatrzymać z powodu poważnych uszkodzeń.
Policjanci zatrzymali 47-letniego mieszkańca Częstochowy. Jak
się okazało, mężczyzna miał zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Śledczy
z częstochowskiego wydziału
kryminalnego skrupulatnie przesłuchali świadków, przejrzeli nagrania z monitoringu, wykonali
szczegółowe ustalenia, by w środę, 17 listopada, całość zgromadzonych materiałów przekazać

prokuratorowi.
Ten, na podstawie zebranych
danych postawił 47-latkowi zarzut sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy
w ruchu lądowym i ucieczki
z miejsca zdarzenia. Sąd na wniosek prokuratora zdecydował, że
mężczyzna kolejne 3 miesiące
spędzi w areszcie. Grozi mu do
12 lat więzienia.
Kryminalni z Komendy Miejskiej
Policji w Częstochowie proszą
osoby, które były świadkami zdarzenia oraz względem których kierujący bmw spowodował zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym lub posiadają nagrania rejestrujące niebezpieczną jazdę
sprawcy przestępstwa o kontakt
z Wydziałem Kryminalnym pod
numerem 47 85 812 80 lub z najbliższą jednostką policji dzwoniąc
pod numer alarmowy 997.

zdj. freepik.com

Ponad 2,5 promila alkoholu
w organizmie miał 36-latek zatrzymany przez myszkowskich
policjantów.
Mężczyzna
w takim stanie wsiadł za kierownicę. Na efekty nie trzeba
było długo czekać - w miejscowości Ciasna utracił panowanie
nad autem i uderzył w latarnię
oraz inny pojazd.
Do zdarzenia doszło we wtorek
16 listopada, kilka minut po godzinie 16.00 w Ciasnej. Kierowca dostawczego fiata jechał ulicą Zjednoczenia w kierunku drogi krajowej numer 11. Nie dostosował
prędkości do warunków panujących na drodze i stracił panowanie nad pojazdem. W efekcie uderzył w przydrożną latarnię, a następnie w skodę, za którego kie-

rownicą siedział 30-letniego
mieszkaniec gminy Ciasna.
Na szczęście w groźnie wyglądającej kolizji żaden z kierujących nie
odniósł obrażeń. Jak zawsze w tego typu zdarzeniach mundurowi
zweryfikowali trzeźwość uczestników kolizji. Badanie alkomatem
wykazało w organizmie sprawcy
ponad 2,5 promila alkoholu. Policjanci zabezpieczyli jego prawo
jazdy. Nieodpowiedzialny kierowca wkrótce usłyszy zarzuty kierowania pojazdem, znajdując się
w stanie nietrzeźwości i spowodowania kolizji drogowej. Za tak poważne naruszenia obowiązujących przepisów grozi mu kara do
2 lat pozbawienia wolności, sądowy zakaz prowadzenia pojazdów
oraz wysoka grzywna.

■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara
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Z POLICYJNEGO NOTATNIKA

Pijany rozbił sześć samochodów Kłusownik wpadł ze
własne sidła
i uciekł do domu
Policjanci
interweniowali
w Przyłęku, gdzie odnaleziono
dwie martwe sarny. Zwierzęta
zginęły z rąk człowieka - zostały
złapane we wnyki. Na miejscu
pojawił się mężczyzna, który na
widok
policjantów
zaczął
uciekać. Wszystko wskazywało
na to, że przyszedł dojrzeć, co
wpadło w jego sidła. 40-latek
został zatrzymany. Potwierdził
również mundurowym, że to on
założył śmiertelne pułapki...

Policjanci ze Szczekocin otrzymali informację o znalezieniu
w miejscowości Przyłęk w masywie leśnym dwóch martwych saren. Zwierzęta zostały złapane we
wnyki. Podczas prowadzonych na

miejscu czynności policjanci zauważyli mężczyznę, który na widok stróżów prawa zaczął uciekać.
Mundurowi natychmiast ruszyli
w pościg. Po chwili uciekinier był
już zatrzymany. W toku dalszych
czynności 40-latek potwierdził policjantom, że zakładał wnyki z zamiarem złapania dzikiej zwierzyny. Podczas przeszukania domu
zatrzymanego, śledczy znaleźli 20
sztuk stalowych linek, podobnych
do tych, z których wykonane były
znalezione w lesie śmiertelne pułapki. Mieszkaniec gminy Szczekociny noc spędził w policyjnym
areszcie. Za polowanie na zwierzęta za pomocą wnyków lub innych niedozwolonych środków
grozi kara do 5 lat więzienia.

zdj. Śląska Policja

Złodziej samochodu
wpadł szybciej niż
mógł się spodziewać

Kierował w stanie nietrzeźwości,
spowodował kolizję z 6 pojazdami, a następnie uciekł do
domu. Policjanci ekspresowo namierzyli, a następnie zatrzymali
34-latka, wobec którego został
zastosował środek zapobiegawczy w postaci zabezpieczenia
majątkowego. O dalszym losie
mężczyzny zdecyduje teraz sąd.
Policjanci zostali zaalarmowani,
że w miejscowości Wola, na osiedlowym parkingu, doszło do
uszkodzenia wielu pojazdów
przez innego kierującego. Mundu-

rowi ustalili, że w zdarzeniu uszkodzonych zostało 6 zaparkowanych
tam osobówek. Następnie odnaleźli ślady, a także elementy należące do samochodu sprawcy. Po
sprawdzeniu zaparkowanych aut,
policjanci namierzyli pojazd
sprawcy. Oprócz nietypowego
ustawienia na osiedlowym parkingu, opel nosił wyraźne ślady otarć,
zarysowań i wgnieceń na przodzie
wozu. Mundurowi szybko ustalili,
że kierującym był najprawdopodobniej 34-letni mieszkaniec powiatu pszczyńskiego. Ich przypuszczenia szybko potwierdziły

się. Gdy stróże prawa zjawili się

częli pościg. Do działań włączyły
się również patrole prewencji. Kierujący seatem w trakcie ucieczki
uderzył w radiowóz raciborskiej
drogówki próbując zepchnąć go
na pobocze i kontynuował ucieczkę w kierunku centrum miasta.
Następnie na ulicy Rybnickiej kierowca chciał potrącić policjantów
z prewencji, którzy dwoma radiowozami
zablokowali
drogę.
W efekcie tej blokady kierujący seatem uszkodził kolejny radiowóz.
Wtedy policjanci oddali strzały
w kierunku samochodu, aby go
zatrzymać. Desperat uciekał jednak dalej. Po przejechaniu jeszcze
kilkuset metrów zatrzymał pojazd
i zaczął uciekać pieszo. Został on
zatrzymany przez mundurowych
kilka minut później na terenie po-

sesji przy ulicy Rybnickiej. Mężczyzna w wyniku policyjnej interwencji został postrzelony w ramię.
Mundurowi udzielili mu w pierwszej kolejności pomocy przedmedycznej i wezwali pogotowie ratunkowe.
Nieodpowiedzialny kierowca to
28-letni mieszkaniec Wodzisławia
Śląskiego. Badanie alkomatem
wykazało, że był trzeźwy. Podczas
sprawdzenia go w policyjnych systemach informacyjnych okazało
się, że ma sądowy zakaz kierowania pojazdami. Ponadto samochód nie był dopuszczony do ruchu oraz nie miał opłaconej składki ubezpieczenia. Stróże prawa
wyjaśniają teraz pod nadzorem
prokuratury szczegółowe okoliczności zdarzenia.

w jego mieszkaniu, wyczuli od niego alkohol. Przeprowadzone badanie wykazało w organizmie
34-latka 1,7 promila alkoholu.
Mundurowi zatrzymali mężczyznę
oraz jego uprawnienia do kierowania. Na poczet przyszłych kar
i grzywien policjanci tymczasowo
zabezpieczyli jego mienie. Za popełnione przestępstwo 34-latek
odpowie przed sądem. Grozi mu
kara do 2 lat więzienia.

Pościg za kierowcą seata.
Policjanci oddali strzały
Raciborscy policjanci zatrzymali
28-letniego kierowcę seata, który
nie zatrzymał się do kontroli drogowej. W trakcie ucieczki
mężczyzna uszkodził dwa radiowozy i chciał potrącić policjantów.
Aby zakończyć szaleńczy rajd,
mundurowi oddali kilka strzałów
w celu zatrzymania samochodu.
Desperat porzucił go i kontynuował ucieczkę pieszo, chwilę
później został zatrzymany na terenie jednej z posesji.
Na ulicy Rybnickiej patrol ruchu
drogowego postanowił zatrzymać
do kontroli drogowej kierującego
seatem. Kierowca zignorował policyjne polecenie i zaczął uciekać
ulicami Raciborza w kierunku Pogrzebienia. Stróże prawa rozpo-

Policyjni wywiadowcy zatrzymali 33-letniego mieszkańca
powiatu żywieckiego, podejrzanego o kradzież osobowego
opla. Skradziony kilka godzin
wcześniej samochód wrócił do
właścicielki, a mężczyzna trafił
do policyjnego aresztu. O dalszym losie karanego już
w przeszłości za podobne przestępstwa recydywisty zdecyduje
prokurator i sąd.
Z parkingu pod blokiem na jednym
z bielskich osiedli mieszkalnych został skradziony opel tigra. Informacja o utraconym pojeździe została
przekazana wszystkim patrolom
pełniącym służbę na mieście. Już kilka godzin później samochód został
zauważony przez patrol wywiadow-

ców z bielskiego wydziału prewencji
na ulicy Michałowicza w Bielsku-Białej. Stróże prawa natychmiast zatrzymali auto do kontroli. Podróżujący
nim33-latek i jego 26-letni kompan mieszkaniec powiatu bielskiego, zostali zatrzymani do wyjaśnienia
sprawy kradzieży, a pojazd, po oględzinach kryminalistycznych, powrócił do prawowitej właścicielki.
Kryminalni z komendy przy ulicy
Wapiennej wszczęli dochodzenie.
Śledczy ustalili, że kradzieży dopuścił
się 33-latek, który był już wcześniej
karany i odsiadywał karę za podobne przestępstwa. Mężczyzna usłyszał zarzut kradzieży, za co grozi 5 lat
więzienia. W jego przypadku, jako
recydywiście, grozi jednak surowsza
kara. O jego dalszym losie zdecyduje niebawem prokurator i sąd.

Miała ponad 3 promile
alkoholu. W takim stanie
„zajmowała się” dzieckiem
Policjanci z Jastrzębia-Zdroju interweniowali wobec 44-letniej
mieszkanki miasta. Kobieta, mając
w organizmie ponad 3 promile alkoholu, sprawowała opiekę nad
swoją 3-letnią córeczką. W mieszkaniu przebywał także nietrzeźwy
znajomy. Dziecku na szczęście nic
się nie stało, dziewczynka trafiła
pod opieką babci.

Policjanci z Jastrzębia-Zdroju
otrzymali informację, że w jednym
z mieszkań nietrzeźwa kobieta
opiekuje się swoim dzieckiem. Gdy
przyjechali pod wskazany adres,
nikt im nie otworzył, choć w mieszkaniu słychać było bieganie dziecka oraz jego odgłosy. Dopiero po
dłuższym czasie drzwi otworzyła
zaspana kobieta. Od 44-latki wy-

czuwalna była silna woń alkoholu,
jej mowa była bełkotliwa, miała
bardzo chwiejny krok. W mieszkaniu panował nieporządek, unoszący się dym papierosowy. Dziewczynka była zaniedbana i głodna.
Badanie alkomatem wykazało, że
kobieta miała w organizmie ponad
3 promile alkoholu. Znajomy, który
spał w tym mieszkaniu, także był
nietrzeźwy, w jego przypadku badanie alkomatem wykazało 3,5
promila w organizmie. Na miejsce
przybyła babcia, która zaopiekowała się wnuczką. Śledczy ustalą,
czy kobieta swoim zachowaniem
naraziła dziecko na niebezpieczeństwo utraty zdrowia, a nawet życia.
Jeżeli to się potwierdzi, grozi jej kara 5 lat więzienia.

■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara
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LOMBARD KAPS
20 lat doświadczenia
RABAT – 50% u nas to działa!

SZYBKA GOTÓWKA za:

złoto, srebro, GSM, RTV
SKUP I SPRZEDAŻ ZŁOTA

TANIE WYROBY
JUBILERSKIE

Al. NMP 1, tel. 34 361-39-50
Al. N.M.P. 8, tel. 34 324 51 03
Al. NMP 16, tel. 34 324-68-31
Al. Wolności 6, tel. 34 324 23 24

www.lombardkaps.pl

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE
O Maszyna do szycia przemysłową,
marki „minerva” - stan bardzo
dobry. Cena do negocjacji.
Tel. 603 521 686
O Meble w dobrym stanie - szafa,
regał, szafka, regał nad szafkę,
stolik, stolik pod TV, laptop
- Częstochowa Lisiniec,
tel. 508 747 290
O Meble w dobrym stanie, „norweskie” tel. 508 747 290
O Pilarka poprzeczno-wzdłużna
dmpa-40– mało używana!
Tel. 790 819 855

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

O Pralka whirlpool ładowana
od góry. Tel. 721 390 993
O Prasowalnica elektryczna
tel. 34 362 94 27

SPRZEDAM
O Antena do tv z przyłączem
( kpl do zamontowania ),
tel. 34 362 94 27

Tel. 501 109 822

O Błotniki przednie do Mercedesa
190 oryginał, w b. dobrym stanie.
Tel.: 693 629 529

O Drzwi do łazienki prawe 70,
z wzorem i szybką, bez ościeżnicy
w b. dobrym stanie, może być
z transportem, tanio oddam.
Tel. 693 629 529
O Drzwi wewnętrzne pełne 80,
bez ościenicy, prawe i lewe.
Tel. 693 629 529

O Drzwi białe pokojowe
Tel. 501 109 822
O Drzwi wejściowe
Tel. 501 109 822

O Garnitur męski nowy, na wzrost
170 cm, 100 zł - tel. 697 272 102

O Drzwi harmonijkowe

O Garnek do gotowania ciśnieniowego PRESTO, 5L / 100 zł, nowy,
tel. 697 272 102
O Kawiarkę ciśnieniową DeLonghi
CAFE TREVISO, b.dobra, 100 zł,
tel. 697 272 102
O Kopiarkę laserową HP LaserJet
1010, dobra, 50 zł / tel. 697 272 102
O Maszyna dziewiarska firmy
bosch
tel. 34 362 94 27

O Programator do pralki typ 770
nowy – tel. 790 819 855
O Radio+cd+magnetofon+2 głośniki 2x25W + głośnik basowy,
250 zł, tel. 697 272 102
O Toaleta kompaktowa
– używana w bdb. stanie, z „Koła”.
Tel. 501 109 822
O Umywalka z „Koła” z baterią
o wym. 65x47 + szafka biała.
tel. 501 109 822

KUPON na bezpłatne ogłoszenie
-

Życie Częstochowy i Powiatu -

O Wanna metalowa – używaną
w b. dobrym stanie, o wym.
170 X 75 cm. Tel. 501 109 822
O Wzmacniacz gitarowy 30W lampowy typu VOX, b.dobry, 400 zł,
tel. 697 272 102

USŁUGI
O Naprawa pomp wodnych, hydroforowych, samochodowych
i cyrkulacyjnych. Ul. Ikara 133a,
tel. 669 245 082
O Flash gsm profesjonalny serwis
telefonów komórkowych oraz
nawigacji gps. Częstochowa,
al. Wolności 10 (w bramie).
Tel. 888 149 969

INNE
O Lekcje j. angielskiego
tel. 697 272 102
O Lekcje ry na gitarze,
tel. 697 272 102
O Trening pamięci, uwagi, myślenia
logicznego i twórczego, od 6 do
106 lat. Tel. 668 814 587
O Wolny lat 54, bezdzietny,
niezależny finasowo pozna panią.
Pani może posiadać dzieci.
Tel. 660 006 217

Jak zamieścić
ogłoszenie
w Życiu Częstochowy i Powiatu

 MOTORYZACJA

 KUPIĘ

 SPRZEDAM

 ODDAM

 NIERUCHOMOŚCI

 PRACA

 MATRYMONIALNE

 INNE

Treść ogłoszenia:

Dostarczyć ogłoszenie
Wrzucić do skrzynki:
42-200 Częstochowa
Al. NMP 51

Wysłać email

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

na adres: reklama@zycieczestochowy.pl

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

Wysłać SMS
na numer 792 620 051

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

wypełniając formularz na stronie
www.zycieczestochowy.pl
(zakładka: BIURO OGŁOSZEŃ)

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

Adres redakcji:
42-200 Częstochowa, al. NMP 51
tel. 533 333 049

Przez internet

Wydawca:

Kontakt internetowy:

Telefony:

Firma Handlowo-Usługowa BTG
Częstochowa, ul. Drzewna 48
Redaktor naczelny: Teresa Szajer

email: redakcja@zycieczestochowy.pl
email: reklama@zycieczestochowy.pl
www.zycieczestochowy.pl

Biuro ogłoszeń: 533 333 049
interwencje - trudne sprawy: 792 620 051
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REKLAMA / MOTORYZACJA

Wybrane samochody na dzień 15 listopada 2021
MERCEDES GLC
2.0 D, 4x4, rok prod. 2018,
kraj., I-wł., serwisowany,
automat

166.800 zł
SKODA SUPERB
2.0 D, kraj.,rok prod. 2017,
I-wł., serwisowany,
F-VAT

79.900 zł

RENAULT CLIO
1.2 E, rok prod. 2017,
krajowy, I-wł., F-VAT
serwisowany,

34.900 zł
BMW 430 GRAND COUPE
2.0 E, rok prod. 2019,
kraj., I-wł., serwisowany,
F-VAT

139.900 zł

OPEL ASTRA II, 1.6 E, rok prod. 2003, kraj.,

5.500 zł

AUDI A4 2.0 D, rok prod. 2008, sedan, 

29.900 zł

OPEL ASTRA III, 1.4 E, rok prod. 2009, kraj., I-wł.,

18.900 zł

AUDI A8 4.2 E, rok prod. 2006, 

24.300 zł

OPEL ASTRA IV, 1.7 D, zakup 2013, 

23.000 zł

AUDI A4 2.0 D, rok prod. 2003, automat, 

11.800 zł

BMW 3 GT 2.0 D, rok prod. 2018, kraj., I-wł., serwisowany, F-VAT 


94.900 zł

BMW X1 2.0 D, rok prod. 2010, automat, 

41.500 zł

BMW 5 2.0 D, rok prod. 2017, kraj., I-wł., serwisowany, F-VAT 


148.900 zł

CHEVROLET KALOS 1.2 E+LPG, rok prod. 2008, 

7.900 zł

CHEVROLET VOYAGER 2.8 D, rok prod. 2007, 7-os. 

11.500 zł

CITROEN C5 2.2 D, automat, rok prod. 2002, 

1.800 zł

33.500 zł

PEUGEOT 407 1.8 E + LPG, kraj., rok prod. 2008, 

22.000 zł

RENAULT CAPTUR 1.2 E, rok prod. 2017, automat, kraj.,
I-wł., serwisowany

61.900 zł

RENAULT TWINGO 1.2 E, rok prod. 2010, 

9.900 zł
15.900 zł

FORD FIESTA 1.25 E, rok prod. 2009, 

17.900 zł

TOYOTA AVENSIS 2.0 D, rok prod. 2009, 

19.900 zł

TOYOTA YARIS 1.0 E, rok prod. 2014, gwarancja, I-wł.,

16.900 zł

HYUNDAI TUSCON 2.0 D, rok prod. 2006, 

15.900 zł

serwisowany, rok prod. 2017, 

68.900 zł

74.900 zł

77.900 zł

KIA CEED 1.4 E, rok prod. 2007, 

12.900 zł

MAZDA RX-8 1.4 E, rok prod. 2003, 

11.200 zł

114.900 zł

OPEL ZAFIRA 2.0 D, rok prod. 2011, 7-os., 

SEAT ALHAMBRA 2.0 D, rok prod. 2010, 

FORD MONDEO 2.0 D, rok prod. 2007, kraj., 

44.900 zł

64.200 zł

41.900 zł

AUDI A3
1.4 TSI, rok prod. 2017
kraj., I-wł.,
serwisowany,

MAZDA 6
2.5 E, rok prod. 2018,
automat, I-wł., gwarancja,
serwisowany, F-VAT

15.900 zł

OPEL CROSLANDER X 1.2 E, rok prod. 2019, 

DACIA DUSTER 1.5 D, rok prod. 2016, 

VW PASSAT
2.0 D, rok prod. 2017,
kraj., I-wł., serwisowany,
F-VAT

SKODA OCTAVIA
1.6D, rok prod. 2017,
kraj.,I-wł., F-VAT,
serwisowany

OPEL CORSA 1.4 E, zakup 2011, kraj., 

JEEP RENEGADE 1.4 E, automat, nawigacja, kraj., I-wł.,

MERCEDES S350 3.0 D, rok prod. 2009,

 39. 000 zł

MERCEDES GL450 4.7 E, rok prod. 2013,

109. 000 zł

MERCEDES GLC 220, 2.0 D, rok prod. 2018, 4x4, automat, kraj.,
I-wł., F-VAT,



163.800 zł

MERCEDES GLC 250, 2.0 E, rok prod. 2018, 4x4, automat, kraj.,
I-wł., F-VAT,



173. 900 zł

serwisowany,

28.900 zł

VW JETTA 1.6 E, rok prod. 2007, 

17.900 zł

VW GOLF VII, 1.5 E, rok prod. 2018, kraj., F-VAT

69.500 zł

VW NEW BEETLE 2.0 E, rok prod. 1999,

8.900 zł

VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2018, kraj., I-wł., serwisowany, F-VAT,


71.900 zł

VW PASSAT 1.4 E, rok prod. 2016, kraj., I-wł., serwisowany, F-VAT, 

VW POLO 1.2 E + LPG, zakup w 2010, 

59.900 zł
17.900 zł
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SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT
W JAMROZOWIŹNIE
Jamrozowizna 1, 42-270 Kłomnice
tel. 34 321 59 87 lub 730 115 578, e-mail: schronisko@klomnice.pl
www.schronisko.klomnice.pl facebook: SchroniskoAs

Doran

Kuba

szuka nowego domu!
Chłopak młody nie jest, bo ma już 12 lat, ale energii mu nie brakuje! Kuba potrzebuje zdecydowanego właściciela, który będzie umiał ogarnąć jego energię i dobrze go poprowadzi.
Chłopak zna smycz, ale zdarzy mu się czasem mocniej pociągnąć. Niestety Kuba nie może zamieszkać w domu z ogrodem, bo każdy płot to dla niego nie problem do przeskoczenia. On potrzebuje bloku (najlepiej, żeby była winda), częstych spacerów i wielu zabaw.
W nowym domu musi zostać jedynakiem, bo nie przepada za innymi zwierzętami. Chłopak jest
bardzo kontaktowy, uwielbia mieć styczność z człowiekiem, być głaskany i czasem przytulany.
No nie czekaj, odmień los tego psa!
Właśnie Twój dom to może być jego jedyną szansą na lepsze życie!

cudny pies, który pragnie tylko domu.
Do schroniska trafił w styczniu tego roku. Psiak jest już po kastracji i śmiało może biec do domu, ale tego domu nadal nie widać! Doranek ma dopiero około 2 lat więc całe psie życie jeszcze
przednim. Chłopak jest bardzo przyjacielski, jeżeli chodzi o inne
psiaki w schronisku. W nowym domu nie powinno być problemu, jeśli masz już jakiegoś psiaka, ale polecamy spacer zapoznawczy. Doran jak to młodziak jest aktywny, ciekawy świata i
uwielbia spacery z człowiekiem. Fajnie, gdyby w nowym domu,
jeżeli trafiłby np. do domu z ogrodem, miał możliwość spacerów
na smyczy za placem. Doran jest też bardzo proludzkim psiakiem i nigdy nie odmawia głaskania podczas spacerów. Ten
psiak marnuje się w schronisku i wiemy, że szuka właśnie Ciebie!

Rufinka

już 11 lat czeka na dom w
naszym schronisku!
Nie rozumiemy co ta średnia
sunia jeszcze tu robi..Nie jest
konfliktowa w stosunku do
innych psiaków. Powoli
nabrała pewności i polubiła
spacery na smyczy.. Bardzo
prosimy o dom dla tej
średniaczki!

Brevuś

wciąż szuka tego jedynego człowieka!
Jedyny przyjęty w 2017 roku Brevuś, wciąż szuka tego jedynego
człowieka! Chłopak ma około 7 lat i potrzebuje spokojnego
domu, najlepiej bez innych zwierząt. Czy znasz taki?

7

ADOPTUJ ZWIERZAKA!

PONIEDZIAŁEK-WTOREK, 22-23 LISTOPADA 2021

SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT
W JAMROZOWIŹNIE
Jamrozowizna 1, 42-270 Kłomnice
tel. 34 321 59 87 lub 730 115 578, e-mail: schronisko@klomnice.pl
www.schronisko.klomnice.pl facebook: SchroniskoAs

Tekla

oddana przez właściciela bo... nie mieściłaby się w mieszkaniu!

Tekla to przepiękna, młoda suczka w typie owczarka niemieckiego długowłosego.
Oddana do schroniska przez swojego właściciela, który z domu przeprowadzał się do bloku..Tekla
straciła wiarę i zaufanie do ludzi, co okazywała zębami, nie chciała wyjść z budy/kojca. Po kilku miesiącach pracy z behawiorystą otworzyła się i jest już dużo lepiej - chodzi na spacery i poddaje się
pieszczotom. Niestety cały czas jest nadreaktywna i czasami nie radzi sobie z pobudzeniem.
Dlatego poszukujemy zrównoważonego opiekuna, doświadczonego w pracy z psami, który da jej
spokojny dom, w spokojnej okolicy. Człowieka asertywnego w stosunku do psów, który da jej
wsparcie i pomoże uwierzyć w człowieka.Tekla absolutnie nie nadaje się do domu z dziećmi i raczej bez innych zwierząt. PRZYWRÓĆ JEJ WIARĘ W CZŁOWIEKA!
PS: Nie wydamy Tekli do pilnowania podwórka!

Czaki

to typ psa idealnego!

Chłopak nie narzeka na towarzystwo innych psiaków, da
się go połączyć z innymi boksami na wybiegu, bez problemów. Mimo wieku 11 lat energia nadal go nie opuszcza i
kocha biegać, bawić się. Jest delikatny w stosunku do ludzi
małych i tych dużych, na spacerach nie ciągnie. Niestety,
kiedy już wraca do boksu, zrezygnowany idzie do budy i
nawet niechętnie wychodzi po jedzenie! Czaki z każdym
dniem coraz bardziej traci nadzieje, że znajdzie swój jedyny dom... Kto go pokocha?!

Bohun

ma dopiero 3 lata.

Potrzebuje świadomego, doświadczonego, cierpliwego opiekuna, który zna się na obcowaniu z psami i będzie słuchał zaleceń
wolontariuszy oraz behawiorystki. Psiak wrócił już raz z adopcji,
nie ze swojej winy. Chłopak jest raczej indywidualistą, nie polecamy do domu z dziećmi oraz innymi zwierzętami. Bohunek
nauczył się chodzić na smyczy i poznaje twarze nowych wolontariuszy. Jeżeli nie boisz się wyzwań i jesteś otwarty na pracę z
Bohunem, to dzwoń! Nie pozwól mu na dożywocie w schronisku! On się zmieni na 100%, ale do tego potrzebny mu człowiek,
czas i praca nad jego lękami oraz zrozumienie. Adoptuj!

Bajgiel
Do schroniska trafił w 2012
roku. Bajgiel dogaduje się z
innymi psami, na smyczy
jest bardzo grzeczny. Jest
delikatny w stosunku do
dzieci. Uwielbia też się
czasem bawić.

Zgrywus

od 2016 roku czeka na dom!

W środku jest bardzo delikatnym psiakiem, co udowadnia przy
dłuższym poznaniu i przekonaniu się do danej osoby. Nie jest
konfliktowy, ale miewa czasem sprzeczki z innymi psiakami.
Niestety nie polecamy go do domu z małymi dziećmi. Psiak najlepiej odnalazłby się w domu z ogrodem. Czy Zgrywus doczeka
się tego dnia, w którym go adoptujesz?
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