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 Świadek zawiadomił policję

Uderzyła w znak drogowy 
i nawet się nie zatrzymała

Dzięki zdecydowanej i szybkiej reakcji 
świadka policja zatrzymała 32-letnią 
obywatelkę Ukrainy, która w miej-
scowości Zimnowoda kierując samo-
chodem marki peugeot zjechała na 
lewe pobocze drogi, uderzyła w pio-
nowy znak drogowy i nie zatrzymując 
się, kontynuowała dalszą jazdę. Oka-
zało się, że kobieta miała w organizmie 
prawie 2,5 promila alkoholu.

Do zdarzenia doszło wczoraj 19 
marca w miejscowości Zimnowoda. 
Przypadkowy kierowca zauważył po-
dejrzanie jadącego peugeota, który 
zjechał na lewe pobocze drogi i uderzył 
w pionowy znak drogowy, po czym nie 
zatrzymując się, kontynuował dalszą 
jazdę. Wobec tej sytuacji mężczyzna 
niezwłocznie powiadomił Policję o zda-
rzeniu i swoim podejrzeniu, że kierowca 
peugeota może być nietrzeźwy. Jed-

nocześnie cały czas jechał za sprawcą 
kolizji, starając się nie stracić go z oczu. 
W miejscowości Lipie pojazd zatrzymał 
się przy jednym ze sklepów samoob-
sługowych, a kierowca i pasażer, którzy 
z niego wysiedli, kontynuowali swoją 
podróż pieszo. W tym czasie na miejsce 
przyjechał dzielnicowy z komisariatu 
w Krzepicach oraz patrol drogówki 
z kłobuckiej komendy. Mundurowi 
sprawdzili stan trzeźwości kierującej 
peugeotem i okazało się, że w orga-
nizmie 32-letniej obywatelki Ukrainy 
było prawie 2,5 promila alkoholu. Na 
nieodpowiedzialną kierującą, czekają 
teraz surowe konsekwencje. Grozi jej 
wysoka grzywna, kilkuletni zakaz pro-
wadzenia pojazdów mechanicznych, 
a nawet kara więzienia. O dalszym losie 
kobiety zadecyduje prokurator i sąd.

Wyprzedzał przed przejściem dla pieszych 

Wszystko 
zarejestrował 
policyjny dron

Śląska drogówka prowadziła 
ostatnio działania z wykorzy-
staniem policyjnego drona 
w rejonie al. Bohaterów Monte 
Cassino w Częstochowie. Urzą-
dzenie zarejestrowało naruszenie 
przepisów przez 52-letniego 
mężczyznę, który kierując mer-
cedesem wyprzedzał prawym 
pasem inne pojazdy przed przej-
ściem dla pieszych. Częstocho-
wianin nie poczuwał się jednak 
do winy i odmówił przyjęcia 
mandatu, dlatego policjanci skie-
rowali do sądu wniosek o jego 
ukaranie. Oprócz 15 punktów 
grozi mu także do 30 tys. zł 
grzywny.

Zapewnienie bezpieczeństwa 
wszystkim użytkownikom dróg 

należy do głów-
nych celów poli-
cjantów drogówki. 
Stąd też liczne 
działania i apele do 
kierowców o zwra-
canie uwagi i zwięk-
szenie ostrożności 

w rejonie przejść dla pieszych. 
Aby móc jeszcze skuteczniej 
zwalczać drogowych piratów 
i dbać bezpieczeństwo każdego 
uczestnika ruchu drogowego, 
coraz częściej w codziennej 
służbie mundurowi wykorzystują 
policyjne drony. Dzięki temu 
bezzałogowemu urządzeniu po-
licjanci mogą rejestrować naru-
szenia przepisów i bezpośrednio 
po zdarzeniu pokazywać je 
często nieświadomym popełnio-
nego wykroczenia kierowcom. 
Tak też było w Częstochowie 
na ul. Bohaterów Monte Cas-
sino, gdzie 52-letni mężczyzna 
kierujący mercedesem wyprze-
dzał prawym pasem inne pojazdy 
przed przejściem dla pieszych. 
Takie zachowanie jest szcze-
gólnie niebezpieczne dla pie-
szych, którzy wchodziliby na pasy 
z lewej strony. Częstochowianin 
nie poczuwał się jednak do winy 
i odmówił przyjęcia mandatu, dla-
tego policjanci skierowali do sądu 
wniosek o jego ukaranie. Oprócz 

15 punktów grozi mu także do 30 
tysięcy złotych grzywny.

Policja przypomina, że:
za nieustąpienie pierwszeństwa 

pieszemu znajdującemu się na 
przejściu dla pieszych lub wcho-
dzącemu na to przejście, grozi 
mandat karny w wysokości 1500 
złotych i 15 punktów,

za wyprzedzanie pojazdu na 
przejściu dla pieszych, na którym 
ruch nie jest kierowany lub bez-
pośrednio przed tym przejściem, 
grozi mandat karny w wysokości 
1500 złotych i 15 punktów,

za jazdę wzdłuż po chodniku 
lub przejściu dla pieszych, grozi 
mandat karny w wysokości 1500 
złotych i 8 punktów.

Apelujemy również do pieszych, 
aby przed wejściem na jezdnię 
rozejrzeli się i upewnili, że mogą 
bezpiecznie przejść na drugą 
stronę. Znajdując się na jezdni 
pamiętajmy o stałej obserwacji 
sytuacji na drodze i stosujmy za-
sadę ograniczonego zaufania.

Prelekcja dla młodzieży 

O zawodach medycznych w UM
Częstochowska młodzież spotkała się 

z przedstawicielami ochrony zdrowia. 
Była to okazja do zgłębienia tajników 
różnych medycznych zawodów, za-
dania pytań i zrozumienia z czym zma-
gają się na co dzień przedstawiciele tej 
dziedziny życia.

Podczas spotkania obecne były 
osoby pracujące w ochronie zdrowia 
i przedstawiciele studiów medycznych 
na UJD. Spotkanie odbyło się 20 marca 
w sali sesyjnej Urzędu Miasta.

Zgromadzonych przywitał prezydent 
Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk. 
Wyraził on nadzieję, że gdzieś na sali 
siedzą ci, którzy zdecydują się związać 
swoją przyszłość z zawodami medycz-
nymi, a może także będą kiedyś dzielić 
się wiedzą z kolejnymi adeptami medy-
cyny na niedawno utworzonym Wy-
dziale Lekarskim UJD.

– To profesja bardzo bliska życia, 
zarazem cechująca się ogromną róż-
norodnością, dająca możliwości realizo-
wania się na wiele rożnych sposobów, 
które trudno nawet ze sobą porów-
nywać. Zaczynając studia medyczne 
nie wiemy bowiem, jak ostatecznie 
będzie wyglądać nasza praca – czy 
będziemy się zajmować całokształtem 
funkcjonowania człowieka, czy jego 
niewielkim wycinkiem – mówił Dy-
rektor Miejskiego Szpitala Zespolonego 
w Częstochowie Wojciech Konieczny, 
specjalista neurolog.

Wojciech Konieczny gratulował też 
Uniwersytetowi Jana Długosza uru-
chomienia kierunku lekarskiego. Przy-
znał, że to będzie wiązało się ze zmianą 
na lepsze w lokalnych szpitalach, gdzie 
będą musiały wkroczyć np. badania na-
ukowe.

Swoim 35-letnim doświadczeniem 
podzieliła się również naczelna pielę-

gniarka Miejskiego Szpitala Zespolo-
nego – Joannie Dziedzic. Mówiła o tym, 
że stanowisko, które zajmuje otrzymuje 
w końcu status funkcjonariuszki pu-
blicznej (jak np. przedstawiciele za-
wodów mundurowych), co daje profesji 
i większy prestiż i większe poczucie 
bezpieczeństwa.

O miejskim programie ,,Częstochowa 
dla medyków” (początkowo: ,,Dostępny 
lekarz”) opowiadała Anna Tymoshenko, 
kierowniczka Centrum Obsługi Inwe-
stora UM. Program ten obejmuje sty-
pendium dla osób kończących studia 
medyczne, jeśli podejmą po nich pracę 
w częstochowskim Miejskim Szpitalu 
Zespolonym przez minimum 3,5 roku, 
a także dofinansowanie kursów do-
skonalących i ułatwienia w otrzymaniu 
mieszkania z miejskiego zasobu dla 
osób już pracujących w miejskiej pla-
cówce. Obecnie z benefitów programu 
korzysta 9 stypendystów, z czego 6 to 
osoby już pracujące w, a 3 – jeszcze 
kończące studia.

Dziekan Wydziału Lekarskiego dr 
hab. n. med. dr n. hum. Sławomir Let-
kiewicz prof. UJD ostrzegł młodzież, 
że specyfiką studiów lekarskich jest 
to, że nie kończą ich wszyscy, którzy je 
podejmują. Jak mówił, jego zdaniem, 
nie może być ,,słabych” lekarzy; w tej 
profesji ,,minimum” jest bardzo wyma-
gające, stąd wielu ,,po drodze” musi 
odpaść.

Spotkanie było elementem prowa-
dzonego przez miejski Wydział Polityki 
Społecznej projektu ,,Ciekawi świata, 
ciekawi przyszłości”, wspierającego 
młodzież w mądrym wyborze drogi 
zawodowej, a więc i odpowiedniego 
kierunku kształcenia.

fot. Nadia Klabisz
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