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Miejski przewoźnik
zwróci pieniądze
uczniom i studentom
Częstochowa

Na co wydać miejskie
pieniądze? Głosowanie
ruszyło!
Strefa muzycznego relaksu, stacja elektrycznych hulajnóg,
zielona „ściana” w każdej dzielnicy, łąka kwietna, teatralne
podwórko - te i wiele innych propozycji zgłosili częstochowianie do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego
na rok 2021. Głosowanie już się rozpoczęło - na decyzję
mamy ponad tydzień.
W tym roku, mimo pandemii,
mieszkańcy zgłosili rekordową
ilość propozycji. Po weryfikacji formalnej, pod głosowanie wybrano
te, które będą możliwe do realizacji. Jak co roku, możemy wybierać spośród propozycji zarówno
ogólnomiejskich, jak i dzielnicowych. Ze względu na sytuację epidemiologiczną
zagłosujemy
wyłącznie przez internet, poprzez
nową, prostą w obsłudze platformę. Samo głosowanie potrwa
do 25 listopada.
JAK GŁOSOWAĆ?

 W głosowaniu biorą udział
mieszkanki i mieszkańcy
Częstochowy, którzy ukończyli 13 lat.
 Głosowanie odbywa się poprzez kartę do głosowania
wypełnianą na platformie internetowej do głosowania
dostępnej na stronie internetowej www.konsultacje.
czestochowa.pl, przy użyciu
darmowego kodu SMS.
Z jednego numeru telefonu
mogą zagłosować
2 osoby, ponieważ
na jeden numer telefonu można uzyskać 2 kody - po
jednym dla każdej
z 2 osób.


 Osoby o ograniczonej
możliwości ruchowej potwierdzonej orzeczeniem
o znacznym stopniu niepełnosprawności mogą zagłosować za pomocą karty
papierowej, po uprzednim
zgłoszeniu takiej potrzeby
do Urzędu Miasta Częstochowy. Potrzebę taką należy
zgłosić każdorazowo przed
rozpoczęciem głosowania.
 Zabrania się głosowania
w imieniu osób trzecich, pod
rygorem uznania takiego
głosu za nieważny.
 Głosujące mieszkanki
i mieszkańcy oddają głosy
na projekty o charakterze
ogólnomiejskim i dzielnicowym.
 W przypadku projektów
o charakterze dzielnicowym,
osoby głosujące mogą
oddać swój głos na projekty
dotyczące dzielnicy, w której
mieszkają.
 Wszystkie projekty poddane
pod głosowanie znajdują się
na platformie www.konsultacje.czestochowa.pl w zakładce „Przeglądaj zadania”.
 Głosowanie polega na
przydzieleniu danej liczby
punktów projektom zadań,
przy czym do dyspozycji
głosujących jest 10 punktów








dla projektów zadań o charakterze ogólnomiejskim
i 10 punktów dla projektów
zadań o charakterze dzielnicowym.
Niewykorzystanie pełnej puli
punktów nie powoduje nieważności głosu.
Warunkiem złożenia ważnego głosu jest wypełnienie
wszystkich obowiązkowych
pól w karcie do głosowania
w aplikacji internetowej do
głosowania.
Jeżeli nie posiadasz numeru
PESEL, skontaktuj się z Administratorem internetowej
platformy do głosowania: 34
370 74 97.
Projekty konkretnych
zadań znajdują się na
stronie https://czestochowa.
budzet-obywatelski.eu/projekty. Dostępne są tam zarówno propozycje poddane
pod głosowanie, jak i te,
które zostały odrzucone ze
względów formalnych. Możliwe jest również filtrowanie
projektów, co umożliwia
specjalna wyszukiwarka.
O tym, które z propozycji
doczekają się realizacji, dowiemy się na początku
grudnia.

LINK DO SPOTU
Z INSTRUKCJĄ GŁOSOWANIA:
https://www.youtube.com/
watch?v=B3COcEKRngY
Więcej informacji można uzyskać
pod numerami telefonów:
- 34 3707497 / 498 (w dni powszednie, w godz. 7.30 - 15.30)
- 605336079 (codziennie,
w godz. 8.00 - 20.00).

W związku z wprowadzeniem zdalnego nauczania,
częstochowskie MPK
zwróci uczniom i studentom pieniądze za bilety
okresowe obowiązujące
w czasie ograniczeń.

Żeby uzyskać zwrot należy
zwrócić się z pisemnym wnioskiem np. drogą mailową na
adres bilety@mpk.czest.pl lub sekretariat@mpk.czest.pl (ewentualnie drogą pocztową) ze
wskazaniem okresu, którego dotyczy sprawa wraz z podaniem
numeru karty miejskiej z biletem
i numerem rachunku bankowego,
na który zostanie zwrócona określona suma.

Kwota będzie wyliczona proporcjonalnie od dnia wprowadzenia nauki zdalnej dla
ucznia lub studenta do końca
ważności danego biletu (jeśli
bilet wygasł w międzyczasie).
W przypadku, kiedy bilet jest
wciąż ważny, okres do zwrotu

będzie wyliczony za czas od
dnia wprowadzenia nauki
zdalnej do dnia jej zniesienia
lub do daty zakończenia ważności biletu jeśli okres nauki
zdalnej będzie dłuższy niż
jego ważność.
Wniosek powinien być złożony niezwłocznie. Prośba
o zwrot powinna zostać złożona w trakcie trwania nauki
zdalnej. Wnioski wysłane po
przywróceniu nauki stacjonarnej będą rozpatrywane
negatywnie.
Po złożeniu wniosku o zwrot
niewykorzystanej wartości,
bilet zostaje zablokowany
i nie uprawnia do korzystania
z przejazdów. Osoby podróżujące bez ważnego biletu
narażają się na karę finansową.

Z głębokim żalem i smutkiem żegnamy

Panią Teresę Bilską-Tobolewską
wieloletniego Pracownika Szpitala
im. dr Władysława Biegańskiego
oraz Zastępcę Ordynatora Oddziału GinekologicznoPołożniczego w latach 1957-1990
Wyrazy współczucia
dla dr n. med. Tomasza Bilskiego
składają
Dyrekcja oraz Pracownicy
Miejskiego Szpitala Zespolonego
w Częstochowie”
Opracowanie kolumny - Katarzyna Gwara
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KORONAWIRUS

Przenosi się drogą kropelkową, a więc podczas kaszlu, kichania,
ale również poprzez dotykanie dłońmi oczu, nosa i ust.
Objawy zakażenia koronawirusem to przede wszystkim wysoka
gorączka, duszność, kaszel, utrata węchu lub smaku.

Jak zapobiegać zakażeniu?
Często myj ręce wodą
z mydłem lub dezynfekuj
je płynem na bazie alkoholu
min. 60%.

Kiedy kaszlesz lub kichasz,
zakrywaj usta i nos zgiętym
ramieniem lub jednorazową
chusteczką.

Zachowaj co najmniej
1,5 metra odległości
od innych osób.

Zasłaniaj usta i nos
w ogólnodostępnych
przestrzeniach zamkniętych
oraz w środkach komunikacji.

Przestrzegaj ograniczeń
wynikających z przepisów
o stanie epidemii.

W przypadku wystąpienia
objawów charakterystycznych
dla COVID-19, skontaktuj się
telefonicznie z lekarzem POZ
lub w przypadkach zagrożenia
zdrowia lub życia, niezwłocznie
zadzwoń pod numer alarmowy
112 lub 999.

Infolinia NFZ

800 190 590
www.gov.pl/koronawirus
październik 2020 r.

www.gov.pl/stopcovid
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Częstochowa

Myszków

Twierdził, że jest...
Areszt dla kierowcy,
brytyjskim lekarzem
który staranował radiowóz
Zarzut spowodowania wypadku
drogowego i ucieczki z miejsca
oraz naruszenia nietykalności cielesnej usłyszał kierowca Nissana,
który staranował radiowóz. Pierwsze informacje wskazywały, że
mężczyzna mógł być pod wpływem alkoholu bądź środków odurzających. - W tej chwili możemy
wykluczyć taką hipotezę. Badanie
wykazało, że mężczyzna był trzeźwy i nie zażywał żadnych środków
odurzających - mówi asp. szt. Marta Kaczyńska z częstochowskiej
policji.
Kryminalni z częstochowskiej komendy, pod nadzorem Prokuratury

Rejonowej w Częstochowie, prowadzą postępowanie w sprawie
wypadku, jaki wydarzył się w środę
po godzinie 18.00 w Częstochowie
na skrzyżowaniu Alei Jana Pawła II.
Jak już informowaliśmy, doszło tam
do zderzenia samochodu osobowego z radiowozem. Ranni policjanci zostali przewiezieni do
szpitala w Częstochowie.
Pierwsze informacje wskazywały,
że kierowca, który spowodował
wypadek może być pod wpływem
alkoholu bądź środków odurzających. - W tej chwili możemy wykluczyć taką hipotezę. Badanie
wykazało, że mężczyzna był
trzeźwy i nie zażywał żadnych
środków odurzających - informuje

asp. szt. Marta Kaczyńska z częstochowskiej policji. .
30-letni mieszkaniec Częstochowy został doprowadzony do
Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie, gdzie usłyszał zarzuty
spowodowania wypadku drogowego i ucieczki z miejsca zdarzenia
oraz naruszenia nietykalności
osoby, na rzecz ochrony bezpieczeństwa. Sąd na wniosek prokuratora i policji zastosował wobec
niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu na
okres 3 miesięcy.
Prowadzone dalej postępowanie
ma na celu wyjaśnienie okoliczności
całego zdarzenia.

Częstochowa

Kolorowa fontanna
na Starym Rynku
Jedną z atrakcji częstochowskiego Starego Rynku w nowym wydaniu będzie kolorowa fontanna.
Zamontowano w sumie kilkadziesiąt dysz.
Kolorowe fontanny wyglądają zjawiskowo. Kiedy będziemy mogli podziwiać je na co dzień? Tego na razie
nie wiadomo - rewitalizacja Starego
Rynku miała, co prawda zakończyć
się 31 lipca, jednak pandemia pokrzyżowała plany.
Oprócz fontann na Starym Rynku
zobaczymy całkowicie szklany pawilon, który powstał na potrzeby
Muzeum Archeologiczno-Historycznego. Wyeksponowano część
podziemna, gdzie zobaczymy to, co
do tej pory udało się odkryć archeologom - między innymi fundamenty dawnego ratusza. Będzie też

Do myszkowskiej komendy zgłosiła się 45-letnia kobieta, która od
na początku roku na jednym z komunikatorów poznała „brytyjskiego lekarza chirurga ”.
Mężczyzna wzbudził jej zaufanie.
Stwierdził, że wysyła jej przesyłkę,
w której jest 500 tysięcy dolarów
i kilka wartościowych doku-

Nie przejedziemy
przez przejazdy
kolejowe
Objazd przejazdu na ul. Karłowicza prowadzi ulicami: Solną,
Wypoczynku i Rząsawską. Samochody osobowe mogą także skorzystać z trasy ulicami: Pascala
i Berenta.
Objazd przejazdu na ul. Cmentarnej prowadzi ulicami: Tarta-

część usługowa, kawiarnia i toalety
publiczne, a także miejsca do wypoczynku i rekreacji. Funkcję amfiteatru dla kameralnych imprez na
terenie Starego Rynku pełnić będą

schody prowadzące do muzeum.
Całość mają dopełnić balansujące
rzeźby Jerzego Kędziory w formie
teatru przedstawiające sceny z historii miasta.

Milion na częstochowską kulturę
Częstochowska kultura poniosła
i nadal ponosi duże straty związane ze skutkami epidemii. Obostrzenia uniemożliwiają np. działalność koncertową czy organizację spektakli z publicznością. Dlatego władze miasta zdecydowały
o przesunięciu środków budżetowych i wsparciu miejskich instytucji kultury do końca roku kwotą
ponad 1 mln zł.

pokryć tegorocznych braków ze
środków własnych.
Wygospodarowana transza ma
więc częściowo zrekompensować
aktualne niedobory finansowe instytucji kultury i pomóc „przetrwać”
im do końca 2020 r. Oby przyszły
rok był dla kultury łaskawszy i pozwolił im wrócić do normalnej działalności – z korzyścią dla
częstochowskiej widowni.

Miejski Dom Kultury
- 183 tys. zł,
Miejska Galeria Sztuki
(wraz z OKF) – 140 tys. zł,
Ośrodek Promocji Kultury
„Gaude Mater”- 46,5 tys. zł,
Muzeum Częstochowskie
- 39 tys. zł,
Biblioteka Publiczna
im. Biegańskiego – 34 tys. zł.

Środki w budżecie zostały przesunięte z innych zadań i imprez kulturalnych, których z uwagi na
pandemię nie udało się w tym roku
zrealizować. Mimo prowadzonych
przez dyrekcje miejskich instytucji kultury działań oszczędnościowych, nie są one w stanie

W sumie miejskie instytucje kultury otrzymają, decyzją Prezydenta Miasta, 1 mln 29 tys. zł,
z czego:
Teatr im. Mickiewicza
dostanie 352 tys. zł,
Filharmonia Częstochowska
- 234 tys. zł,

- Wysokość środków przyznanych
dla poszczególnych instytucji kultury jest proporcjonalna do skali
poniesionych strat, które z kolei są
zależne od wielkości instytucji i zakresu ograniczeń, jakim podlegała
jej praca w obecnym roku - informuje biuro prasowe magistratu.

mentów. Wmówił jej, że firma kurierska likwiduje swój oddział
i z tego powodu musi przekazać
komuś zaufanemu swoje oszczędności życia. Oszust zaproponował,
aby mieszkanka gminy Niegowa
przechowała pieniądze i jego wartościowe dokumenty, a gdy wróci
z Somalii, odbierze od niej tę przesyłkę. Kobieta w wiadomości
e-mail otrzymała rzekome potwierdzenie od firmy kurierskiej
o nadaniu przesyłki zaadresowanej do niej, a także informację
o konieczności dokonania za nią
opłaty. 45-latka zaciągnęła dwa
kredyty, aby pokryć koszty. Pojawiła się jednak przeszkoda z dostarczeniem przesyłki. Wymagała
ona... jeszcze większej opłaty. Dopiero wtedy kobieta zorientowała
się, że została oszukana. Bezpowrotnie straciła 140 tysięcy złotych!

Uwaga!

Trwają remonty przejazdów kolejowych na ulicach: Cmentarnej i Karłowicza. Do piątku będą
obowiązywały objazdy.

Z budżetu miasta



Poznali się w tym roku przez jeden z komunikatorów internetowych. On pisał, że jest brytyjskim lekarzem chirurgiem przebywającym na kontrakcie w Somalii. Zaproponował, że wyśle
na jej adres paczkę z oszczędnościami swojego życia. Kobieta
musiała tylko pokryć koszty
przesyłki. W rzeczywistości
wpłaciła na konto oszusta... 140
tysięcy złotych!

kową, Kiedrzyńską i Wałami
Dwernickiego, z wykorzystaniem
pobliskiego czynnego przejazdu
kolejowego lub Wałami Dwernickiego, pod wiaduktem przez ronda
przy alei Wojska Polskiego i ulicą
Warszawską.
W piątek 20 listopada w godzinach wieczornych roboty zostaną
zakończone i zostanie przywrócona przejezdność obu przejazdów (oraz poprzednia stała
organizacja ruchu).

Ministerstwo Kultury

Wypłaty dla artystów
wstrzymane
Po opublikowaniu listy beneficjentów, do których miało trafić
rządowe wsparcie z Ministerstwa Kultury, zawrzało. Wielkość kwot, jaką otrzymały
gwiazdy, zbulwersowała wiele
osób. Okazuje się, że w związku
z wątpliwościami resort postanowił wstrzymać realizację wypłat i przekazać listę do pilnej
ponownej weryfikacji.
Rekompensaty za straty spowodowane pandemicznym zamknięciem instytucji i działalności
gospodarczej w kulturze obejmują
do ok. 40/50 proc. udokumentowanych strat (pomniejszonych
o wcześniej otrzymane wsparcie
antycovidowe) w okresie od marca
do grudnia 2020 r. - Dzięki
środkom z Funduszu Wsparcia
Kultury, firmy i instytucje (a nie ce-

lebryci) będą mogły przetrwać
także na początku przyszłego
roku, do czasu pojawienia się
szczepionki i odmrożenia gospodarki. Warto przy tym podkreślić,
że w obszarze kultury powrót do
równowagi będzie trudniejszych
niż w sektorach gospodarki, które
realizują bardziej elementarne codzienne potrzeby społeczne twierdzi resort kultury.
Środki z funduszu mają wesprzeć
bieżącą działalność muzyczną, teatralną i taneczną. W sumie pomoc
miały otrzymać 2064 podmioty.
Budżet wynosi 400 mln zł.
Ogromne kwoty miały trafić do takich gwiazd, jak Beata Kozidrak,
Justyna Steczkowska czy zespół
Bayer Full. To wywołało ogromne
oburzenie. W związku z tym Ministerstwo Kultury postanowiło
poddać listę beneficjentów ponownej weryfikacji.
Opracowanie kolumny - Katarzyna Gwara
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Katowice

Andrusiewicz

Szpital tymczasowy w MCK

będzie gotowy w przyszłym tygodniu
- Szpital tymczasowy na 500 łóżek
w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach będzie gotowy w przyszłym tygodniu – poinformował wojewoda śląski. Stan zaawansowania prac ocenił na 70 proc.
Podczas poniedziałkowej konferencji
prasowej w Katowicach wojewoda
śląski Jarosław Wieczorek zapewnił,
że wszystko idzie zgodnie z harmonogramem i jeżeli nie wydarzy się nic wyjątkowego, to w przyszłym tygodniu
szpital będzie gotowy na przyjęcie
pierwszego pacjenta.
Wojewoda i dyrektor będącego generalnym wykonawcą placówki tymczasowej
Szpitala
MSWiA
w Katowicach dr Piotr Grazda ocenili
obecny stan zaawansowania prac
w MCK na 70 proc. Codziennie na budowie pracuje ok. 150 osób. Gotowa
jest już instalacja tlenowa i sprężonego
powietrza, instalacja wentylacyjna
przechodzi testy. Stoją już boksy dla pacjentów – każdy z gniazdem tlenowym
i próżniowym, a także z dostępem do
instalacji elektrycznej, aby pacjent
mógł korzystać z oświetlenia przy
łóżku. Oznakowane boksy będą oddzielone zasłonkami, aby zapewnić
chorym prywatność.
Dyrektor Grazda powiedział, że testowany jest też sprzęt medyczny, a po
odbiorach technicznych pomieszczeń
będzie on ustawiany w docelowych
miejscach.
Wojewoda Wieczorek ocenił, że sytuacja epidemiczna w Polsce i woj. śląskim nieco się stabilizuje, ale obiekt
w MCK będzie stanowił zabezpieczenie na wypadek jej pogorszenia.
- Ma z jednej strony odciążyć system,
a z drugiej strony, jeżeli będzie taka potrzeba, przyjmować pacjentów na bieżąco, aby nikt z obywateli woj. śląskiego,

który będzie potrzebował wsparcia
medycznego, nie pozostał bez pomocy
– powiedział wojewoda Wieczorek.
100 z 500 łóżek szpitala tymczasowego w Katowicach będzie miało możliwość podłączenia chorego do
respiratora. Tuż obok tzw. części
OIOM-owej stworzono 3 gabinety zabiegowe do szybkiej diagnostyki czy
prostych zabiegów.
Nabór personelu do szpitala tymczasowego prowadzi katowicki szpital
MSWiA za pośrednictwem strony internetowej. Zgłosiło się ponad 500
osób: ponad 50 lekarzy, ok. 160 pielęgniarek, a także pracownicy działu diagnostyki laboratoryjnej, technicy
radiologii i pracownicy obsługi technicznej. Formy zatrudnienia w tymczasowym są takie same jak w każdym
innym: można podpisać klasyczną
umowę o pracę, umowę– zlecenie, kontraktową czy o wolontariat.
Wojewoda i dyrektor Grazda dziękowali tym, którzy się zgłosili. Wojewoda
ocenił, że jest już zabezpieczenie personalne dla tego szpitala, ale chętni nadal
mogą się zgłaszać. Poinformował, że
oprócz personelu medycznego w szpitalu tymczasowym będą pracować ratownicy medyczni z tzw. formacji
systemowych – jak Państwowa Straż
Pożarna, ale też ratownicy górniczy. Mamy deklarację ogromnego zaangażowania i wsparcia ratowników
górniczych, którzy wejdą tutaj i będą
wspomagać. Są świetnie przygotowani
i znakomicie przeszkoleni do ratowania
ludzi, ich życia i zdrowi. Doświadczenia
zdobywane przez lata w bardzo trudnych okolicznościach powodują, że
z jednej strony to silni mężczyźni,
a z drugiej – ich umiejętności ratownika
medycznego będą niebagatelne w takich miejscach jak szpitale tymczasowe
– powiedział wojewoda.
W woj. śląskim powstają jeszcze two-

rzone przez spółkę Węglokoks dwa
inne szpitale tymczasowe – jeden
w hali w Pyrzowicach, a drugi
w obiekcie sanatoryjnym w Ustroniu.
Według wojewody prace w tych placówkach również są zaawansowane,
choć w różnym stopniu, co wynika m.in.
ze specyfiki sytuacji wyjściowej. Obiekt
w Ustroniu jako placówka ochrony
zdrowia dysponuje infrastrukturą, konieczne jest jednak uzupełnienie
w sprzęt, szkolenie i dokooptowanie
personelu. Dla szpitala tymczasowego
w Pyrzowicach placówką patronacką
jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chorzowie.
Od kilku tygodni woj. śląskie znów
jest regionem, gdzie notuje się najwięcej w kraju zakażeń koronawirusem. W poniedziałek liczba
zakażonych od początku epidemii wynosiła tutaj 102 tys. 326 – o 3322
więcej niż w niedzielę. W regionie
zmarły łącznie 1502 osoby
z COVID-19 – w poniedziałek poinformowano o 21 kolejnych zgonach. Najmłodsza z ofiar miała 43 lata, najstarsza
91.Wyzdrowiało ok. 44,1 proc. wszystkich zakażonych od początku epidemii
(45 tys. 166 osób) – w poniedziałek
w regionie przybyło 1615 ozdrowieńców. W woj. śląskim przebadano
dotychczas blisko 774 tys. próbek pod
kątem SARS-CoV-2.
Nadzorem epidemiologicznym objętych jest niespełna 5,9 tys. osób,
a w kwarantannie domowej – decyzją
sanepidu – przebywa prawie 67,7 tys.
mieszkańców regionu. Z danych Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach wynika, że w niedzielę
w regionie zajęte było 2196 z 3112
łóżek dostępnych dla pacjentów
z COVID-19 w szpitalach I, II i III poziomu. Zajęte było 229 na 258 dostępnych łóżek respiratorowych.

Covid-19

Kolejna szczepionka
przeciwko koronawirusowi
w 94,5 proc. skuteczna
- Wstępne wyniki badań klinicznych
szczepionki przeciw koronawirusowi
Moderny wykazały skuteczność na
poziomie 94,5 proc. - podała w poniedziałek amerykańska firma. Nie
stwierdzono też znaczących uwag
dotyczących bezpieczeństwa środka.
Skuteczność szczepionki obliczono
na podstawie potwierdzonych dotychczas infekcji koronawirusem
wśród uczestników badań klinicznych. Wśród 30 tys. uczestników
badań 95 uległo zakażeniu, z czego 90
z nich to osoby, które zamiast szczepionki otrzymały placebo.
Jak podała Moderna, 11 z infekcji
były
ciężkimi
przypadkami,
a wszystkie z nich dotyczyły grupy
kontrolnej. 15 zakażonych osób to seniorzy.
Badanie nie wykazało znaczących
skutków ubocznych szczepionki,
z których większość była „łagodna lub
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umiarkowana”. Najczęstszym efektem
ubocznym po pierwszej dawce szczepionki był ból w miejscu wykonania
zastrzyku (2,7 proc.), zaś po drugiej zmęczenie (9,7 proc.), ból mięśni (8,9
proc.), ból stawów (5,2 proc.) i ból
głowy (4,5 proc.). Jak podaje firma, objawy te „były generalnie krótkotrwałe”.
Ostateczna ocena skuteczności
może się jeszcze zmienić w miarę
trwania badań i wykrywania kolejnych przypadków. Firma planuje
złożyć wniosek o pozwolenie na dopuszczenie do użytku w trybie nadzwyczajnym w USA w przeciągu
tygodni, ale w pierwszej kolejności
otrzymają je tylko osoby szczególnie
narażone na infekcję. Według szacunków firmy, szeroka dystrybucja
preparatu nastąpi najwcześniej na
przełomie I i II kwartału 2021 roku.
Moderna jest drugą zachodnią firmą,
która opublikowała wstępne wyniki

trzeciej fazy badań klinicznych. Wcześniej zrobiły to firmy BioNTech i Pfizer,
które oszacowały skuteczność
wspólnej szczepionki na ponad 90
proc. Oba środki to szczepionki nowej
generacji mRNA, będące pierwszymi
w swoim rodzaju.
Obie szczepionki wymagają transportu i przechowywania w bardzo niskich temperaturach - w przypadku
preparatu Moderny, jest to -20C. Jak
jednak podała firma, szczepionka
może być używana do 30 dni po rozmrożeniu przechowywana w lodówce, podczas gdy w przypadku
Pfizer/BioNTech okres ten wynosi 5
dni.
Szczepionka Moderny była częścią
programu amerykańskiego rządu
„Operation Warp Speed”. W sierpniu
umowę na co najmniej 80 mln dawek
preparatu firmy zawarła Unia Europejska.

Mniej wykonanych
testów to efekt
mniejszej liczby
zleceń z POZ
- Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej zlecają mniej badań w kierunku SARS-CoV-2, stąd mniejsza
liczba wykonanych testów - wyjaśniał w poniedziałek rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz.
Komentując małą liczbę wykonanych testów, rzecznik MZ powiedział, że "minister zdrowia ani żaden
urzędnik w ministerstwie zdrowia
nie zleca wykonywania testów
w Polsce". - My określamy pewne
ramy wykonywania tych testów.
Przypomnę, że po zmianie strategii
testowania te wyniki codzienne skoczyły nam do 60-80 tys. (wykonywanych testów w ciągu doby - PAP)
i utrzymywały się przez długi czas
na tym poziomie 60 tys. - podkreślił.
- Dzisiejszy wynik to po pierwsze
wszystkim pokłosie weekendu,
gdzie zawsze te wyniki są mniejsze
wykonywanych testów. Po drugie
jak państwo obserwujecie liczbę
zleceń z podstawowej opieki zdrowotnej, to jest pierwszy symptom
tego, ile będziemy wykonywać testów w najbliższym tygodniu, najbliższych dniach - wyjaśnił
Andrusiewicz.
Rzecznik zwrócił uwagę, że na
liczbę wykonanych testów wpłynął
też dzień wolny w środę 11 listopada. - Jak państwo wiecie jeden dodatkowy dzień wolny to jeden

dodatkowy dzień, w którym podstawowa opieka zdrowotna nie pracuje, więc tych zleceń z POZ
praktycznie nie ma - powiedział.
Rzecznik MZ był pytany, czy resort
nie jest zaniepokojony faktem, że
zleca się coraz mniej testów na koronawirusa. Ostatniej doby wykonano
ponad 35,1 tys. testów, podczas gdy
kilka tygodni wcześniej zlecano ich
60-80 tys.
Andrusiewicz przypomniał, że
w przypadku objawów koronawirusa chorzy zgłaszają się do lekarza
POZ. Następnie lekarz ten kieruje
pacjenta na test. - Jeżeli lekarz ma
mniej kontaktów z osobami objawowymi, to tych osób mniej się zgłasza
do lekarza, tym samym mniej osób
jest kierowanych na testy. Tu nie ma
nic nielogicznego i nic niepokojącego - wyjaśnił rzecznik.
Dodał, że "jeżeli obserwujemy
mniej zgłoszeń do lekarzy, to logiczne jest, że będziemy obserwować mniej wykonanych testów".
Zwrócił uwagę, że podobna sytuacja dotyczy tzw. łóżek covidowych.
- Kilka tygodni temu liczba zajętych
łóżek systematycznie rosła. Dzisiaj
mamy już dni, w których ta liczba
łóżek zajętych spada, albo te przyrosty nie są już rzędu kilkuset, ale 20.
Co to oznacza? Mniej pacjentów
trafia do szpitala. A mniej pacjentów
trafia do szpitala, bo mniej pacjentów jest chorych - wskazał.

Edukacja

Wkrótce decyzja,
czy dzieci powrócą
do szkół
- Dane, które do nas spływają, potwierdzają, że zaostrzanie obostrzeń w najbliższych dniach nie
będzie potrzebne, a na pewno nie
w tym tygodniu - powiedział we
wtorek rzecznik rządu Piotr Müller.
Decyzja ws. dalszej nauki zdalnej
powinna zapaść pod koniec tego
lub w przyszłym tygodniu.
Rzecznik rządu powiedział w Programie Pierwszym Polskiego Radia,
że pod koniec bieżącego tygodnia
widoczne będą efekty wszystkich
wprowadzonych ostatnio obostrzeń.
Pytany o ewentualny pełny lockdown, oświadczył, że dane, które
obecnie spływają, nie dają uzasadnienia, by wprowadzić obecnie kolejne ograniczenia. - Te dane, które
do nas spływają, potwierdzają, że
dalszy krok w najbliższych dniach
nie będzie potrzebny, a na pewno

nie w tym tygodniu - podkreślił
Müller.
Pytany z kolei o ewentualne przedłużenie nauki zdalnej powiedział,
że na tym etapie podtrzymana zostaje decyzja o nauce zdalnej do 29
listopada. - Będziemy decyzję zapewne podejmować pod koniec
tego tygodnia, przyszłego, do kiedy
ten stopień nauki zdalnej przedłużać, lub nie przedłużać. Tutaj decyzji jeszcze nie ma, ale one lada
dzień zapadną - powiedział.
Rzecznik rządu pytany, czy w przypadku Świąt Bożego Narodzenia
rozważany jest punktowy lockdown, wyraził nadzieję, że
w oparciu o obecne dane takie działania nie będą konieczne. - Liczymy,
że obecne obostrzenia przyniosą
efekty, one już przynoszą efekty zaznaczył. - Nie będziemy zachęcać
do tego, aby się przemieszczać pomiędzy miastami, ale też raczej nie
będziemy tego zakazywać - dodał.
Opracowanie kolumny - Katarzyna Gwara
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Zatrzymali złodziei katalizatorów

Ukradł 90 złotych

Bytomscy policjanci zatrzymali
dwóch mężczyzn podejrzewanych o kradzieże katalizatorów
samochodowych. Z relacji śledczych wynika, że 31-latek i 35-latek zatrzymani kilkakrotnie dopuścili się podobnych przestępstw. Za kradzieże grozi im do
5 lat więzienia.

Policjanci z Rudy Śląskiej ustalili
i zatrzymali sprawcę rozboju na
ekspedientce. Młody mężczyzna
napadł na sklep w dzielnicy Wirek
i za pomocą gazu łzawiącego doprowadził do bezbronności pracownicę, a z kasy ukradł 90 złotych. Na wniosek śledczych sąd
tymczasowo aresztował 20-latka.
Za rozbój grozi mu kara do 12 lat
więzienia.

W związku z licznymi zgłoszeniami, bytomscy policjanci od dłuższego czasu kontrolują miejsca,
gdzie może dochodzić do kradzieży
katalizatorów. Złodzieje zawsze
działają w podobny sposób. Przestępstw dokonują w nocy, na niestrzeżonych,
osiedlowych
parkingach. Z zaparkowanych pojazdów przy użyciu specjalnych narzędzi odcinają katalizatory. Straty,
jakie ponoszą osoby poszkodowane,
w takich przypadkach często sięgają
nawet kilku tysięcy złotych. We
wtorek, 3 listopada mundurowi zostali powiadomieni o kolejnej kradzieży katalizatorów z dwóch

Śledczy z Komendy Miejskiej Policji w Rudzie Śląskiej doprowadzili
przed oblicze sądu 20-latka, który
zaparkowanych w dzielnicy Stroszek pojazdów marki Opel. Straty
oszacowano na ponad 5 tys. złotych.
Bytomscy kryminalni już następnego dnia wpadli na trop przestępców. Stróże prawa namierzyli
samochód, którym poruszali się złodzieje. Wewnątrz pojazdu policjanci
znaleźli narzędzia służące do popełniania tego typu przestępstw.

Wkrótce też stróże prawa zatrzymali 21-latka i 35-latka mających
związek ze sprawą. Mężczyźni przyznali się do kradzieży katalizatorów
z zaparkowanych pojazdów. Dodatkowo śledczy przy jednym z nich odnaleźli ponad 225 gramów
marihuany. Śledczy traktują sprawę
jako rozwojową.

15-latek wjechał kradzionym
samochodem do rowu
Policjanci z drogówki zatrzymali
15-letniego bielszczanina, podejrzewanego o kradzież bmw. Mundurowi
dostali zgłoszenie, że przy jednej
z ulic w bielskim Hałcnowie młody
kierowca wjechał do przydrożnego
rowu. Na miejscu okazało się, że właściciel pojazdu tego samego dnia
zgłosił kradzież, a kierujący nim
15-latek najprawdopodobniej jest jej
sprawcą. Za kradzież auta nastolatek
może trafić do poprawczaka. O jego
losie zdecyduje niebawem sąd rodzinny.
Policjanci otrzymali zgłoszenie
o kradzieży wartego 3 tysiące złotych
bmw. Pojazd został skradziony z niestrzeżonego parkingu w bielskim Hałcnowie. Gdy właściciel odkrył jego
brak tuż po powrocie z wyjazdu służbowego, natychmiast zawiadomił

o kradzieży. Stróże prawa zarejestrowali utracony samochód w policyjnym systemie informacyjnym oraz
rozpoczęli jego poszukiwania. Jeszcze
tego samego dnia, późnym wieczorem, oficer dyżurny bielskiej komendy otrzymał zgłoszenie, że
w Hałcnowie młody kierowca wjechał do rowu bmw. Kilka osób próbowało wyciągać go innym pojazdem.
Na miejsce natychmiast zostali skierowani mundurowi z bielskiej drogówki. Policjanci od razu rozpoznali
pojazd, o którego kradzieży zostali poinformowani podczas odprawy do
służby. Ich przypuszczenia potwierdziło sprawdzenie bmw w policyjnej
bazie danych, chociaż samochód miał
już przerobioną tablicę rejestracyjną.
Policjanci ustalili, że obecny na miejscu
15-letni bielszczanin, prowadząc
bmw utracił nad nim panowanie i wjechał do przydrożnego rowu. Nie po-

Pijani rodzice
opiekowali się
dziećmi
Jastrzębscy stróże prawa interweniowali wobec rodziców,
którzy znajdując się pod wpływem alkoholu, zajmowali się
2 i 3-letnim dzieckiem. 33-letni mężczyzna miał w organizmie trzy promile alkoholu, a 37-letnia kobieta dwa promile. Jeżeli okaże się, że swoim nieodpowiedzialnym zachowaniem, partnerzy narazili dzieci na bezpośrednie zagrożenie dla życia bądź zdrowia, grozić im będzie kara 5
lat więzienia.
Około godziny 23.30 ojciec dzieci wybrał numer alarmowy, prosząc o pomoc. Z jego relacji wynikało, że 3-letnia
córka obudziła się z przeraźliwym płaczem i wraz z żoną nie
mogą jej uspokoić. Policjanci, którzy pojechali pod wskazany
adres od rodziców wyczuli alkohol. Po badaniu alkomatem
okazało się, że ojciec miał w organizmie trzy promile,
a matka dwa. Zespół Pogotowia Ratunkowego, który także
przyjechał na miejsce zbadał dziewczynkę. Lekarz nie
stwierdziłżadnegozagrożeniadlajejżycialubzdrowia.Dzieci
trafiły pod opiekę cioci. Dokumentacja w tej sprawie trafi
niebawem do sądu, a policjanci wyjaśniają szczegółowe
okoliczności sprawy. Jeżeli okaże się, że rodzice narazili
dzieci na niebezpieczeństwo, grozić im może 5 lat więzienia.


trafiąc samemu wyjechać poprosił
znajomego, aby wyciągnął go swoim
samochodem. W międzyczasie na
miejscu zjawił się patrol drogówki. Pojazd został zabezpieczony na policyjnym parkingu, a podejrzewany
o kradzież nastolatek trafił do policyjnej izby dziecka. Technicy kryminalistyki na miejscu wykonali oględziny
i zabezpieczyli ślady.
Sprawą zajęli się policjanci zwalczający przestępczość nieletnich z bielskiego wydziału prewencji. 15-letni
mieszkaniec Bielska-Białej, po nocy
spędzonej w policyjnej izbie dziecka,
usłyszał zarzut czynu karalnego. Odpowie także, za prowadzenie pojazdu
bez uprawnień i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu
drogowym. Za kradzież pojazdu grozi
mu nawet pobyt w poprawczaku.
O jego dalszym losie zdecyduje niebawem sąd rodzinny.

Aby nie trafić
do aresztu
schowała się...
w lodówce

kilka dni wcześniej napadł na jeden
z miejscowych sklepów. Sprawca
używając gazu łzawiącego sterroryzował pracownicę i z kasy ukradł 90
zł. Już bezpośrednio po napadzie,
rudzcy policjanci wytypowali
sprawcę, którego zatrzymanie było
tylko kwestią czasu. Zebrany przez
śledczych materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mu zarzutu rozboju. Na wniosek
policjantów i prokuratora, sąd tymczasowo aresztował go na 2 miesiące. Grozi mu kara do 12 lat
więzienia.

„Wiślanką”
na samych felgach
To miała być zwykła kontrola
prędkości, jakich nie brakuje na
co dzień. Policjanci drogówki nie
mogli jednak uwierzyć własnym
oczom. Po krajowej „wiślance” poruszał się osobowy peugeot, który zamiast opon miał... same felgi.
Jak się okazało, kierującemu taki
stan rzeczy zupełnie nie przeszkadzał. Był bowiem kompletnie
pijany. Nie miał także uprawnień
do kierowania pojazdami, ponieważ niedawno stracił je za przekroczenie dozwolonej prędkości.
Grozi mu do 2 lat więzienia.

Z niecodziennym widokiem zetknęli się policjanci z mikołowskiej
drogówki. Podczas kontroli prędkości na DK 81 w Mikołowie zauważyli osobowego peugeota, który
poruszał się na trzech felgach. Kierujący jak gdyby nigdy nic spokojnie
minął policyjny radiowóz. Mundurowi natychmiast za nim ruszyli. Zatrzymanym okazał się 28-letni
mieszkaniec Będzina. Mężczyzna
nie widział żądnego problemu
w stanie technicznym samochodu,
a brak opon nie był dla niego przeszkodą, by kontynuować podróż.

Podpalił mieszkanie

Pszczyńscy policjanci weszli do mieszkania poszukiwanej listem gończym kobiety. 29-latka od pewnego czasu ukrywała się przed wymiarem sprawiedliwości. By uniknąć doprowadzenia do aresztu
śledczego, kobieta schowała się w lodówce.

Na wniosek śledczych i prokuratora
rybnicki sąd tymczasowo aresztował
37-letniego mieszkańca Rybnika,
który podpalił mieszkanie w kamienicy przy ulicy Wysokiej. Zanim mężczyzna stanął przed sądem, usłyszał
zarzut sprowadzenia pożaru zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu
osób albo mieniu w wielkich rozmiarach. Za popełnione przestępstwo
grozi mu kara pozbawienia wolności
do 10 lat.

Kryminalni od pewnego czasu prowadzili poszukiwania za poszukiwaną listem gończym 29-latką. Kiedy
wpadli na jej trop, pojechali do mieszkania, w którym
według policyjnych informacji miała przebywać. Mimo
że stojący przed drzwiami policjanci słyszeli, że ktoś
jest w środku, nikt nie otwierał drzwi. Gdy stróże prawa
weszli do mieszkania, w pierwszej chwili nikogo nie zauważyli. Po chwili jednak znaleźli kobietę. 29-latka postanowiła schować się przed mundurowymi w lodówce.
Policjanci okryli poszukiwaną kocem termicznym, a następnie odwieźli do aresztu. Kobieta spędzi tam kilka
lat za oszustwa jakich się dopuściła.

Do pożaru doszło w jednym
z mieszkań przy ulicy Wysokiej
w Rybniku. W sprawie zatrzymano
37-latka, który był podejrzany o podpalenie wynajmowanego mieszkania.
Mężczyzna został doprowadzony do
prokuratury, gdzie usłyszał zarzut
spowodowania pożaru zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób,
a także mieniu w wielkich rozmiarach.
Zebrany w sprawie materiał dowodowy wysoce uprawdopodabnia

winę podejrzanego. Prokurator wystąpił z wnioskiem o tymczasowe
aresztowanie sprawcy na 3 miesiące,
do czego sąd się przychylił. W tym
czasie prokurator i śledczy będą prowadzili śledztwo, zbierali dalsze dowody oraz weryfikowali wyjaśnienia
podejrzanego. Za popełnione przestępstwo grozi mu do 10 lat więzienia.
Opracowanie kolumny - Katarzyna Gwara
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LOMBARD
KAPS

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

A
LUCJ
REWO OWA
CEN

Okna 5-kom.
1435 mm

1465 mm

SZYBKA GOTÓWKA za:
złoto, srebro, GSM,
RTV i inne

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

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

OGŁOSZENIA MOTORYZACYJNE
Q BMW 1 2008r. Cabrio, czarny,
pełne wyposażenie,
cena 38.800 PLN,
tel. 603 448 548

Q Citroën C4 Picasso 1.6 , 1.6 HDi

110KM, SX Pack, 2010, 120 105 km,
1560 cm3, diesel cena: 19 900 PLN, tel. 501 847 709

Q Citroen C4 Picasso I, 2007 rok,
benzyna, automat, radio z CD,
13 999 do negocjacji
Tel. 602 739 463

Q CHEVROLET AVEO 1.2 benzyna+

OGŁOSZENIA
MOTORYZACYJNE
SPRZEDAM
Q ALFA ROMEO 1.9 jtdm 150 km,
2007r. stan bardzo dobry,
full opcja, cena 17 500 PLN
tel. 788 635667

Q Audi Q2 1.4 TFSI 150 KM S Tronic

Salon PL 2016, 89 744 km, 1 395
cm3, benzyna - cena: 81 900 PLN
- tel. 601 383 710

Q Audi A2 1.4, 1.4 16V 75KM, 2001,

185 000km, 1390 cm3, benzyna cena: 8500 PLN, tel. 501 847 709

Q Audi A6 III (C6) 3.0 Diesel, 2007

rok, automat, stan bdb, bezwypadkowy, cena; 25 900 do negocjacji, Tel. 602 739 463

Q Audi Q3 Quattro 2.0 TDI 140 KM 6 G
Salon PL 2012, 127 700 km, 1 968
cm3, diesel - cena: 57 900 PLN
- tel. 601 383 710

Q Audi A3 1.5 Sportback 1.5 TFSI 150
KM S Tronic Salon PL 2017 , 48 521
km , 1 498 cm3, benzyna
- 79 900 PLN - tel. 601 383 710

Q Audi Q5 2.0 quattro 2.0 TFSI 180

KM S Tronic Salon PL 2016, 60 869 km,
1 984 cm3, benzyna - 99 900 PLN

Q Audi Q5 , 2.0 TFSI 220KM Quattro,
2016, 66 200 km, 1984 cm3, benzyna - cena: 89 900 PLN,
tel. 501 847 709

Q Audi Q5 2.0 quattro 2.0 TDI 190

KM S Tronic Salon PL 2016 ,59 683
km, 1 968 cm3, diesel
- cena: 112 900 PLN
- tel. 601 383 710

Q Audi Q5 2.0 quattro 2.0 TDI 190

KM S Tronic Salon PL 2016 ,53 269
km, 1 968 cm3, diesel -cena:
149 900 PLN - tel. 601 383 710

Q Audi A6 1.8 Limuzyna 1.8 TFSI 190

KM S Tronic Salon PL 2016 ,87 935
km, 1 798 cm3, benzyna - cena:
99 900 PLN - tel. 601 383 710

LPG, 2005r., sedan czarny, 5-d,
tel. 721 049 100

Q CHEVROLET AVEO 0.4l, 05r. 1,4E

srebrny, DTK, CZ, cena 5 800 PLN,
tel. 512744858

Q Chevrolet Kalos 1.4 16v 2005r

146tyś.km sprowadzony , opłacony , KLIMATYZACJA, WEBASTO
5400 zł, tel. 600 208 039

Q CHRYSLER VOYAGER 1999 r,

2,5 turbo diesel, 7 osobowy,
opłaty na rok, stan bdb., cena 1990 PLN. Tel. 503 002 462

Q Dacia Duster I, 2014 rok, benzyna,
serwisowany, stan bdb,
cena: 28 900 zł do negocjacji
Tel. 602 739 463

Q Dacia Sandero 2009r 1.4-8v

200 tyś. km Niebieski Metalik ,
Klimatyzacja , sprowadzony
opłacony, cena: 10 900 zł,
tel. 600 208 039

Q DAEWOO LANOS 1999 r, 1,5 gaz,

5- cio drzwiowy, - cena 1400 PLN.
Tel. 503 002 462

Q Fiat Bravo 1.4 T Jet Benzyna 120

KM 6 G Salon PL 2010, 150 817 km,
1 368 cm3, benzyna
- cena: 18 900 PLN
- tel. 601 383 710

Q Fiat Panda 1,1E, 2003, niebieski
- cena 3800 PLN
- tel. 603 448 548

Q Fiat Punto 2FL 2005r 163tyś.km 1.2
8v 3drzwi sprowadzony , opłacony, Klimatyzacja, cena: 4900 zł,
tel. 600 208 039

Q Ford Galaxy Titanium 2.0 TDCi

180 KM Powerhift 7 osobowy, Salon
PL 2018, 36 931 km, 1997 cm3, diesel
- 104 900 PLN - tel. 601 383 710

Q FORD FOKUS 2009/10 r, 1,8 combi,
pełne wyposażenie, srebrny, cena 15900 PLN. Tel. 503 002 462

Q FORD FUSION 2005/6 r, 1,4 R,

5 - cio drzwiowy, kraj, cena 5900 PLN. Tel. 503 002 462

Q Honda Civic 1.6i , 1.6 16V 110KM,
Sport, 2005, 187 200 km,
1590 cm3, benzyna

- cena: 10900 PLN,
tel. 501 847 709

Q Hyundai Tucson 2.0 STYLE 2.0 CRDi

185 KM AUTOMAT 4WD Salon PL 2016,
84 786 km, 1 995 cm3, Diesel cena: 79 900 PLN
- tel. 601 383 710

Q KIA K - 2700 1999 r,

wywrotka do poprawek,
- cena 5000 PLN.
Tel. 503 002 462

Q Lexus NX , rok prod. 2015,

hybryda, automat, SUV,
bezwypadkowy, I właściciel,
cena: 114 999 zł,
Tel. 602 739 463

Klimatyzacja Alu felgi Czujnik
Parkowania sprowadzony
opłacony, 10 400 zł,
tel. 600 208 039

Q Opel Omega Kombi 1996r

gaz sekwencyjny stan BDB
zarejestrowany opłacony 3900 zł ,
tel. 600 208 039

Q Peugeot 5008 I, 2.0 HDi 150KM,
Platinum, 2010, 168 200 km,
1997 cm3, diesel, 27 900 PLN,
tel. 501 847 709

Q PEUGEOT PARTNER 2004 r, 1,4 gaz,
5- cio osobowy, kraj,
- cena 3000 PLN.
Tel. 503 002 462

5 G Salon PL 2017, 9 100 km
benzyna - 31 900 PLN tel. 601 383 710

Q Škoda Fabia 1.0 Ambition 1.0 TSI
95 KM 5 G Salon PL 2018,
31 333 km, 999cm3 benzyna 40 900 PLN - tel. 601 383 710

Q Skoda Fiabia 1,4 HDI, 2007, kombi,
biała, pełne wyposażenie
- cena 6500 PLN
- tel. 603 448 548

Q Škoda RAPID 1.0 Spaceback Ambition 1.0 TSI 95 KM 5 G Salon PL
2018, 45 048 km, 999 cm3,
benzyna - 43 900 PLN
- tel. 601 383 710

Q Mazda 5 1.8 16V 116KM, MZR, 2005,

Q Renaut Clio 1,5DCI, 2005,

Q Škoda RAPID 1.0 Spaceback Am-

Q Mazda 5 2006r 2.0-16v 7osobowy

Q Renault Clio 1.5, 1.5 dCi 90KM ,Ener-

Q Škoda Roomster 1.9, 1.9 TDI

Q Renault Clio 1.5 1.5 dCi 75KM ,

Q Škoda Superb 2.0 L&K Kombi 2.0

Q RENAULT ESPACE 2005 r, 22

Q Suzuki Swift IV, 2007 rok,

134500 km, 1800 cm3, benzyna cena 10900 PLN,
tel. 501 847 709
srebrny metalik , sprowadzony
opłacony 168tyś.km
cena: 14 300 zł,
tel. 600 208 039

Q Mercedes-Benz Klasa B 1.8 CDI
109 KM 6 G 2013 Rok 2013 ,
107 183 km, 1 796 cm3, diesel 44 900 PLN - tel. 601 383 710

Q Nissan Juke 1.6 , 1.6 Turbo 200KM,
Nismo ,4x4, 2013, 55 150 km,
1618 cm3, benzyna
-cena 39 900 PLN,
tel. 501 847 709

Q Opel Astra Kombi 1.4 Turbo

150 KM automat, 2016, 70 348 km,
1 399 cm3, benzyna
-cena: 42 900 PLN
- tel. 601 383 710

Q OPEL ASTRA 2004 r, 1,4 E,
4 - ro drzwiowy, kraj,
- cena 1590 PLN.
Tel. 503 002 462

Q Opel Astra F 1999, 212 000 km,
1 400 cm3, benzyna
- cena: 1450 zł
- tel. 533 210 534

Q Opel Astra IV 1.4 16V 100KM,

Essentia, 2009, 75 600 km,
1398 cm3, benzyna - 23 500 PLN,
tel. 501 847 709

Q Opel Astra IV , 1.6 CDTi 110KM

z polskiego salonu VAT 23 %, 2015,
143 400 km, 1598 cm3, diesel 28 500 PLN, tel. 501 847 709

Q Opel Astra Cabrio 1,8E 2001

pełne wyposażenie, skóra, srebrny
- cena 7 600 PLN - tel. 603 448 548

Q Opel Combo Tour, 1.6 CDTI

120KM,Tour Enjoy,
z polskiego salonu VAT, 2015,
186 000 km, 1598 cm3, diesel 28 900 PLN, tel. 501 847 709

Q Opel Meriva FL 2006r 1.6-16v

pełne wyposażenie, granatowy
met. - cena 4 800 PLN
- tel. 603 448 548

gy Life, z polskiego salonu Vat 23%,
2017, 87 550 km, 898 cm3, benzyna - 29 900 PLN, tel. 501 847 709
Business NAVI, Vat 23%, 2014,
134 250 km, 1461 cm3, diesel 25 500 PLN; tel. 501 847 709
diesel DCL, 197 tys. pełne wyposażenie, stan bdb.
- cena 4900 PLN.
Tel. 503 002 462

Q Renaut Espace 1,9 DC, 2005,

pełne wyposażenie, granatowy
met. - cena 8 500 PLN tel. 603 448 548

Q Renault Laguna Mk.3 2009r 1.5

diesle czarny, zarejestrowany
opłacony nowy rozrząd 15 900 zł,
tel. 600 208 039

Q Renault Twingo mk.2 2009r

super stan klimatyzacja 1.2-8v
sprowadzony opłacony 9900 zł,
tel. 600 208 039

Q SEAT IBIZA 1993 r, 1,8 benzyna,

5 - cio drzwiowy, opłacony cena 1490 PLN. Tel. 503 002 462

Q Seat Ibiza 1.0, 1.0 MPI 75KM, 2017,
22500, 999 cm3, benzyna 29 900 PLN, tel. 501 847 709

Q Seat Ibiza 1.5 dCi 90KM, Energy

Life, z polskiego salonu Vat 23%,
2015, 30 250 km, 1422 cm3, diesel
- 31 900 PLN, tel. 501 847 709

Q Seat Ibiza 1.2 , 1.2 TSI 90KM LPG,

z polskiego salonu, 2016, 167 550,
1197 cm3, benzyna
+LPG; 23 000 PLN, tel. 501 847 709

Q Seat Ibiza 1.4 , 1.4 16V 85KM, 2013,
73 900 km, 1390 cm3, benzyna23 900 PLN, tel. 501 847 709

Q Škoda Citigo Style 1.0 MPI 75 KM

bition 1.0 TSI 95 KM 5 G Salon PL
2018, 36 332 km, 999 cm3, benzyna - 44 900 PLN - tel. 601 383 710
105KM, Scout, 2007, 194 300 km,
1896 cm3, diesel - 13 500 PLN,
501 847 709
TDI 190 KM 4X4 DSG Salon PL 2017,
93 947 km, 1 968 cm3, diesel 99 900 PLN - tel. 601 383 710
I właściciel, benzyna, klimatyzacja, nieuszkodzony, 12 999 zł
do negocjacji Tel. 602 739 463

Q TOYOTA AYGO 2012/13 r,

pojemność silnika tysiąc, przebieg 69 tysięcy, klimatyzacja,
5-cio drzwiowy, stam bdb.,
- cena 14900 PLN.
Tel. 503 002 462

Q Volkswagen Arteon Elegance

2.0 TDI 190 KM DSG Salon Pl.2017,
96 296 km, 1 968 cm3
- 117 900 PLN
- tel. 601 383 710

Q Volkswagen Caddy 2.0 Alltrack

2.0 TDI 150 KM DSG Salon PL 2019,
12 718 km, 1 968 cm3, Diesel
- 118 900 PLN - tel. 601 383 710

Q Volkswagen Golf Comfortline

1.4 TSI 125 KM 6 G Salon PL 2016,
43 276 km, 1 395 cm3, benzyna 51 900 PLN - tel. 601 383 710

Q Volkswagen Golf VII Comfortline
1.4 TSI 125 KM 6 G Salon Pl.2018 ,
29 604 km, 1 395 cm3, benzyna
- 69 900 PLN - tel. 601 383 710

Q Volkswagen Golf VII Highline 1.4

TSI 122 KM 6 G Salon PL 2014,
90 019 km, 1 395 cm3, benzyna 45 900 PLN - tel. 601 383 710

Q Volkswagen Golf VII 1.6 TDI 110KM,
Trendline, 2015, 172 950 km,
1 598 cm3, Diesel
- cena: 34 500 PLN,
tel. 501 847 709

MOTORYZACYJNE
KUPIĘ

Q 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

Q KUPIĘ motocykl , motorower z PRL-u kom-

pletny np. WSK , WFM , JUNAK , SHL , IŻ , OSA ,
motorynka , wierchowina , Jawa i inne
tel. 608 097 274

Q KUPIĘ AUTO - MOTOCYKL MOTOROWER

Z PRL-U zapomniany , zastały w garażu np.
Warszawa, Syrena , Moskwicz , Wołga , Skoda ,
Zaporożec , Junak , WFM , WSK , Osa , Komar ,
Motorynka i inne - mój nr tel. 608 097 274

Q KUPIĘ samochód , motocykl , motorower

z lat 50-tych , 60-tych , 70-tych zapomniany ,
zastały w garażu nr tel. 608 097 274

NIERUCHOMOŚCI
WYNAJMĘ

Q Częstochowa (dzielnica: Tysiąclecie)

cena: 1 780,00 pln powierzchnia: 57,00 m²,
parter: tel. 602852712

Q Częstochowa (dzielnica: Tysiąclecie)

cena: 1 450,00 pln powierzchnia: 50,00 m²,
parter: tel. 602852712

Q Częstochowa (dzielnica: centrum)

cena: 1 100,00 pln powierzchnia: 20,00 m²,
piętro 9: tel. 602852712

Q Częstochowa (dzielnica: Dźbów)

cena: 1 300,00 pln powierzchnia: 53,00 m²,
piętro 2; tel. 602852712

Q Częstochowa (dzielnica: Raków)

cena: 1 000,00 pln powierzchnia: 60,50 m²,
parter; tel. 602852712

Q Dom w szeregowej zabudowie : Cz-wa / Lisiniec. 40% do wykończenia. Tel. 34 317 27 48

Q Mieszkanie - Częstochowa (dzielnica:

Północ) cena: 312 000,00 pln powierzchnia:
61,00 m² ; tel. 502583667

Q Mieszkanie m-3 64 m2 w kamienicy oraz lo-

kal użytkowy 16 m2 w centrum Częstochowy.
Tel. 662 014 102

Q Mieszkanie - Częstochowa (dzielnica: Parkitka) cena: 269 500,00 pln powierzchnia:
49,00 m², stan developerski; tel. 502583667

Q Mieszkanie M4 po modernizacji

w dzielnicy Północ. Pilnie. Cena: 299000 zł.
Tel. 504 132 951

Q Pensjonat w cz-wie pod działalność.

Ul. Gronowa 37.Długi 29 m, szer. 9 M – 2 kondygnacje, z przybudówką. Tel. 502 636 143

Q Pole o pow. 8134 M2, dł. 250 M, szer. 40–45 M
w Częstochowie, ul. Juranda 40/44.
Tel. 887 627 682

Q Grunty rolne 0,8911 ha w wysoka lelowska /
gmina żarki, cena: 30 000 - do negocjacji,
tel. 508 719 237 Lub 506 797 760

Q Działka budowlana - Częstochowa

(dzielnica: Raków) cena: 310 000,00 pln
powierzchnia: 3 104,00 m²; tel. 502583667

Q Działka budowlana o pow. 2086 M2, wszystkie

media: woda, prąd, gaz. Jaskrów, 42-244 Mstów,
ul. Pszczela/ul. Ołowianka. Tel. 513 950 092

Q Działki budowlane w centrum Miedźna.
Tel. 601 412 688

Q Działka budowlana na ul. Limanowskiego 5.
Tel. 34 363 91 34

Q Pawilon 50m , na Biznes Centrum
2

(możliwość wynajęcia), tel. 602 307 570

KUPIĘ

Q Częstochowa (dzielnica: Północ)

cena: 1 100,00 pln powierzchnia: 29,00 m²,
piętro 4; tel. 602852712

Q Częstochowa (dzielnica: centrum)

cena: 1 300,00 pln powierzchnia: 51,00 m²,
piętro 1; tel. 602852712

Q Częstochowa (dzielnica: centrum)

cena: 1 680,00 pln powierzchnia: 56,00 m²,
piętro 1; tel. 602852712

Q Częstochowa (dzielnica: centrum)

cena: 1 500,00 pln powierzchnia: 75,00 m²,
piętro 2; tel. 602852712

Q Częstochowa (dzielnica: centrum)

Q MIESZKANIE m-2 pokój z kuchnią na I lub II piętrze w centrum lub śródmieściu Częstochowy.
Tel. 413 880 040 (Prosić Adama Klimasa)

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

Q Antyki – francuski komplet z 1896 r.:

Biblioteczka + komoda z marmurowym blatem. Sygnowany, perfekcyjna renowacja.
Tel. 34 – 367 65 56

cena: 1 000,00 pln powierzchnia: 55,00 m²,
piętro 2; tel. 602852712

Q Białe kamienie - ozdobne, do ogrodu, worek

Q Częstochowa (dzielnica: trzech wieszczów)

Q Cegła (czerwona, pełna) z rozbiórki - 1000 szt.

cena: 1 550,00 pln powierzchnia: 50,80 m²,
piętro 2; tel. 602852712

Q Częstochowa (dzielnica: centrum)

cena: 1 600,00 pln powierzchnia: 75,00 m²,
piętro 1; tel. 602852712

Q Częstochowa (dzielnica: Parkitka)

cena: 1 800,00 pln powierzchnia: 50,00 m²,
parter; tel. 602852712

Q WYNAJMĘ działkę pod działalność gospodarczą, 1 zł za metr kwadratowy, na terenie Częstochowy, mieszkanie trzech wieszczy, m - 3,
umeblowane, cena 1000 zł - tel. 503 002 462

Q Wynajmę działający od 30 lat sklep monopolowo-spożywczy 24h na ul. Garibaldiego.
Częstochowa, tel. 531 186 403

Q Wynajmę m3 50m2, i piętro umeblowane,

gotowe na zamieszkanie, najem krótkoterminowy, ul. Dąbrowskiego 41, tel. 602 307 570

Q Wynajmę pawilon piętrowy 85 m2 z użytkową piwnicą. Ul. Kościuszki. Tel. 695 654 373,
667 860 288

SPRZEDAM
Q ZMIENIĘ mieszkanie kwaterunkowe (Trzech
Wieszczy) 3 pokoje z kuchnią 49,2 m2 parter
na dwa (2) odrebne mieszkania, po pokoju
z kuchnią w blokach kwaterunkowych.
Tel. 504 563 612

Q Dom w cz-wie, ul. Św. Rocha. Dojazd z dwóch
stron. Idealny na działalność. Tel. 606 875 401
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20 kg/16 zł - Częstochowa, tel. 508 747 290
Cena: 1,40 zł/szt. Tel. 798-258-531

Q Część do chevroleta captive. Czujnik stopu.
Nowy. Made in USA. Tel. 501 779 441

Q Drewno kominkowe - opałowe

worki: 8-15 zł rozpałkowe
brzoza - dąb - sosna tel. 665 863 191

Q Drzwi harmonijkowe – używaną

w b. dobrym stanie, o wym. 170 X 75 cm.
Tel. 501 109 822

Q Garnitur męski nowy, na wzrost 170 cm
- tel. 697 272 102

Q Fotel „ANNE” - nowy, lekki, wygodny, rama

w kolorze drewna brzozowego i przyjemna
bawełniana tapicerka w kolorze kremowym
z pokrowcem. Cena 100zł- do uzgodnienia.
tel. 504 563 612

Q Futrówka skóra (świnia)
tel. 790 819 855

Q Kask ochronny - b.dobry - tel. 697 272 102
Q Kawiarkę ciśnieniową DeLonghi
- tel. 697 272 102

Q Kożuch męski na wzrost 170 cm,
tel. 34 362 94 27

Q Kopierkę laserową HP 1010 - tel. 697 272 102
Q Kuchnia gazowo- elektryczna
tel. 721 390 993

Q Laptop Acer + wiatrak itp. (głośniki) myszki;
Odtwarzacz Orion DVD 828 + pilot; telefon

komórkowy Samsung + ładowarka;
tel. 530 485 377

Q Lodówka mastercook duża, biała.
Tel. 721 390 993

Q Lodówka ardo – wys. 141 Cm, sprawna,
cena: 190 zł. Tel. 798 - 649 - 665

Q Lustro łazienkowe – o wym. 70 X 90 cm.
Tel. 501 109 822

Q Maszyna dziewiarska firmy bosch
tel. 34 362 94 27

Q Maszyna do szycia przemysłową,

marki „minerva” - stan bardzo dobry.
Cena do negocjacji. Tel. 603 521 686

Q Meble w dobrym stanie - szafa, regał, szafka,

regał nad szafkę, stolik, stolik pod TV, laptop Częstochowa Lisiniec, tel. 508 747 290

Q Meble młodzieżowe z biurkiem, ładne,

w dobrym stanie. Lisiniec, Częstochowa.
Tel. 508 747 290

Q Pilarka poprzeczno-wzdłużna dmpa-40
– mało używana! Tel. 790 819 855

Q Pralka whirlpool ładowana od góry.
Tel. 721 390 993

Q Prasowalnica elektryczna tel. 34 362 94 27
Q Programator do pralki typ 770 nowy
– tel. 790 819 855

Q Radio+cd+magnetofon, mp3, RDS, AUX, MICTRO COMPONENT SYSTEM typ UX-G3, 2x25W
tel. 697 272 102

Q Rower Cobran Shimano - tel. 697 272 102
Q Rowery sładaki, 2 szt., jeden w stanie
b.dobrym, tel. 790 819 85

Q Serwis obiadowo-kawowy: - (6-osobowy)
z kamionki ciemny brąz; -z duralxu;
tel. 504 230 153

Q Skóra futrówka świńska, tel. 790 819 855
Q Sofa - mało używana,rozkładana. Szara, dół
czarny.Szerokość 90 cm, po rozłożeniu
200 cm. Pojemnik na pościel.
Tel. 792 617 695

Q TV LED 40 cali samsung 3-d full hd dvb-t.
Tel. 721 390 993

Q TV LCD 32 cale funai. Tel. 721 049 100
Q Toaleta kompaktowa. – Używaną w b. dobrym stanie. Tel. 501 109 822

Q Wanna metalowa – używaną w b. dobrym
stanie, o wym. 170 X 75 cm. Tel. 501 109 822

Q Węgiel ekogroszek luzem i workowany

z dostawą pod podany adres na terenie
Częstochowy i okolic Tel. 601 495 165
(osoba prywatna)

PRZYJMĘ
Q Stare telefony komórkowe, stare klucze,

krzyżyki i medaliki, stare monety, eurocenty.
Tel. 667 499 164

Q Stare bilony - nominał obojętny
-tel. 663 626 576

Q Srebro, może być złom. Tel. 667 499 164

PRACA

SZUKAM PRACY

Q Podejmę pracę pracownika gospodarczego ogrody, posesje, porządki, itp.
Tel. 536 512 396

Q Podejmę pracę - pracownika gospodarczego ogrody, posesje, porządki, itp.
tel. 508 747 290

Q Podejmę pracę - mężczyzna lat 44, podejmie
pracę jako tokarz, ślusarz, tel. 694 200 794.

Q Podejmę prac dodatkową; pracownika

gospodarczego, ogrody, posesje, porzdki itp.
Gliwice. tle. 502 918 616

Q Kobieta lat 41 szuka pracy, wykluczone
towarzyskie, tel. 517 309 982

Q Mężczyzna lat 49 szuka pracy, tel. 508 554 652

DAM PRACĘ
Q Przyjmę do pracy handlowca tel. 601 505 520
Q Przyjmę do pracy szlifierza tel. 601 505 520
Q Przyjmę do pracy drykiera/ wyoblacza
tel. 601 505 520

Q Praca w Radomsku – Operator wózka widłowego z UDT lub Operator produkcji.
Więcej informacji: 663 330 218

Q Pracownik gospodarczy, złota rączka. Zatrudnimy doświadczonego pana do prac fizycznych w firmie produkcyjnej oraz do pielęgnacji
ogrodu i warzywniaka. Wymagana umiejętność korzystania z różnych narzędzi. Główne
obowiązki to drobne naprawy, dbanie o czystość i porządek na terenie firmy, pomoc przy
maszynach na hali produkcyjnej. Kontakt tel.
w godzinach 9-16 pod numerem 783 783 387 .

USŁUGI
Q Flash gsm profesjonalny serwis telefonów komórkowych orz nawigacji gps. Częstochowa,
al. Wolności 10 (w bramie). Tel. 888 149 969

Q Hydrauliczne, gazowe usługi - tel. 577 341 526
Q Hydraulik tanio, solidnie, szybko - tel. 532 240 888
Q Malarskie czysto, tanio, malowania każdych
pomieszczeń mieszkalnych i lokali – Częstochowa i okolice, tel. 793 403 834

Q Malowanie mieszkań, profesjonalnie, czysto,

dokładnie, każdych pomieszczeń wewnątrz Częstochowa i okolice do 30 km tel. 663 545 775

Q Malowanie tanio, czysto, dokładnie, zlecenia
gipsowo-malarskie , tel. 883 844 555

Q Naprawa pomp wodnych, hydroforowych,
samochodowych i cyrkulacyjnych.
Ul. Ikara 133a, tel. 669 245 082

Q Polerowanie reflektorów, blacharstwo,

lakiernictwo, tłumiki. Automat trojanowski.
Częstochowa, ul. Wazów 62a. Tel. 509 876 249

MATRYMONIALNE
Q Rencista, 58 lat, spokojny, bez nałogów, pozna bezdzietną kobietę z mieszkaniem do
przyjaźni lub stały związek). tel. 531 638 188

Q Samotny, po rozwodzie, 53 lata, pozna panią
chętnie puszystą, starszą. Tel. 511-224-410

Q Wolny, lat 53, bezdzietny, wysoki, normalny,

niezależny finansowo, pozna panią (pani może posiadać dzieci). Tel. 660 006 217

Q Pan (mówiący tylko po francusku), wdowiec,

szuka Pani (najlepiej zgrabnej, do 65 lat)
- towarzyszki mówiącej po francusku oraz po
polsku do towarzystwa na co dzień: spacery,
sport, restauracje. Poraj/Częstochowa,
tel. 504 568 171

Jak zamieścić
ogłoszenie
w Życiu Częstochowy i Powiatu

Przesłać ogłoszenie
pocztą na adres:
42-200 Częstochowa
Al. NMP 51

Dostarczyć ogłoszenie
przynieść do redakcji
lub wrzucić do skrzynki:
42-200 Częstochowa
Al. NMP 51, w godzinach: 8 - 15

Wysłać email
na adres:
reklama@zycieczestochowy.pl

Wysłać SMS
na numer 533 302 049

Przez internet
wypełniając formularz na stronie
www.zycieczestochowy.pl
(zakładka: BIURO OGŁOSZEŃ)
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Wybrane samochody na dzień 13 listopada 2020 r.
BMW X6
zakup 2018, 3.0D 313 kM,
M pakiet F-VAT
248.800 zł
OPEL INSIGNIA
2.0 D
rok prod. 2018, kraj., I-wł,
F-VAT
79.900 zł
TOYOTA AVENSIS
2.0 D, rok prod. 2017, kraj.,
I - wł. F-VAT,
serwisowany
61.900 zł
MERCEDES GLC COUPE
2.0 benzyna, krajowy, serwisowany, I-wł.
F-VAT
158.900 zł

VW PASSAT 2.0 Diesel
rok prod. 2018 , kraj.,
I-wł., serwisowany,
F-VAT
63.900 zł
AUDI A6 3.0 D,
rok prod. 2014
Quatro S-tronik, kraj.,
serwisowany
98.900 zł
FORD FOCUS 1.6 benzyna +
LPG, rok prod. 2017,
krajowy, I-wł.,
serwisowany, F-VAT
37.900 zł
FORD FIESTA
1.25 E, rok prod. 2016

29.900 zł

n RENAULT MEGANE SCENIC 1.5 E, rok 2014, nawigacja

 27.900 zł

n AUDI A3 2.0 D, rok prod. 2004r.

 9.500 zł

10.900 zł

n SEAT ALHAMBRA 2.0 D, rok prod. 2010

 19.900 zł

n AUDI Q5 3.0 D, rok prod. 2008, kraj
n BMW 520, 2.0 D, rok prod. 2001, krajowy

 44.900 zł



7.900 zł

n SEAT CORDOBA 1999r, 1.6 E
n SKODA FABIA 1.4 E, rok prod. 2003

49.500 zł

n SKODA OCTAVIA 1.9 Diesel, rok prod. 2006

 14.900 zł

n AUDI A4 2.0 E automat, rok prod. 2003

n BMW X5 3.0 D., rok prod. 2008

189.000 zł

n SUBARU LEGACY 2.0 D., rok prod. 2014

45.000 zł

 76.000 zł - 99.000 zł

n TOYOTA AVENSIS 2.2 D, rok prod. 2010

20.900 zł

n BMW X5 M 50 D 3.0 D, rok prod. 2014
n BMW X6 2.0 D, rok prod. 2009-2011, F. VAT,
automat, skóra, navi, czujniki
n CITROEN C5 2.2 D, automat, rok prod. 2002

1.800 zł

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

 21.900 zł

n DAEWOO LANOS 1.5 E, rok prod. 1998 kraj., I-wł.
n DODGE CALIBER 2.0 D., rok prod. 2007

2.900 zł

n TOYOTA YARIS 1.0 E, kraj.,
rok prod. 2014-2016, gwarancja, I-wł., F-VAT

31-900 - 33.900 zł

n TOYOTA YARIS VERSO 1.3 E, rok prod. 2002r.

 7.900 zł

12.000 zł

n VOLVO S80 2.9 E, zakup 2002, kraj.

 7.900 zł

n VOLVO XC60 2.0 D, rok prod. 2014, nawigacja

 59.900 zł

n FIAT PUNTO 1.2 benzyna, rok prod. 2000

2.700 zł

n FORD FOCUS 1.6 D, rok prod. 2014, kraj.,
serwis, F-VAT
n FORD MONDEO 2.0 E, rok prod. 2009, kraj.

 28.900 zł
 21.900 zł

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

 16.900 zł

n VW PASSAT 1.4 E, rok prod. 2016, kraj., I-wł., F-VAT,
serwisowany
n VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2016, kraj., I-wł., serwisowany,
F-VAT

n MAZDA 3 1.6 E, rok prod. 2010

 23.900 zł

n MERCEDES GLC 220 2.2 Diesel 2019, krajowy, I-wł.,
serwisowany, F-VAT
n OPEL ASTRA 1.9 D, rok prod. 2006
n OPEL MERIVA 1.4 E, rok prod. 2006, krajowy

 12.800 zł

n OPEL VIVARO 2.5 D, rok prod. 2008

 19.900 zł

n PEUGEOT 301 1.6 HDI, rok prod. 2017, kraj.,I – wł.
n PEUGEOT RCZ 1.6 E, rok prod. 2010
n RENAULT MEGANE 1.5 D, rok prod. 2010,

1.900zł
4.900 zł

166.600 zł
7.900 zł
27.900 zł

n VW JETTA 1.6 E, rok prod. 2007
n VW CRAFTER 2.0 D, rok prod. 2014

n VW PASSAT 1.9 D, rok prod. 2002
n VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2009

 17.900 zł
 36.000 zł netto
 56.900 zł
58.900 zł
 6.900 zł
19.900zł

n VW POLO 1.2 benzyna+gaz, zakup w 2010

 17.900 zł

n VW TIGUAN 2012 rok, 1.4E/160 kM
n VW TOURAN 2.0 TDI, rok prod. 2013, 170 KM

 42.000zł

 37.400 zł
15.900 zł n VW SHARAN 1.8 E+gaz, rok prod. 2001, automat

 46.900 zł
6.900 zł
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Pieski szukają kochającego domu!
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SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT „AS”, JAMROZOWIZNA 1, 42-270 KŁOMNICE (WOJ. ŚLĄSKIE – 23 KM ZA CZĘSTOCHOWĄ)
Kontaktując się prosimy podać imię pieska. Istnieje możliwość dowozu psa do osoby adoptującej !Po wizycie przed-adopcyjnej, ankiecie i zwrocie kosztów za paliwo.
Można dzwonić od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 14:00 do 20:00. Tel: 731 749 481
Żelka pies, którego nie da się nie kochać. Piękna, skromna,
delikatna, czasem energiczna, a czasem spokojna. Nie szuka
konfliktów lubi dzieci. Ona tak długo czeka na dom! Serce się
kraje, gdy widać ją taką szczęśliwa na widok człowieka i za
chwilę ma się dać do boksu.. Powiedzieć jej, że domu nie ma
jak nie było.. Czy on kiedyś będzie?
Żelka - suczka
rok urodzenia: 2007
wielkość: średnia
przebywa w kojcu nr 21 - nr 1589
data przyjęcia - 10-06-201 1
sterylizacja: Tak

ŻELKA

Nevil na dom czeka od 2010 Roku!
Nevil mimo 10 lat spędzonych w schronisku i wieku, ma
w sobie dużo energii do spacerowania, biegania. Nie szuka
on konfliktu z innymi psami. Człowieka kocha swoim całym
sercem, niestety do kochania ma tylko wolontariuszy, a od
10 lat marzy mieć w tym sercu swój dom! Czy jest ktoś, kto
odmieni jego życie na lepsze?
Nevil - piesek
rok urodzenia: 2008
wielkość: średni
przebywa w kojcu nr 27 - nr 1362
data przyjęcia - 20-08-2010

NEVIL

Halfik poszukuje człowieka na dobre i na złe!
Halfik chciał by być jedynakiem lub mieć siostrzyczkę ;) Nie
polecamy go do domu z psem (samcem) i kotami. Halfik jest
delikatny w stosunku do ludzi, lubi dzieci i towarzyszy im na
spacerach. Psiak nie powinien mieć problemu z czystością
w domu, w dni wolontariatu kiedy widzi wolontariuszy stara
się wstrzymywać i spełnić swoje potrzeby po wyjściu z boksu.
:) Taki piękny psiak marnuje się w schronisku! ADOPTUJ!
Halfik - piesek
rok urodzenia : 25-08-2012
wielkość : średni
przebywa w kojcu 57 nr 2553
data przyjęcia - 25-08-2015
Kastracja: Tak

Tik-Tak to psiak zabrany z łańcucha na początku bardzo bał
się wszystkiego.Teraz Tik-Tak bardzo się zmienił jest bardziej
otwarty na ludzi, zaczyna już chodzić w obroży i na smyczy na
spacerki. Nie jest konfliktowy do innych psów. Ten cudowny
psiak zasługuję po tylu latach na odrobinę miłości!
Tik-Tak - piesek
rok urodzenia : 06-03-201 0
wielkość : duży
przebywa w kojcu nr 18N - nr 1999
data przyjęcia - 06-03-201 3
Kastracja: Tak

HALFIK

Pogo to bardzo pogodny piesek, czasem można się zastanawiać jak ten psiak może dawać tyle pozytywnej energii będąc
od 2014 roku w schronisku!
Uwielbia zabawy na wybiegu ze swoją koleżanką z boksu, nie
odmówi też zabawy z piłeczką. Jest delikatny w stosunku do
ludzi, a z innymi psami nie szuka konfliktu. Na smyczy stara
się nie szarpać. Naszym zdaniem Pogo to idealny psiak dla aktywnej osoby, gdzie nudów i braku miłości nie zazna.
Pogo - piesek
rok urodzenia : 2013
wielkość : średni
przebywa w kojcu nr 70 - nr 2377
data przyjęcia - 25-09-2014
Kastracja: Tak

POGO

TIK
TAK

Maki jak to młody psiak ma w sobie dużo energii do zabawy,
biegania i okazywania miłości wolontariuszom. Maki zna
smycz i bardzo ładnie na niej chodzi, aczkolwiek świat jest tak
ciekawy że wszystko musi poznać teraz. ;) Psiak nie jest konfliktowy w stosunku do innych psów i bardzo dobrze dogaduje się z kolegą z boksu. Maki czeka teraz tylko na swoich jedynych ludzi od 2016 roku!
Maki - piesek
rok urodzenia : 2014
wielkość : średni
przebywa w kojcu nr 70 - nr 2657
data przyjęcia - 28-06-2016
Kastracja: Tak

MAKI
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HALO! To ja, Lili - mam pomysł „CHODŹMY DO CIEBIE!”
Ps.: Podaj mi poprawny adres, bo idę od 2017 ROKU! I mam wrażenie, że to cały czas ten sam kojec, zamiast twojego domu. :(
Jestem bardzo radosną i delikatną sunią. Nie zjadam dzieci ludzkich.
;) Na smyczy chodzę ładnie, nie szarpię i wszystko dookoła jest superowe. Uwielbiam zabawy piłką lub z kolegą z boksu, na spacerze czasem.. może często też go zaczepiam do zabawy. Teraz szukam tego jedynego człowieka, co dom mi da! Zapraszam do adopcji!
Lili - piesek
rok urodzenia : 2012
wielkość : średnia
przebywa w kojcu nr 70 - nr 2726
data przyjęcia - 26-01-2017
Sterylizowana: Tak

LILI

Czaki niestety po zakończonym spacerze chowa się smutny do budy.
Czaki już dawno powinien być przez kogoś zauważony. Ten psiak nie jest
konfliktowy zawsze na spacerze, kiedy spotyka inne psiaki cieszy się na
ich widok i nie wszczyna awantur. Jest delikatny w stosunku do ludzi
małych i tych dużych, na spacerach nie ciągnie. Czaki uwielbia spędzać
czas na wybiegu z człowiekiem, wtedy radośnie biega dokoła niego i nie
odmawia wspólnej szarpaniny panem misiem czy zabawy piłeczką. 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...
Czaki - samiec
rok urodzenia : 30-04-2010
wielkość : mały
przebywa w kojcu nr A1 - nr 2908
data przyjęcia: 30-04-2018

ŚRODA-CZWARTEK 18-19 LISTOPADA 2020

Aż trudno nam uwierzyć, że Mia jeszcze szuka domu! Dziewczynka owszem nie jest najmłodsza, bo ma około 9-lat, ale jaka jest piękna! :)
Mia niestety woli być też bardziej jedynaczką lub zniesie obecność innego pieska, ale płci przeciwnej. Dziewczynka do schroniska trafiła razem
11 innymi pieskami. Już nauczyła się chodzić na smyczy. Lubi przychodzić
do człowieka na kolana, głaskanie. Nie narzeka podczas czesania, jest łagodna. Jej oczka wpatrują się w człowieka z dużą miłości, że może tym
razem ją zabierzesz ze sobą do domu?

CZAKI

MIA

Czas na dom dla Lamenta! Lament to około 4 letni psiak, który
w schronisku pomieszkuje sobie od września, aż dziwne, że jeszcze
nikt go nie wypatrzył. Lament jest bardzo kontaktowym psiakiem, co
widać na zdjęciach. Nie szuka on konfliktu z innymi psami, z chęcią się
z nimi bawi na wybiegu. Lament wie co to smycz, ale na wybiegu spędza chętniej czas, co najważniejsze łatwiej jest tam pchać się na człowieka. ;) No to jak Lament to Twój nowy kumpel? ;)
ADOPTUJ!

To już czas, aby ktoś adoptował tego cudownego starszego pana.
Diesel ma około 10/11 latek, do schroniska trafił interwencyjnie razem
z 11 innymi psiakami. Chłopak nie jest konfliktowy do innych psów.
Uwielbia ludzi, ale musi przekonać się, że nic mu nie grozi. Dieselek teraz uczy się chodzić na smyczy i bardzo ładnie mu to wychodzi. Na wybiegu jest grzeczny i nie szuka drogi ucieczki. To małe czarne cudo teraz
czeka na Ciebie!

DIESEL
LAMENT

Arnold to bardzo mały i przyjacielski piesek:) Bardzo ceni sobie przyjaźń z człowiekiem i już przez kraty wystawia nos do każdego napotkanego człowieka. Na smyczy, jak i na wybiegu jest bardzo grzeczny. Nie jest
agresywny do innych psów, bardzo długo siedział z kolegą, który się
wszystkiego boi i pomagał mu w socjalizacji.
Arnold - piesek
rok urodzenia : 20-01-201 1
wielkość : mały
przebywa w kojcu nr 13 - nr 1711
data przyjęcia - 20.01.2012.
Kastracja: Tak

ARNOLD
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KORONAWIRUS
CHCESZ POZNAĆ
WYNIK TWOJEGO TESTU
NA COVID-19?
Wejdź na pacjent.gov.pl
Zaloguj się na Twoje Internetowe Konto
Pacjenta (IKP) – ma je każdy obywatel.

ZNAJDZIESZ TAM
Wynik badania na obecność koronawirusa w Twoim organizmie.
Informację, czy masz obowiązek przebywać na kwarantannie
lub w izolacji domowej. A jeśli tak, jak długo.

NA IKP SĄ TAKŻE
Twoje e-recepty, e-skierowania oraz inne przydatne informacje dotyczące
Twojego zdrowia.

1

Wejdź na stronę pacjent.gov.pl

2

Na górnej belce kliknij Internetowe Konto Pacjenta.
Znajdziesz tam poradnik, który Ci to wyjaśni krok po kroku.

Dowiedz się więcej na pacjent.gov.pl/koronawirus

październik 2020 r.

JAK ZALOGOWAĆ SIĘ NA
INTERNETOWE KONTO PACJENTA?

