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Od początku roku

Można zgłaszać
się do małego
ZUS plus
Podatek cukrowy

Napoje gazowane
towarem luksusowym?
Nowa opłata cukrowa
obciążyła przedsiębiorców sprzedających produkty zawierające cukier oraz substancje
aktywne. Mocno odczuli ją również konsumenci. Ceny chociażby
napojów gazowanych
poszybowały w górę.
Czym jest podatek cukrowy? To
podatek nakładany na sprzedaż
napojów słodzonych cukrem (ang.
sugar sweetend beverages SSB),
ewentualnie innych produktów
z wysoką zawartością cukru,
w celu ograniczenia ich masowej
konsumpcji i jej społecznie niepożądanych konsekwencji zdrowotnych.
Akcyza ta jest przedmiotem debaty w wielu państwach. Sprzeciwiali się jej zwłaszcza producenci
słodkich napojów.
W Polsce opłata cukrowa została
wprowadzona na mocy ustawy z 14
lutego 2020 i obowiązuje od 1
stycznia 2021. Obejmuje ona napoje i syropy spożywcze zawierające cukier lub substancję
słodzącą oraz te z dodatkiem kofeiny lub tauryny. Nie podlegają jej
wyroby medyczne, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego, suplementy
diety, preparaty do
żywienia niemowląt,
wyroby akcyzowe,
wyroby mleczne, napoje izotoniczne oraz
napoje zawierające co
najmniej 20% soku


owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego.
Na wysokość podatku składają
się dwie części:
1. Część stała – 0,50 zł za zawartość cukrów w ilości równej lub
mniejszej niż 5 g w 100 ml napoju, lub za zawartość w jakiejkolwiek ilości co najmniej jednej
substancji słodzącej,
2. Część zmienna to 0,05 zł za
każdy gram cukru powyżej
5 gram/100 ml – w przeliczeniu
na litr napoju.
Przy napojach zawierających kofeinę lub taurynę podatek wynosi
0,10 zł za w przeliczeniu na litr
napoju. Maksymalna wysokość
podatku cukrowego wynosi 1,2 zł
w przeliczeniu na litr napoju.
Przykładowo podatek cukrowy
od puszki popularnego napoju
energetycznego o zawartości
cukru 11 gram i 32 mg kofeiny
w 100 ml będzie wynosił 0,23 zł.
Wpływy z opłaty stanowią
w 96,5% przychód Narodowego
Funduszu Zdrowia oraz w 3,5%
dochód budżetu państwa.
Nowe przepisy nakładają również opłatę na przedsiębiorców
sprzedających napoje alkoholowe
nieprzekraczające 300 ml. Ma to
być 25 zł od litra stuprocentowego alkoholu sprzedawanego
w opakowaniach o objętości do
300 ml.
W przypadku braku wpłaty
opłat w terminie naczelnik urzędu
skarbowego będzie zobowiązany
ustalić, w drodze decyzji, dodatkową opłatę (opłatę sankcyjną).
Opłata cukrowa oraz sankcja finansowa za jej nieuiszczenie

w terminie będą stanowić przychód NFZ (w 96,5 proc.) oraz dochód
budżetu
państwa
(w 3,5 proc.).
O tym, jak zmieniły się ceny napojów po wprowadzeniu opłaty
cukrowej przekonamy się w ciągu
kilku tygodni, po udostępnieniu
szerszych badań. Jednak już na
pierwszy rzut oka można stwierdzić, że zmiany odczują przede
wszystkim konsumenci. Ceny napojów gazowanych poszły drastycznie w górę. Dwulitrowa
butelka Coca-Coli na stacji PKN
Orlen kosztuje ponad 10 zł, Pepsi
– ponad 11 zł!

Od początku 2021 roku można zgłaszać się do małego ZUS
plus, który uprawnia do płacenia niższych składek na
ubezpieczenie społeczne. Ulga nie dotyczy składki
zdrowotnej.
Qs.2

Kłobuck

Chciał ominąć
miejsce wypadku.
Został zatrzymany

Do nietypowej sytuacji doszło w miejscowości Borowe.
Policjanci z kłobuckiej drogówki pracowali akurat przy
wypadku. W pewnym momencie jeden z kierowców minął
radiowóz i próbował wjechać wprost na trwające
oględziny. Mężczyzna został błyskawicznie zatrzymany.
Jak się okazało miał w organizmie ponad dwa promile
alkoholu.
Qs.3

Wyniki badań epidemiologicznych wskazują, że spożywanie napojów gazowanych z dodatkiem cukru podnosi ryzyko otyłości u dzieci i dorosłych oraz w dłuższym okresie czasu chorób cywilizacyjnych takich jak m.in. cukrzyca typu 2, choroby układu krążenia, czy artretyzm – głównych współczesnych przyczyn niepełnosprawności i śmierci.
Według oszacowania McKinsey Global Institute, globalne koszty otyłości przekraczają
$2 biliony rocznie. Wszechobecność dosładzanego pożywienia uczyniła z jego konsumpcji przedmiot szczególnego zaniepokojenia ekspertów zdrowia publicznego. W
krajach rozwiniętych takich jak Stany Zjednoczone i Wielka Brytania, słodzone napoje
stanowią jedno z głównych źródeł kalorii w dietach nastolatków. Choć w niektórych
państwach trend ich spożycia jest spadkowy, wśród dużych populacji takich krajów rozwijających się jak Indie czy Wietnam, popularność słodkich napojów dynamicznie rośnie. W USA, stanowiącym jeden z największych rynków komercyjnych napojów bezalkoholowych, ich roczna konsumpcja per capita wyniosła w 2014 r. 154 litry.
Orędownicy podatków cukrowych wskazują na analogię do historycznej efektywności
akcyz na wyroby tytoniowe, w których przypadku główną motywacją jest ochrona ludności przed przedwczesną śmiercią związaną z zachorowaniem na choroby nowotworowe: całego układu oddechowego (najczęściej gardła, przełyku, płuc), pokarmowego,
rodnego, moczowego, Argumentują, że korporacje sprzedające napoje naśladują taktyki przemysłu tytoniowego, jak np. finansowanie badań umniejszających szkodliwość ich
produktów. W 2016 r. opisano takie niejawne sponsorowanie badań sięgające lat 1960.
Debaty publiczne poprzedzające głosowania nad wprowadzeniem podatku cukrowego
były w wielu krajach burzliwe – np. w Meksyku, gdzie lokalne lobby producentów oskarżało zachodnich biznesmenów o machinacje.
Opracowanie kolumny - Katarzyna Gwara
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Od początku roku

Można zgłaszać się
do małego ZUS plus
Q cd. ze str. 1
- Mały ZUS plus jest dla przedsiębiorcy, którego
przychód w poprzednim roku kalendarzowym nie
przekroczył 120 tys. zł. Jeśli działalność gospodarcza była prowadzona krócej, limit przychodu
wylicza się proporcjonalnie do liczby dni prowadzenia firmy. Z ulgi skorzysta tylko osoba, która prowadziła działalność gospodarczą w poprzednim
roku przez co najmniej 60 dni - informuje Beata
Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.
Na małym ZUS plus można być maksymalnie
przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy
prowadzenia firmy. Ulga dotyczy tylko składek na
ubezpieczenia społeczne. Składkę zdrowotną
przedsiębiorca opłaca w pełnej wysokości.

OPK

Mural na 30-lecie
Ośrodek Promocji Kultury ,,Gaude Mater” obchodzi 30-lecie istnienia. Z tej
okazji powstał specjalny mural. Stworzyła go częstochowska projektantka
graficzna Joanna Ambroz. Został on zadedykowany osobom, których życie
przeobraziła pandemia, zmuszając ich
do szukania swojego miejsca na nowo.
Artystyczna aranżacja holu Ośrodka
Promocji Kultury to pierwszy element
obchodów jubileuszu trzech dekad jego
przebogatej działalności.

Ośrodek Promocji Kultury ,,Gaude Mater”
obchodzi 30-lecie istnienia. Z tej okazji powstał specjalny mural. Stworzyła go częstochowska projektantka graficzna Joanna
Ambroz. Został on zadedykowany osobom,
których życie przeobraziła pandemia, zmuszając ich do szukania swojego miejsca na
nowo. Artystyczna aranżacja holu Ośrodka
Promocji Kultury to pierwszy element obchodów jubileuszu trzech dekad jego przebogatej działalności.
Ośrodek Promocji Kultury ,,Gaude Mater”
powstał 5 grudnia 1991 roku z inicjatywy
jego późniejszego pierwszego dyrektora –
Krzysztofa Pośpiecha. Przez te trzy dekady
OPK wrósł na stałe w pejzaż częstochowskiej kultury – dziś trudno sobie wyobrazić
miasto bez tej instytucji, z siedzibą przy ul.
Dąbrowskiego 1. Trudno też krótko opisać
jego dorobek, inicjatywy oraz obszary kultury i sztuki, na których działał i działa –
z biegiem lat było ich coraz więcej. Sale OPK
gościły więc wystawy, koncerty, seanse filmowe, spotkania z twórcami – zarówno lokalnymi, jak i odwiedzającymi Częstochowę,
dyskusje, turnieje literackie czy warsztaty
twórcze. W siedzibie OPK odbywa się większość koncertów organizowanego przez
Ośrodek, ,,kroczącego” festiwalu JAZZtochowa; OPK jest też stałym punktem docelowym wędrujących po Częstochowie
uczestników ,,Nocy Kulturalnej”; jego sale
były też areną wielu wydarzeń organizowanego przez miasto cyklu ,,Aleje –Tu się
dzieje!” Wybuch pandemii – rzecz jasna –
odbił się także na tej różnorodnej, opartej na
bezpośrednim spotkaniu odbiorcy z twórczością działalności.
- W tych trudnych czasach staramy się
szukać rozwiązań, które chociaż w małym


stopniu zaspokajają potrzeby mieszkanek
i mieszkańców naszego miasta związane
z obcowaniem ze sztuką i kulturą - wyjaśnia
Robert Jasiak, dyrektor Ośrodka Promocji
Kultury. - Stąd wziął się pomysł na stworzenie muralu, którym chcemy zainaugurować szczególny dla nas rok - rok jubileuszu
30-lecia Ośrodka. Czekamy na czas,
w którym będziemy mogli spotkać się
z naszą publicznością oraz pracować tak, jak
do tej pory, spełniając oczekiwania odbiorczyń i odbiorców kultury w Częstochowie.
Mural Joanny Ambroz przedstawia siedzącą, zatopioną w kobaltowym kolorze kobietę. Wszystkie ściany holu wejściowego
Ośrodka także zostały pomalowane na kobaltowo. Jak tłumaczy sama twórczyni,
chciała wykorzystać pełny potencjał tego
pomieszczenia, nadać mu nową wartość.
Mural korzysta tylko z trzech kolorów –
obok kobaltowego jest jeszcze biały i czarny.
Dominujący kobaltowy można interpretować choćby jako wodę bądź emocje –
w obu można się przejrzeć, ale i utopić; są
potrzebne, ale mogą i przytłaczać. Możemy
się im poddać lub próbować je okiełznać –
przekonuje autorka. Joanna Ambroz podkreśla też, że mural dedykuje tym, których
życie uległo zmianie w związku z pandemią.
Chce zwrócić uwagę na to, jak zmagamy się
z ograniczeniami, jak poszukujemy swojego
miejsca w ich kontekście.
Joanna Ambroz jest częstochowską twórczynią, doktorantką w katedrze Projektowania Graficznego Akademii Sztuk
Pięknych w Katowicach. Poruszającą się
między sztuką a projektowaniem graficznym, badając zależności między tymi
dwiema dziedzinami. Inspiruje ją seksualność, emocje, sytuacje bez wyjścia. Jej prace
znajdują się w zbiorach Muzeum Plakatu
w Wilanowie oraz w kolekcjach prywatnych
– m.in. USA, Wielkiej Brytanii, Islandii i Włoszech. Jej plakaty znalazły się w finałach
Biennale Plakatu Polskiego w Katowicach
2020, słowackiego Trnava Poster Triennial
2018 czy Międzynarodowego Biennale Plakatu w Lublinie 2017. W Częstochowie
tworzy akcje społeczne i projekty graficzne
– Częstochowa na Plakacie, Historia Częstochowskiej Zapałczarni; stworzyła też
oprawę graficzną książki Nasze miasto
Często/chowa. Swoje wystawy prezentowała też w OPK ,,Gaude Mater”, w Galerii
Wejściówka.

Przedsiębiorca, który chce korzystać z małego
ZUS plus i spełnia warunki, powinien zgłosić się do
ulgi maksymalnie do 1 lutego 2021 r. Zrobi to, składając w ZUS odpowiednie dokumenty: ZUS ZWUA
(wyrejestrowanie z dotychczasowym kodem ubezpieczenia) oraz ZUS ZUA lub ZUS ZZA (zgłoszenie
do ubezpieczeń z kodem właściwym dla małego
ZUS plus: 05 90 albo 05 92). - Osoba, która korzystała z małego ZUS plus w 2020 r. i nadal spełnia
warunki w 2021 r. nie musi ponownie zgłaszać się
do ulgi - dodaje rzeczniczka.
Dodatkowo każdy korzystający z małego ZUS
plus w 2021 r. musi złożyć dokumenty rozliczeniowe ZUS DRA cz. II lub ZUS RCA cz. II z kompletem ZUS DRA za styczeń 2021 r. (do 10 lub 15
lutego) lub pierwszy miesiąc, w którym wznowiła/

rozpoczęła na nowo działalność prowadzoną
w 2020 r. (w terminie do 10 albo 15 dnia następnego miesiąca) z informacją o rocznym przychodzie, rocznym dochodzie oraz formach
opodatkowania z tytułu prowadzenia działalności
gospodarczej.
Kwota składek przy małym ZUS plus zależy od
dochodu. Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne jest połowa przeciętnego miesięcznego dochodu uzyskanego z działalności
w poprzednim roku. Nie zmienił się za to sposób
obliczania minimalnej i maksymalnej podstawy wymiaru składek. Podstawa wymiaru składek nadal
będzie musiała się mieścić pomiędzy 30 proc. minimalnego wynagrodzenia krajowego a 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (czyli
między 840 a 3155,40 zł w 2021 roku).
Z małego ZUS plus wykluczone są firmy, które
rozliczają się na podstawie karty podatkowej z jednoczesnym zwolnieniem sprzedaży od podatku
VAT oraz te, które prowadzą także inną pozarolniczą działalność (np. jako wspólnik spółki jawnej).
Z ulgi nie skorzysta także osoba, która wykonuje
dla byłego lub obecnego pracodawcy to, co robiła
dla niego jako pracownik w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym.
Ulga nie jest przeznaczona dla osób, które dopiero założyły swoją działalność. One mogą skorzystać z innych możliwości. Najpierw 6-miesięczna
„ulga na start”, a następnie dwa lata „preferencyjnych składek” opłacanych od podstawy równej
30 proc. minimalnego wynagrodzenia. Wszystkie
te ulgi są dobrowolne.

Autostrada A1

Wiemy, kto wybuduje Miejsca
Obsługi Podróżnych
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zdecydowała, kto wybuduje MOPy na
autostradzie A1. Na odcinku od węzła Częstochowa Północ do węzła Częstochowa Blachownia powstaną cztery tego typu punkty.
Inwestycję, za kwotę 71 135 460,19 zł, zrealizuje konsorcjum firm: Bitum z siedzibą w Lipiach
Śląskich oraz Drog-Bud z Lubojenki. Roboty
wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie muszą zostać ukończone w ciągu 16 miesięcy od podpisania umowy.

Na początek MOP kategorii I
Zamówienie będzie polegało na wybudowaniu
czterech Miejsc Obsługi Podróżnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym stanowisk do kontroli nacisków osi i mas całkowitych pojazdów,
a także Obwodu Utrzymania Autostrady Lgota
wraz z infrastrukturą towarzyszącą, drogami dojazdowymi i urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz uzyskaniu decyzji zezwalających na
użytkowanie.
W tym etapie wszystkie Miejsca Obsługi Podróżnych zostaną wybudowane w pierwszej klasie. Po
rozstrzygnięciu przetargów na ich dzierżawę, dwa
MOP-y zostaną podniesione do wyższych klas.
Miejsce Obsługi Podróżnych Wierzchowisko Zachód docelowo powstanie w najwyższej - III klasie,
co oznacza, że będzie posiadało funkcje wypoczynkowe i usługowe wraz z zapleczem noclegowym.
Znajdą się na nim stanowiska postojowe (parking),
urządzenia wypoczynkowe, sanitarne i oświetlenie,
stacja paliw, stanowiska obsługi pojazdów, obiekty
gastronomiczno-handlowe i obiekty noclegowe.
Miejsce Obsługi Podróżnych Wierzchowisko
Wschód docelowo powstanie w II klasie i będzie

oferowało funkcje wypoczynkowo-usługowe. Zostanie wyposażone w stanowiska postojowe (parking), urządzenia wypoczynkowe, sanitarne
i oświetlenie, stację paliw, stanowiska obsługi pojazdów, obiekty gastronomiczno-handlowe.
Pozostałe dwa Miejsca Obsługi Podróżnych Gorzelanka Wschód i Gorzelanka Zachód powstaną
w I klasie, zapewniając funkcje wypoczynkowe.
Znajdą się na nich stanowiska postojowe (parking),
urządzenia wypoczynkowe, sanitarne i oświetlenie.
Na MOP-ach klasy I dopuszcza się wyposażenie
w obiekty małej gastronomii.
Na autostradowej obwodnicy Częstochowy
trwają jeszcze roboty
Przypominamy, że pomimo dopuszczenia do
ruchu tego odcinka drogi wciąż trwają prace wykończeniowe przy realizacji tej inwestycji. Pod koniec
sierpnia br. zakończono prace umożliwiające podniesienie prędkości na odcinku Częstochowa Blachownia - Częstochowa Jasna Góra. To zadanie jest
przedostatnim w ramach budowy autostrady A1 od
węzła Częstochowa Północ do węzła Częstochowa
Blachownia. Ostatnim przetargiem dla tego odcinka będzie postępowanie, które wyłoni wykonawcę robót wykończeniowych. Ogłoszenie
przetargu dla tego zadania planujemy w przyszłym
roku z terminem zakończenia całości prac na autostradzie w 2022 r. Tymczasem na tym odcinku, w ramach odrębnego zadania, kończony jest wiadukt
autostradowy (WA352) oraz 460 m jezdni autostrady w jego obrębie. Do zrealizowania pozostają
jeszcze prace wykończeniowe na węzłach Częstochowa Blachownia, Częstochowa Jasna Góra oraz
Częstochowa Północ. Wykonane zostaną również
roboty melioracyjne, prace wykończeniowe w asortymentach robót drogowych, mostowych, branżowych oraz zieleni, a także wprowadzenie docelowej
organizacji ruchu.  
Opracowanie kolumny - Katarzyna Gwara
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Pomimo pandemii

Niespełna milion pielgrzymów
na Jasnej Górze
Paulini podsumowali miniony rok na Jasnej Górze. Mimo trwającej pandemii
częstochowskie sanktuarium przyjęło
blisko milion pątników. Część pielgrzymek odbyła się w sposób tradycyjny,
natomiast w okresie obostrzeń wiosennych i jesiennych związanych z pandemią COVID-19, przybywały tylko reprezentacje wiernych.
Pielgrzymek krajowych, przybyłych różnymi środkami lokomocji i zarejestrowanych, było:
- parafialnych: 789 grup,
- młodzieży maturalnej: 51 grup, w tym trzy diecezjalne (diec. elbląskiej, kieleckiej i arch. poznańskiej). Od marca, z powodu trwającej pandemii,
odwołane zostały wszystkie kolejne diecezjalne
pielgrzymki maturzystów. Odbyły się natomiast
Msze święte w intencji maturzystów, z reprezentacją młodzieży (maturzyści z arch. gdańskiej,
gnieźnieńskiej, częstochowskiej, łódzkiej, przemyskiej oraz diec. świdnickiej, włocławskiej, zielonogórsko-gorzowskiej, rzeszowskiej, toruńskiej,
ełckiej i warszawsko-praskiej)
- dzieci pierwszokomunijnych: 64 grupy - pielgrzymek zawodowych, modlitewnych i stanowych:
172 grupy - niewielka ilość grup seniorów
i osób niepełnosprawnych (15) oraz dzieci
i młodzieży (14).
Na Jasną Górę przyszło też 160 pieszych pielgrzymek (oficjalnie zarejestrowanych), dotarło też
130 pielgrzymek rowerowych, 20 pielgrzymek biegowych i jedna pielgrzymka konna.
Sztafeta, reprezentacja, formy kojarzone dotąd ze
sportem, w 2020 r. stały się częścią pielgrzymowania. Każdego dnia inna grupa udawała się na
trasę bez noclegu. Np. w Pielgrzymce Bydgoskiej
każdego dnia na trasę w poszczególnych 9 grupach
wychodziły 4 nowe osoby z księdzem przewodnikiem, wieczorem wracały do domu. W ten sposób
w ciągu 11 dni wędrówki do Częstochowy mogło
w sumie w niej uczestniczyć około pół tysiąca osób.
Najliczniejszą, podobnie jak w ubiegłych latach,
była pielgrzymka tarnowska, która się odbyła sztafetowo. Na trasie znalazło się w sumie ok. 4 tys.
osób.

Tylko nieliczni zdecydowali się w większych grupach (do 150 osób) przejść cały szlak. W Pielgrzymce Krakowskiej w 9 niezależnych prawnie
kompaniach, z odrębnymi trasami i noclegami,
w sumie rekolekcje w drodze odprawiło
ok. 1350 osób. Jak podkreśla koordynator ks. Jan
Przybocki, wszystko odbyło się w myśl zasady:
módl się jakby wszystko zależało od Boga, ale
pracuj tak jakby wszystko zależało od ciebie.
Niektóre grupy wybierały formę w myśl zasady
„jeden za wszystkich”, czyli dużą kompanię reprezentowała mała reprezentacja tak np. przyszli górale, delegacja Warszawskiej Pieszej Pielgrzymki
czy rybniczanie. W tej ostatniej dotarło 5 kapłanów
- Ta pielgrzymka miała być od samego początku wyjątkowa, bo to 75. – jubileuszowa, ale z wiadomych
względów zamiast tysięcy pątników, w drogę na
Jasną Górę wyruszyło nas pięciu księży – opowiadał ks. Paweł Zieliński o samotnym pielgrzymowaniu, podkreślając, że to była trudna pielgrzymka
- brakowało wspólnoty ludzi, było poczucie, że z intencjami tysięcy osób, bierze się i ich ból. Oni modlili
się za nas, my za nich, to jest krwioobieg Kościoła –
tłumaczył.
Nowością tegorocznych pielgrzymek były kościoły stacyjne, ustalone w tych miejscach, w których formowały się poszczególne grupy
pielgrzymkowe lub na stałej trasie. W nich odbywały się spotkania grupy duchowego uczestnictwa.

Tylko w pielgrzymce tarnowskiej stwierdzono pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa
w grupie 14. Decyzją sanepidu, któremu przekazano listy uczestników tej grupy, osoby z autobusu,
którym wracała zakażona pielęgniarka (50 osób)
zostały skierowane na kwarantannę. Pozostali pielgrzymi z grupy 14 nie są objęci kwarantanną, ale też
z racji odpowiedzialności i solidarności z pozostałymi nie pojechali do Częstochowy, aby nie stwarzać jakiegokolwiek zagrożenia Wielu wiernych
przybyło na Jasną Górę indywidualnie lub rodzinnie.
Transmisje nabożeństw z Kaplicy Cudownego
Obrazu Matki Bożej można było oglądać na żywo
na kanale YouTube. W 2020 roku łączna liczba
oglądających to 23 mln 154 tys. 380. Najwięcej
oglądających to mieszkańcy Polski (19 mln) , Niemiec, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii,
Włoch, Kanady, Francji, Białorusi, Holandii, Austrii,
Ukrainy, Słowacji, Irlandii, Litwy, Norwegii i Brazylii.

Niewybuch w lesie!

Oficer dyżurny lublinieckiej komendy policji
został poinformowany o tym, że w lesie pomiędzy Koszęcinem a Boronowem natrafiono
na sporych rozmiarów przedmiot przypominający niewybuch. Wysłany na miejsce policyjny pirotechnik potwierdzili niebezpieczne


Chciał ominąć
miejsce wypadku.
Został zatrzymany
Q cd. ze str. 1
Kierowca seicento ominął stojący oznakowany radiowóz używający niebieskich sygnałów świetlnych i chciał przejechać przez
miejsce wypadku. Stróże prawa postanowili
go skontrolować. Jak się okazało, 59-letni
mieszkaniec gminy Herby był pijany. Badanie stanu trzeźwości wykazało ponad
dwa promile alkoholu w jego organizmie!

Co ciekawe, w rozmowie z policjantami
przyznał, że w takim stanie chciał dojechać
do jednej z miejscowości w gminie Krzepice.
Nietrzeźwemu kierującemu zatrzymano
prawo jazdy. Musi się też liczyć z policyjnymi
zarzutami i surowymi konsekwencjami: wysoką grzywną, orzeczeniem zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, a nawet
pobytem w więzieniu. O jego dalszym losie
zdecyduje prokurator i sąd.

W niektórych pielgrzymkach, jak np. w 12 grupach z arch. łódzkiej, obowiązywały także ograniczenia wiekowe. W drogę mogli wyruszyć tylko ci
w wieku od 14 do 65 lat.

Lubliniec

W lesie pomiędzy Boronowem a Koszęcinem został odnaleziony pocisk
artyleryjski. Stróże prawa apelują, by
w przypadku natknięcia się na tego
typu znalezisko zachować szczególna
ostrożność, nie dotykać znalezionych
przedmiotów oraz niezwłocznie powiadomić służby dzwoniąc pod numer alarmowy 112.

Kłobuck

znalezisko. W poszyciu leśnym znajdował się,
częściowo skorodowany pocisk artyleryjski
najprawdopodobniej pochodzący z czasów
II wojny światowej o długości około 40 cm.
Policjanci zabezpieczyli teren do czasu przybycia patrolu saperskiego z Gliwic. Następnie
niebezpieczny przedmiot został podjęty
przez saperów i przewieziony na poligon
celem neutralizacji.
Policjanci przypominają, że w przypadku odnalezienia takiego znaleziska nie wolno go pod żadnym
pozorem przenosić, dotykać ani rozbrajać. Miejsce,
gdzie się ono znajduje powinno zostać zabezpieczone przed dostępem osób postronnych,
a w szczególności dzieci. Jeśli znajdujemy się na
otwartej przestrzeni lub w lesie należy to miejsce
tak oznaczyć aby można je było bez trudu odnaleźć.
O znalezisku należy jak najszybciej powiadomić
najbliższą jednostkę Policji dzwoniąc pod numer
alarmowy 112. Funkcjonariusze zabezpieczą teren
i powiadomią saperów.

Teatr im. Adama Mickiewicza

Krążek z muzyką do
„Królowej Śniegu”
Teatr im. Adama Mickiewicza zaczyna nowy rok
od premiery płyty z muzyką do „Królowej Śniegu”. Utwory te mają bardzo istotną rolę w wyreżyserowanym przez Magdalenę Piekorz przedstawieniu według baśni Andersena, które miało
swoją premierę na krótko przed wybuchem pandemii.
Zespół Teatru im. Adama Mickiewicza –
na razie z wiadomych względów odcięty od
bezpośredniego kontaktu z publicznością –
ma nadzieję, że album przypomni części widowni spektakl, a dla tych, którzy go jeszcze
nie widzieli, będzie miłą zapowiedzią kolejnych przedstawień „Królowej Śniegu” –
kiedy tylko będą możliwe.

,,Królowa Śniegu” ma bardzo rozbudowaną
warstwę dźwiękową – muzykę do przedstawienia napisał Adrian Konarski, a teksty piosenek
–
dyrektor
artystyczna
częstochowskiej sceny Magdalena Piekorz,
która także wyreżyserowała baśń. Jak wyjaśnia reżyserka, piosenki są dopowiedzeniem akcji ,,Królowej Śniegu”. W zeszłym
roku powstał także teledysk do piosenki
Gerdy w wykonaniu Hanny Zbyryt.
Teledysk był jednym z elementów, dzięki
którym zespół Teatru im. A. Mickiewicza
utrzymywał więź ze swoją publicznością
w okresie, w którym działalność instytucji
kultury została drastycznie ograniczona
w związku z obostrzeniami sanitarnymi. Aktorki i aktorzy częstochowskiej sceny miejskiej byli aktywni także w mediach
społecznościowych, czytając wiersze, opowiadania, przypominając spektakle plenerowe z poprzednich lat, odpowiadając na
pytania ze strony widzów na fanpejdżu Teatru na Facebooku.
Płyta – w cenie 15 złotych – dostępna jest
w kasie Teatru przy ul. Kilińskiego 15. Kasa
czynna jest od poniedziałku do piątku
w godz. 10.00-18.00.
Wydanie płyty było możliwe dzięki
wsparciu ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.
Opracowanie kolumny - Katarzyna Gwara
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Starostwo Powiatowe w Częstochowie

Kształcenie w młodości - sukces w przyszłości
Starostwo Powiatowe w Częstochowie
podpisało umowę na realizację projektu
“Kształcenie w młodości sukces w przyszłości”. Jego wartość blisko pół miliona
złotych.
Wraz z nowym rokiem rozpoczęła się realizacja nowej inicjatywy władz powiatu. Aby
ograniczyć przedwczesne kończenie nauki
szkolnej i zapewnić równy dostęp do dobrej jakości edukacji w Liceach Ogólnokształcących
w Kamienicy Polskiej i Koniecpolu rozpoczną
się dodatkowe zajęcia z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i języków obcych. Dodatkowo sale lekcyjne zostaną wyposażone
w nowoczesny sprzęt. Działania ukierunkowane
na kreatywność i wyrównywanie poziomu nauczania obejmą 80 uczniów oraz 7 nauczycieli. Jednym z priorytetów Zarządu Powiatu jest
zapewnienie wysokiej jakości kształcenia w szczególności w placówkach szkolnych, dla których powiat częstochowski jest organem prowadzącym
– zaznacza Adam Morzyk, członek Zarządu. - Staramy się wykorzystywać wszelkie możliwości
w tym finasowanie zewnętrzne, aby zapewnić

właściwe warunki kształcenia. Otrzymane dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej pozwoli
nie tylko na stworzenie idealnej przestrzeni do
nauki w postaci bardzo dobrze doposażonych pracowni biologicznej, chemicznej i geograficznej, ale
również umożliwi dostęp do zajęć dodatkowych:
uzupełniających, ale przede wszystkim rozwijających kompetencję kluczowe i umiejętności uniwersalne uczennic i uczniów niezbędne na rynku
pracy. Wśród tych kompetencji wymienić należy:
umiejętności matematyczno-przyrodnicze, umiejętności posługiwania się językami obcymi, kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość
i wiele innych – tłumaczy.
Za sprawą projektu ma nastąpić wzrost jakości
kształcenia w prowadzonych przez powiat Liceach Ogólnokształcących. Uczennice i uczniowie
mają mieć stworzone idealne warunki do nauki
oraz rozwoju własnej osoby. - Liczymy także, że
oferowane wsparcie wpłynie na zwiększenie zainteresowania i wyborem kształcenia się
w LO w Kamienicy Polskiej lub LO w Koniecpolu
przez absolwentów szkół podstawowych - komentuje Adam Morzyk.
Projekt „Kształcenie w młodości sukces w przyszłości” będzie realizowany do października
2022 r. Jego wartość to 469 585,00 zł.

ARiMR

W styczniu finał dwóch naborów
wniosków z PROW 2014-2020
Przedsiębiorcy, którzy chcą rozwijać
świadczenie usług dla rolnictwa, oraz rolnicy planujący inwestycje chroniące ich
gospodarstwa przed suszą powinni pamiętać,że w styczniu w ARiMR kończą się
nabory wniosków o wsparcie finansowe
dla tych przedsięwzięć.
Środa, 13 stycznia, będzie ostatnim dniem na złożenie wniosku w oddziale regionalnym Agencji
o przyznanie pomocy na „Rozwój przedsiębiorczości
– rozwój usług rolniczych”. Można je składać osobiście lub przez upoważnioną osobę, albo przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej.
Wniosek można również wysłać w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem platformy
e-PUAP.
Warunkiem skorzystania z takiego wsparcia jest
wykonywanie działalności gospodarczej polegającej
na świadczeniu usług dla gospodarstw rolnych przez
okres co najmniej dwóch lat poprzedzających dzień
złożenia wniosku. I co ważne, musi to być jedna z następujących trzech rodzajów działalności gospodarczej: działalność usługowa wspomagająca produkcję
roślinną; działalność usługowa wspomagająca chów
i hodowlę zwierząt gospodarskich lub działalność
usługowa następująca po zbiorach.
Wysokość dofinansowania to nawet 500 tys. zł. Refundacji podlega do 50 proc. kosztów kwalifikowanych. Pieniądze można przeznaczyć na zakup m.in.
ciągników, kombajnów zbożowych, siewników, przyczep rolniczych, aparatury pomiarowej i kontrolnej,
sprzętu komputerowego i oprogramowania służących do zarządzania przedsiębiorstwem lub wspomagających sterowanie procesem świadczenia
usług, wdrożenia systemu zarządzania jakością, opłat
za patenty i licencje. Dofinansowanie nie obejmuje
zakupu nieruchomości, rzeczy używanych, jak rów-

nież kosztów robót budowlanych, leasingu zwrotnego oraz podatku VAT.
Z kolei w czwartek, 28 stycznia, upływa termin złożenia wniosku w biurze powiatowym lub oddziale regionalnym ARiMR o dotację na inwestycje
w nawadnianie gospodarstw w ramach działania
„Modernizacja gospodarstw rolnych”. Można je
również przesłać drogą elektroniczną lub przesyłką
rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej.
O pomoc może wystąpić rolnik posiadający gospodarstwo o powierzchni co najmniej 1 hai nie większe
niż 300 ha, który w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku wykazał przychód
w wysokości co najmniej 5 tys. zł. Konieczne jest również posiadanie wpisu w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych
oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.
Wsparcie jest przyznawane na realizację inwestycji
ulepszających już istniejące instalacje nawadniające,
powiększających obszar nawadniania lub jednocześnie powiększających obszar nawadniania i ulepszających już istniejące instalacje. Dofinansowanie
można otrzymać m.in. na: budowę studni i zbiorników; zakup maszyn i urządzeń do poboru, magazynowania, uzdatniania, odzyskiwania lub
rozprowadzania wody, instalacji nawadniających
i systemów do sterowania nawadnianiem. Maksymalna kwota pomocy wynosi 100 tys. zł, przy czym
refundacji podlega 50 proc. kosztów poniesionych na
realizację inwestycji (60 proc.w przypadku młodego
rolnika).
ARiMR przypomina również, że przyjmuje wnioski
o wsparcie finansowe inwestycji mających na celu
ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami
pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz inwestycji
zapobiegających zniszczeniu potencjału produkcji
rolnej. Dla tych działań PROW 2014-2020 nabory
kończą się odpowiednio 26 lutego i 28 lutego 2021 r.

Więcej informacji: www.arimr.gov.pl; w punktach informacyjnych w biurach powiatowych i oddziałach
regionalnych Agencji, pod bezpłatnym numerem infolinii – tel. 800-38-00-84.


Koleje Śląskie

Pociąg Mistrzów

już na torach
Specjalnie oklejony pociąg z wizerunkami gwiazd lekkoatletycznych wyjechał na tory województwa śląskiego.

Wspólny projekt „Pociąg Mistrzów” ma
w ten sposób promować wydarzenia,
które w 2021 roku odbywać się będą na
Stadionie Śląskim, Narodowym Stadionie Lekkoatletycznym: Mistrzostwa
Świata Sztafet, Drużynowe Mistrzostwa
Europy, Memoriał Janusza Kusocińskiego oraz Memoriał Kamili Skolimowskiej. - Jestem przekonany, że za kilka
miesięcy spotkamy się na Stadionie Śląskim i będziemy mogli dopingować najlepszych
sportowców,
podczas
międzynarodowych imprez z udziałem
gwiazd - mówił marszałek Jakub Chełstowski. - Cieszę się, że Koleje Śląski i nasi
sporowi ambasadorzy włączyli się w promocję tych wydarzeń w tak oryginalny
sposób. Kolejny dedykowany pociąg
Kolei Śląskich to bardzo dobra promocja

dla Stadionu Śląskiego i województwa
śląskiego. Korzystając z tego ekologicznego środka transportu będziemy sobie
przypominać, że już coraz bliżej do mistrzostw świata sztafet, memoriałów
i Drużynowych Mistrzostw Europy
w Lekkoatletyce – dodał.
To już trzeci pociąg specjalny Kolei Śląskich. - Dwa wcześniejsze pociągi specjalne nawiązują do historii regionu
i cieszą się ogromnym zainteresowaniem
nie tylko miłośników kolei, ale i pasażerów. Ten pociąg ma znakomite możliwości i moc porównywalną do mocy
naszych znakomitych sportowców –
mówił Aleksander Drzewiecki, prezes
Kolei Śląskich.
Na pociągu znalazły się wizerunki ambasadorów województwa i Stadionu Śląskiego: Anity Włodarczyk, Pawła Fajdka,
Justyny Święty-Ersetic i Ewy Swobody,
a także Stadionu Śląskiego i informacje
o czterech międzynarodowych imprezach, które odbędą się w 2021 roku na
Stadionie Śląskim. Wnętrze składu również nawiązuje do lekkoatletycznych
zmagań.

W naszym województwie

Będzie fabryka

samochodów elektrycznych

W naszym województwie,
a dokładnie w Jaworznie, powstanie fabryka Izery, gdzie produkowane będą nowoczesne samochody elektryczne.
Fabryka będzie zlokalizowana na terenach należących do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (KSSE).
Symboliczne wbicie łopaty pod inwestycję planowane jest w 2021 roku, a produkcja aut ma rozpocząć się w roku 2024.
W zakładzie w Jaworznie ma być zatrudnionych ok. 3 tys. osób. Memorandum
o współpracy podpisali Minister Klimatu
i Środowiska, Marszałek Województwa
Śląskiego, Prezydent Jaworzna oraz
przedstawiciele ElectroMobility Poland,
Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Lasów Państwowych.
Jak zaznaczył minister Michał Kurtyka,
lokalizacja fabryki Izery na Śląsku wpłynie

na transformację regionu oraz wpisze się
w jego innowacyjną specjalizację. – Izera
jest szansą dla sprawnie tu funkcjonującej
branży automotive i na wykorzystanie
potencjału elektromobilności, która doskonale wpisuje się w krajobraz gospodarczy Śląska – dodał. Minister Klimatu
i Środowiska zapowiedział również, że ze
względu na strategiczne znaczenie projektu uzyska on rządowe wsparcie.
A dlaczego fabryka Izery powstanie
akurat w Jaworznie? Jak wyjaśnił prezes
ElectroMobilty Poland Piotr Zaremba,
pod uwagę branych było prawie 30 lokalizacji, w tym kilka w województwie śląskim. – Kluczową rolę odgrywały takie
czynniki jak: dostęp do mediów, infrastruktury drogowej, ukształtowanie
i sposób użytkowania terenu oraz kwestie prawne związane z własnością
gruntów. Ważna była nie tylko możliwość
zbudowania fabryki, ale też odpowiedniego zaplecza logistycznego i stworzenie
parku dostawców w bezpośrednim sąsiedztwie zakładu – zaznaczył.
Opracowanie kolumny - Katarzyna Gwara
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Częstochowa

Miejski budżet uchwalony

Miejscy radni przyjęli budżet na 2021 rok. Przewiduje on wydatki w wysokości ok. 1 mld 634 mln zł, przy dochodach

ok. 1 mld 597 mln zł. Na możliwości budżetu wpływa zbyt niska subwencja oświatowa, niższy poziom udziałów w PIT, brak
rekompensat za utracone dochody, mniej korzystne wskaźniki
makroekonomiczne i skutki epidemii. Wobec tych problemów
312,5 mln zł zaplanowanych na inwestycje w 2021 r. to ambitny
cel. Jego realizacja zależy m.in. od stanu zaawansowania za rok
dwóch drogowych inwestycji unijnych: przebudowy DK-1 oraz
DK-46.
● Częstochowa w obecnej sytuacji
musi ograniczać wydatki bieżące,
a w zakresie inwestycji stawiać na
projekty z dofinansowaniem
unijnym i zadania już rozpoczęte –
zaznacza Włodzimierz Tutaj,
rzecznik prasowy magistratu.
W budżecie zaplanowana jest realizacja blisko 60 zadań majątkowych, nie licząc niedużych
inwestycji w ramach budżetu obywatelskiego, inicjatywy lokalnej,
a także inwestycji miejskich spółek.
● Największy rzeczowo i finansowo zakres mają mieć w 2021 r.
dwa zadania z dofinansowaniem
Unii Europejskiej, trudne również z logistycznego punktu widzenia: rozbudowa DK-46 - ulicy
Głównej i ulicy Przejazdowej
wraz z budową obejścia ul. św.
Barbary do ul. Pułaskiego oraz

przebudowa alei Wojska Polskiego (DK-1) z budową bezkolizyjnych skrzyżowań. - mówi.
● W przyszłym roku finalizowana
ma być przebudowa starszej
części linii tramwajowej (to inwestycja MPK), po której jeździć
będą nowe Twisty.
● Na początku przyszłego roku
miasto zamknie finansowo budowę ukończonych już centrów
przesiadkowych, zakończą się
wszystkie prace związane z rewitalizacją Starego Rynku i ekspozycją pozostałości Ratusza
starej Częstochowy.
● Wśród większych miejskich inwestycji 2021 r., oprócz budowy
Centrum Piłki Nożnej w Częstochowie, czyli rozbudowy stadionu

Rakowa, warto wymienić na
pewno finał prac związanych
z odwodnieniem dzielnicy Północ,
rozpoczęcie budowy ul. Złotej
(z dofinansowaniem z Funduszu
Dróg Samorządowych), przebudowę układu drogowego odcinka
alei Niepodległości, budowę
bloku komunalnego przy ul. Syrokomli, przebudowę Bursy Miejskiej przy alei Kościuszki.

a także program termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej (w tym głównie szkół
i przedszkoli). Zmodernizowany ma
zostać system pobierania opłat
w płatnej strefie parkowania. Rozpoczną się też przygotowania do
przedłużenia tzw. Korytarza Północnego od węzła alei Wojska Polskiego z ul. Makuszyńskiego
w kierunku wschodnim.

● Kontynuowany będzie oczywiście program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych,

● Jeżeli chodzi o stronę wydatkową przy słabszych wpływach,
będących skutkiem zmian

w prawie podatkowym i kryzysu
epidemicznego, bardzo istotnym
obciążeniem dla miasta jest m.in.
konieczność dokładania coraz
wyższych kwot do subwencji
oświatowej, zadań zlecanych samorządowi przez administrację
rządową czy pokrywania strat
jednostek służby zdrowia. Stąd
ograniczenia w wydatkach bieżących i niemożliwość realizacji
wielu lokalnych potrzeb zgłaszanych przez przedstawicieli Rady
Miasta, rady dzielnic oraz grupy
mieszkanek i mieszkańców.

Deficyt budżetu Miasta Częstochowy na 2021 r. ma wynieść 37,5 mln zł.
(…) Od 13 listopada, tj. od daty w której otrzymaliście Państwo projekt budżetu na 2021 rok, mieliście Państwo możliwość analizowania tego dokumentu. Był to czas intensywnych prac nad tym
dokumentem, co zostało odzwierciedlone w pracach poszczególnych Komisji, a także w złożonych
wnioskach. Analizowaliście Państwo niemalże każdą pozycję, co uwidocznione jest w przedłożonych wnioskach. Były to wnioski przemyślane i niewiele z nich nie spełniało wymogów formalnych.
Z uwagi jednak na ograniczone możliwości finansowe, nie mogły być one w całości uwzględnione.
Wszystkie zwiększenia są wynikiem wspólnych dyskusji i uzgodnień z Klubami Radnych, a także
realizacji woli Radnych wyrażonych w uchwałach dotyczących stosowania rozwiązań pozwalających osiągnąć cele strategiczne wskazane w komunikacie Komisji Europejskiej „Czysta Planeta dla
wszystkich”, programie rewitalizacji dla miasta oraz strategii rozwoju elektromobilności.
Autopoprawka zawiera głównie zmiany w przedsięwzięciach bieżących i majątkowych zadań, dla
których źródłem finansowania są środki unijne i dla których harmonogramy realizacji, w związku
z sytuacją obostrzeń wywołanych epidemią, uległy zmianie już po 15 listopada. Trwająca epidemia
i jej skutki spowodowały brak możliwości realizacji poszczególnych zadań w zaplanowanych terminach. (…)
Do zadań tych należą przedsięwzięcia oświatowe, infrastrukturalne, w tym dotyczące infrastruktury drogowej, a także miękkie projekty dla których pozyskane były środki i podpisane umowy, a nie
mogły być one zrealizowane z uwagi na trwające obostrzenia.
Wydział Edukacji zgłosił konieczność dokonania zmian w ramach projektów, w tym m.in. Fundacji Rozwoju Edukacji i POWER, Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju zgłosił zmiany harmonogramu w zakresie projektów: Zawodowa współpraca, Aktywni rodzice, szczęśliwe dzieci. Wydział
Nadzoru i Administracji pozyskał dofinansowanie do zadania pod nazwą Publiczna bezprzewodowa sieć dostępu do Internetu na terenie miasta... Natomiast Miejski Zarząd Dróg i Transportu
zgłosił konieczność dostosowania planu w zakresie zadań drogowych, dla których zostały pozyskane środki jak również zmienione harmonogramy, wymuszające jednocześnie konieczność zabezpieczenia wkładu własnego. (…)
Autopoprawka zawiera imienny wykaz zadań, które są przyjęte do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego oraz inicjatywy lokalnej. Do uchwały budżetowej na rok 2021 przyjęto do realizacji 109 zadań bieżących i 31 zadań majątkowych, które będą realizowane w ramach budżetu obywatelskiego oraz 2 zadania bieżące i 10 zadań inwestycyjnych, które będą realizowane w ramach inicjatyw lokalnych. Wszystkie zadania budżetu obywatelskiego ujęto zgodnie z wynikami głosowania mieszkańców.
Większość wprowadzonych zmian w zadaniach już zapisanych w projekcie ma swoje źródło pokrycia w dochodach bądź w zmianach innych zadań ujętych w tym dokumencie. Ponadto dokonano aktualizacji rezerw, odsetek oraz poręczeń.
(…) W związku z możliwością pozyskania dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych niezbędne jest wykonanie dokumentacji. Biorąc pod uwagę możliwość skorzystania z tych środków zaproponowałem Państwu zwiększenie dokumentacji przyszłościowych o 400 tys. zł.
Dbając o klimat i powietrze wprowadziłem zadanie Dofinansowanie do montażu paneli fotowoltaicznych z kwotą 200 tys. zł oraz Program Zielona Częstochowa z kwotą 600 tys. zł.
(…) Zwrócę Państwa uwagę na uwarunkowania zewnętrzne, które spowodowały znaczne ograniczenia możliwości budżetu. W budżecie miasta musiałem zabezpieczyć wydatki obligatoryjne nałożone do realizacji przez miasto poszczególnymi ustawami oraz wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury miejskiej. Priorytetem dla mnie było również zabezpieczenie wkładu własnego do zadań finansowanych bezzwrotnymi środkami zewnętrznymi.
Szereg zawnioskowanych przez Państwa zadań nie posiada przygotowanej dokumentacji. Zapotrzebowanie na środki przeznaczone na dokumentacje jest bardzo duże. Tak jak wspomniałem, wcześniej musimy
przygotować się do pozyskania środków w ramach środków rządowych oraz nowej perspektywy unijnej. Dlatego też zostały zwiększone nakłady na dokumentację przyszłościową.
(…) Wydatki bieżące w wielu pozycjach wykazują wartości niższe niż wykonywane w latach poprzednich. Deficyt budżetu ukształtował się na poziomie 37 mln 508 tys. zł.
Projekt budżetu uzyskał pozytywne opinie wszystkich Komisji. Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywne opinie zarówno do projektu budżetu jak i do źródeł sfinansowania deficytu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej. (…)
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Opowiedział o sobie

zbyt wiele...
Na wniosek policji i prokuratora, Sąd Rejonowy w Gliwicach tymczasowo aresztował
33-letniego gliwiczanina. Mężczyzna regularnie okradał i zastraszał wcześniej poznanego w szpitalu kolegę. Po opuszczeniu
lecznicy zaczął nachodzić znajomego w domu, straszyć pobiciem i wymuszać pieniądze. Na końcu wyłamał drzwi do mieszkania. Gehenna pokrzywdzonego zakończyła
się po powiadomieniu organów ścigania.
Pod koniec grudnia policjanci z II komisariatu
dowiedzieli się, że 30-letni mieszkaniec Gliwic
ma problem z poznanym w szpitalu współpacjentem. Mężczyzna po wyjściu z lecznicy zaczął go nachodzić. Podczas niechcianych
i niezapowiedzianych wizyt, zastraszając
i grożąc pobiciem, ukradł pokrzywdzonemu
250 zł, zapowiadając kolejne najścia. Sprawca
wiedział o swojej ofierze dużo - gdzie i jak
mieszka, co posiada. Niestety pokrzywdzony

Przeszedł

na czerwonym świetle.

Trafił do aresztu
W ręce tyskich policjantów wpadł
poszukiwany 33-latek. Mężczyzna beztrosko przechodził przez
przejście dla pieszych pomimo
czerwonego światła na sygnalizatorze. Jego ignorowanie przepisów przykuło uwagę mundurowych, którzy zareagowali na wykroczenie. Mężczyzna trafił do
aresztu śledczego, gdzie ma odbyć karę pozbawienia wolności.
Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego tyskiej komendy prowa-

dzili działania „Bezpieczny Pieszy”
skierowane głównie na bezpieczeństwo niechronionych uczestników
ruchu
drogowego.
W pewnym momencie policjanci
zauważyli mężczyznę, który zlekceważył przepisy i przeszedł przez
przejście dla pieszych pomimo
czerwonego światła na sygnalizatorze. Podczas wykonywania czynności okazało się, że 33-latek jest
poszukiwany. Mężczyzna trafił do
aresztu śledczego, gdzie ma odbyć
karę pozbawienia wolności.

Policjanci
i taksówkarz

uratowali desperata
Policjanci z Wydziału Prewencji
Policji Komendy Miejskiej Policji
w Bielsku-Białej uratowali
25-latka, który targnął się na
własne życie. Policjanci poszukiwali mężczyzny po tym, jak zadzwonił on do taksówkarza i powiedział, że ma zamiar odebrać
sobie życie. Stróże prawa
w ostatniej chwili znaleźli desperata, który miał już na szyi
zadzierzgniętą pętle.
Bielski taksówkarz zawiadomił
służby ratunkowe, że jeden z jego
klientów zadzwonił do niego i powiedział, że ma zamiar odebrać
sobie życie. Kierowca kojarzył
klienta z wcześniejszych kursów
i podał adres, pod który zwykle go
przewoził. Natychmiast ruszyły



policyjne poszukiwania. Okazało
się, że podane miejsce znajduje się
w bliskim sąsiedztwie lasu i poszukiwania policjantów skupiły się
właśnie na tym terenie. Po kilkunastu minutach policjanci z bielskiego wydziału prewencji pod
jednym z drzew spostrzegli mężczyznę z zadzierzgnięta pętlą. Natychmiast odcięli go, sprawdzili
czynności życiowe i udzieli niezbędnej pomocy.
Dzięki postawie taksówkarza
i szybkiej reakcji policjantów mężczyźnie nic się nie stało. Kiedy na
miejsce
dojechali
medycy,
25-latek był już bezpieczny.
W związku z podjętą próbą samobójczą, został on zabrany przez pogotowie ratunkowe na badania do
szpitala.

znał tylko jego imię i nazwisko.
Kryminalni z „dwójki” rozpoczęli typowania
sprawcy, a okazja do jego zatrzymania pojawiła się dość szybko. Kilka dni temu napastnik
ponownie zapukał do drzwi domu pokrzywdzonego. Mężczyzna ukrył się na strychu i zawiadomił policję, a w tym czasie sprawca
wyłamał drzwi i zabrał jego telewizor. Na
miejsce natychmiast wyruszyli mundurowi,
którzy rozpoczęli pościg za uciekającym rabusiem. Ten choć porzucił łup, nie zdołał umknąć
policjantom.
Stróże prawa zatrzymali 33-latka, który, jak
się okazało, był recydywistą karanym już za
kradzieże i rozboje. Sąd, na wniosek prokuratora, zastosował najsurowszy środek zapobiegawczy
w
postaci
tymczasowego
aresztowania. Mężczyźnie przedstawiono zarzuty rozboju i kradzieży z włamaniem. Za
czyny popełniane w warunkach powrotu do
przestępstwa grozi mu teraz kilkanaście lat
więzienia.

Kolejne zatrzymanie
„karuzeli vatowskiej”
Policjanci z Wydziału do Walki
z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach prowadzą postępowanie
w sprawie działalności zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wyłudzeniem podatku VAT.
Przestępczy proceder doprowadził
do uszczupleń podatkowych stanowiących mienie znacznej wartości. Dotychczasowe ustalenia
wskazują, że w wyniku przestępczej działalności podejrzanych doszło do uszczupleń podatkowych
na kwotę około 20 milionów złotych.
Zorganizowana grupa przestępcza, której sprawą zajmują się
śledczy zwalczający przestępczość
gospodarczą z KWP w Katowicach,
działała w latach 2014-2017
w wielu miastach na terenie województwa śląskiego i w innych częściach Polski. Dotychczas policjanci
przeprowadzili szereg czynności
procesowych, których następstwem było zatrzymanie, wspólnie
z funkcjonariuszami Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Olsztynie kilkunastu
osób, podejrzanych o popełnienie

szeregu przestępstw skarbowych.
Mechanizm działania był zawsze
podobny. Polegał on na wprowadzaniu do ewidencji księgowo-skarbowej
firm
faktur
VAT,
poświadczających nieprawdziwe
transakcje,
pozorujące
wewnątrzwspólnotowy
obrót
sprzętem elektronicznym, częściami samochodowymi oraz artykułami
spożywczymi.
Tak
sfałszowaną dokumentację podejrzani przedkładali urzędom skarbowym, wyłudzając na tej
podstawie nienależny im zwrot podatku VAT. W ten sposób, wykorzystując tzw. „karuzelę podatkową”,
doprowadzili Skarb Państwa do
uszczupleń podatkowych na kwotę
około 20 milionów złotych.
Obecnie postępowanie prowadzone jest równolegle w siedmiu
rozbudowanych wątkach, dotyczących nieprawidłowości w działalności
oraz
funkcjonowaniu
poszczególnych podmiotów, których przedmiotem działalności był
pozorny „obrót” sprzętem elektronicznym, częściami samochodowymi oraz artykułami spożywczymi.
Tylko w części dotyczącej rzekomego handlu sprzętem elektronicznym, analizowane są operacje,

które doprowadziły do uszczupleń
podatkowych stanowiących mienie
znacznej wartości.
W wyniku przeprowadzonych
przez śledczych kilkudziesięciu
przeszukań, zabezpieczono szereg
dokumentacji potwierdzającej
przestępczą działalność grupy. Kilkunastu zatrzymanych w tej sprawie
zostało doprowadzonych do Śląskiego Wydziału Zamiejscowego
Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji
Prokuratury Krajowej z siedzibą
w Katowicach, celem przedstawienia zarzutów przez prokuratora
nadzorującego. Wobec czterech
osób został zastosowany środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, natomiast
wobec pozostałych: poręczenia majątkowe, dozory policji, zakazy
opuszczania kraju oraz kontaktowania się ze współpodejrzanymi.
Aktualnie postępowanie prowadzone jest przeciwko 13 podejrzanym.
Sprawa ma charakter rozwojowy,
a policjanci nie wykluczają kolejnych
zatrzymań.

Został pobity, bo... zwrócił uwagę
Młodzi mężczyźni, którzy niszczyli znak wskazujący miejsce
postojowe dla osób niepełnosprawnych, swoim nagannym zachowaniem zwrócili uwagę przechodnia. Gdy mężczyzna ich upomniał, 17-latkowie odpowiedzieli mu wulgaryzmami. Chwilę
później przechodzień został pobity, a jego telefon został uszkodzony.
Mieszkaniec

Jastrzębia-Zroju,

który wyszedł na spacer z psem, zauważył młodych mężczyzn, którzy
niszczyli oznakowanie miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych. Gdy mężczyzna zwrócił im
uwagę, że nie należny się tak zachowywać, w odpowiedzi usłyszał wulgaryzmy. Nie zważając na to,
poszedł na dalszy spacer. Wtedy
usłyszał, że ktoś za nim idzie. Gdy
przyspieszył kroku, agresorzy zaczęli za nim biec. Chwilę później
przechodzień został napadnięty

i pobity przez dwóch mężczyzn.
Uszkodzeniu uległ także telefon jastrzębianina. Policjanci natychmiast rozpoczęli poszukiwania
sprawców napaści. Już następnego
dnia mundurowi ustalili i zatrzymali
agresorów. Dwaj 17-latkowie usłyszeli zarzuty naruszenie nietykalności cielesnej osoby podejmującej
interwencję na rzecz ochrony bezpieczeństwa. Obaj przyznali się do
pobicia. Grozi im do 2 lat więzienia.
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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
99 900 PLN - tel. 601 383 710

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

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

Salon PL 2012, 127 700 km, 1 968
cm3, diesel - cena: 57 900 PLN
- tel. 601 383 710

Q DAEWOO LANOS 1999 r, 1,5 gaz,

Q Audi A3 1.5 Sportback 1.5 TFSI 150

Q Fiat Bravo 1.4 T Jet Benzyna 120

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:

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

Q Mazda 5 1.8 16V 116KM, MZR, 2005,
134500 km, 1800 cm3, benzyna cena 10900 PLN,
tel. 501 847 709

Q Mazda 5 2006r 2.0-16v 7osobowy
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

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

Q Renaut Clio 1,5DCI, 2005,

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

Q Renault Clio 1.5, 1.5 dCi 90KM ,Energy Life, z polskiego salonu Vat 23%,
2017, 87 550 km, 898 cm3, benzyna - 29 900 PLN, tel. 501 847 709

Q Renault Clio 1.5 1.5 dCi 75KM ,

Business NAVI, Vat 23%, 2014,
134 250 km, 1461 cm3, diesel 25 500 PLN; tel. 501 847 709

Q RENAULT ESPACE 2005 r, 22

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
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 Škoda RAPID 1.0 Spaceback Am-

bition 1.0 TSI 95 KM 5 G Salon PL
2018, 36 332 km, 999 cm3, benzyna - 44 900 PLN - tel. 601 383 710

Q Škoda Roomster 1.9, 1.9 TDI

105KM, Scout, 2007, 194 300 km,
1896 cm3, diesel - 13 500 PLN,
501 847 709

Q Škoda Superb 2.0 L&K Kombi 2.0

TDI 190 KM 4X4 DSG Salon PL 2017,
93 947 km, 1 968 cm3, diesel 99 900 PLN - tel. 601 383 710

Q Suzuki Swift IV, 2007 rok,

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,
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OGŁOSZENIA

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 Częstochowa (dzielnica: Północ)

stron. Idealny na działalność. Tel. 606 875 401

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

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)

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

Q Częstochowa (dzielnica: trzech wieszczów)
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


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 Mieszkanie M4 po modernizacji

Q Maszyna do szycia przemysłową,

Q Pensjonat w cz-wie pod działalność.

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

Q Pole o pow. 8134 M2, dł. 250 M, szer. 40–45 M

Q Meble młodzieżowe z biurkiem, ładne,

Q Grunty rolne 0,8911 ha w wysoka lelowska /

Q Pilarka poprzeczno-wzdłużna dmpa-40

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

Ul. Gronowa 37.Długi 29 m, szer. 9 M – 2 kondygnacje, z przybudówką. Tel. 502 636 143
w Częstochowie, ul. Juranda 40/44.
Tel. 887 627 682

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

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

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

marki „minerva” - stan bardzo dobry.
Cena do negocjacji. Tel. 603 521 686
regał nad szafkę, stolik, stolik pod TV, laptop Częstochowa Lisiniec, tel. 508 747 290
w dobrym stanie. Lisiniec, Częstochowa.
Tel. 508 747 290
– 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

SPRZEDAM

czarny.Szerokość 90 cm, po rozłożeniu
200 cm. Pojemnik na pościel.
Tel. 792 617 695

Q Antena do tv z przyłączem (kpl. do zamonto-

Q TV LED 40 cali samsung 3-d full hd dvb-t.

Q Antyki – francuski komplet z 1896 r.:

Q TV LCD 32 cale funai. Tel. 721 049 100

wania), tel. 34 362 94 27

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

Tel. 721 390 993

Q Toaleta kompaktowa. – Używaną w b. dobrym stanie. Tel. 501 109 822

Q Białe kamienie - ozdobne, do ogrodu, worek

Q Wanna metalowa – używaną w b. dobrym

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

Q Węgiel ekogroszek luzem i workowany

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

stanie, o wym. 170 X 75 cm. Tel. 501 109 822
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 Firma Tacho poszukuje pracownika

do serwisu tachografów, tel: 663 488 502

Q Podejmę pracę - pracownik gospodarczy, porządkowy, stróż, godziny popołudniowe, nocne.
Solidny i dyspozycyjny. Tel. 502 417 160

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

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

Opracowanie kolumny - Katarzyna Gwara
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PIĄTEK-NIEDZIELA 08-10 STYCZNIA 2021

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
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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

REKLAMA

motoryzacja
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Uwaga na oszustów

Wieszają kłódki na klamkach
Oszuści znaleźli sobie nowy sposób wyłudzania pieniędzy. Na
klamkach samochodowych wieszają kłódki i krótkie liściki. Później
oferują pomoc w zdjęciu wątpliwej
ozdoby, jednak za podanie kodu/
szyfru oczekują zapłaty kilkuset
złotych. Policjanci ostrzegają i radzą, jak postąpić w takiej sytuacji.

Grudzień to bez wątpienia jeden
z ulubionych miesięcy oszustów,

kieszonkowców i włamywaczy. Wykorzystują oni świąteczną gorączkę,
tłok w sklepach i roztargnienie, by
zabrać nasze kosztowności i pieniądze. W swoich działaniach uciekają się do coraz to nowszych
pomysłów. Ich ostatnim wymysłem
jest metoda na tak zwaną kłódkę.
Na czym ona polega? Oszuści swoje
ofiary wypatrują na dużych parkinach – na przykład tych znajdujących się na terenach galerii
handlowych bądź dyskontów. Na-

stępnie na klamkach zaparkowanych samochodów wieszają
specjalne kłódki na kod. Obok
pozostawiają liścik "żądaniem
okupu", zatytułowany "Produkt reklamowy – gratis". Pojawia się w nim
propozycja nie do odrzucenia – jeśli
przelejemy 400 zł (a często nawet
więcej) BLIKiem, otrzymamy kod
otwierający wątpliwą ozdobę. Co
zrobić w takiej sytuacji? Jeżdżenie
z kłódką przypiętą do klamki nie jest
najlepszych pomysłem (choćby ze
względu na lakier), dlatego należy
jak najszybciej ją usunąć. Niestety
raczej nikt z nas nie wozi na co dzień
wozi w bagażniku sprzętu do cięcia
metalu. Najprostszą metodą, na po-
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zbycie się kłódki jest odkręcenie
klamki. Jeśli nie umiemy, bądź nie
możemy tego zrobić, najlepiej będzie udać się do ślusarza, który powinien szybko poradzić sobie
z problemem nie uszkadzając przy
tym lakieru. Możemy również pojechać do domu (bądź zrobić sobie
wycieczkę do sklepu z narzędziami)
i za pomocą odpowiedniego sprzętu
przeciąć i usunąć kłódkę. Pamiętajmy również, aby tego typu zdarzenie zgłosić na policję.
Policjanci ostrzegają:
● metoda na tak zwaną kłódkę
to kolejny sposób na wyłudzenie naszych pieniędzy,
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● w okresie przedświątecznym
oszuści, naciągacze, liczą, że
zaangażowani w przedświąteczne przygotowania będziemy mniej czujni,
● każda sytuacja, która odbiega
od normy, może być pułapką.

Policjanci apelują:
● Zachowajmy ostrożność.
● Nie dajmy się zmanipulować,
nie ulegajmy sugestiom.
● Nie działajmy impulsywnie
i bez zastanowienia.
● O wszelkich nieprawidłowościach informujmy służby.

■ Katarzyna Gwara

Wybrane samochody na dzień 8 stycznia 2021 r.
NISSAN QASHQAI
1.6 D, rok prod. 2018, 4x4,
kraj., I - wł., gwarancja

TOYOTA AVENSIS
2.0 D, rok prod. 2017, kraj.,
I - wł. F-VAT, serwisowany

69.900 zł

61.900 zł

MINI COOPER 1.5 E, rok
prod. 2019, 9 tys. km,
kraj.,I-wł., gwarancja

FORD FOCUS 1.6 E + LPG,
rok prod. 2017,
kraj., I-wł.,
serwisowany, F-VAT

72.900 zł
KIA SPORTAGE
1.6 E, rok prod. 2017,
gwarancja, kraj., I-wł.,
serwisowany,
74.900 zł
TOYOTA YARIS
1.0 E, kraj.,rok prod. 20142016, gwarancja, I-wł., F-VAT
31-900 - 33.900 zł

37.900 zł
FORD FIESTA
1.25 E, rok prod. 2016

29.900 zł
VW PASSAT
2.0 D, rok prod. 2007

16.900 zł

n BMW 1, 1.6 E, rok prod. 2006

15.900 zł

n OPEL VIVARO 2.5 D, rok prod. 2008

19.900 zł

n BMW X5 3.0 D., rok prod. 2008

49.500 zł

n RENAULT MEGANE 1.5 D, rok prod. 2010,

15.900 zł

n BMW X5 M 50 D 3.0 D, rok prod. 2014

169.000 zł

n RENAULT MEGANE SCENIC 1.5 E, rok 2014, nawigacja
n SEAT ALHAMBRA 2.0 D, rok prod. 2010

19.900 zł

n SKODA OCTAVIA 1.9 Diesel, rok prod. 2006
n SUBARU LEGACY 2.0 D., rok prod. 2014

45.000 zł

n BMW X6 2.0 D, rok prod. 2009-2011, F. VAT,
automat, skóra, navi, czujniki

76.000 zł - 99.000 zł

n BMW X6 zakup 2018, 3.0D 313 kM, M pakiet F-VAT

238.900 zł

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

27.900 zł
14.900 zł

n TOYOTA AVENSIS 1.8 E, rok prod. 2016,kraj., I-wł., serwisowany,
53.900 zł
F-VAT

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 AVENSIS 2.2 D, rok prod. 2010

20.900 zł

12.000 zł

n FIAT PUNTO 1.2 benzyna, rok prod. 2000

2.700 zł

n TOYOTA YARIS VERSO 1.3 E, rok prod. 2002r.
n VW JETTA 1.6 E, rok prod. 2007

17.900 zł

7.900 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

n VW CRAFTER 2.0 D, rok prod. 2014

21.900 zł

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

63.900 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., serwisowany,
F-VAT,

56.900 zł

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

58.900 zł

n HYUNDAI I30 1.4 E, rok prod. 2013 kraj., I-wł., serwisowany,
F-VAT

29.900 zł

n KIA CEE’D 1.4 E, rok prod. 2012

25.500 zł

n MAZDA 3 1.6 E, rok prod. 2010

23.900 zł

n MINI COOPER 1.6 E, zakup 2005

14.400 zł

n NISSAN X TRAIL 2005r, 2.2D

18.900 zł

12.800 zł
n OPEL ASTRA 1.9 D, rok prod. 2006
n OPEL INSIGNIA 2.0 D, rok prod. 2018, kraj., I-wł., serwisowany,
69.900 zł
F-VAT
n OPEL MERIVA 1.4 E, rok prod. 2006, kraj

7.900 zł

36.000 zł netto

n VW PASSAT 1.9 D, rok prod. 2002

6.900 zł

n VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2009
n VW POLO 1.2 benzyna+gaz, zakup w 2010

19.900zł

n VW TIGUAN 2012 rok, 1.4E/160 kM
n VW TOURAN 2.0 TDI, rok prod. 2013, 170 KM
n VW SHARAN 1.8 E+gaz, rok prod. 2001, automat

17.900 zł
42.000zł
46.900 zł
6.900 zł

tel. 696 48 66 80

