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Wyznaczone zostały  dwa odcinki po-
miarowe. Pierwszy od Tuszyna do Piotr-
kowa Trybunalskiego o długości blisko 16 
km. Na tym odcinku pomiar prędkości zo-
stał uruchomiony  w  minioną środę (20 
stycznia). Drugi odcinek od Kamieńska aż 
do początku obwodnicy Często-
chowy ma niemal 41 km długości. W tym 
przypadku pomiar rozpocznie pracę dwa 
dni później, czyli w  najbliższy piątek  (22 
stycznia).    Oznacza to, że  łącznie  po-
miarem zostanie objętych blisko  57 
km budowanej autostrady A1.

 
To bezprecedensowe rozwiązanie, 

które  nigdy wcześniej nie  było  stoso-
wane na budowie  drogi.  Ze względów 
bezpieczeństwa wprowadza  je  In-
spekcja Transportu Drogowego na 
wniosek  GDDKiA  i  wykonawców.  Po-
wodem były  nagminne  i  bardzo zna-
czące  przekroczenia  przez kierowców 
obowiązującej  prędkości  jazdy. W  nie-
których przypadkach  przekra-

czano ją nawet trzykrotnie! 
Wprowadzone rozwiązanie ma uspo-

koić i  upłynnić jazdę,  ale przede 
wszystkim  poprawić bezpieczeństwo  za-
równo uczestników ruchu, jak i  pracow-
ników budowy.  Z  obserwacji wynika, że 
wielu kierowców zapomina, że porusza się 
po placu budowy, na którym warunkowo 
dopuszczony jest ruch samochodów 
z ograniczeniem prędkości. Cała budowa

autostrady A1 między Tuszynem 
w woj. łódzkim a Częstochową w woj. ślą-
skim jest realizowana  „pod ruchem”. 
Oznacza to, że na  jednej  jezdni trwają 
prace, a na drugiej odbywa się ruch samo-
chodowy.

Wprowadzane rozwiązanie będzie obo-
wiązywało do chwili oddania do użytko-
wania  gotowych, w  pełni funkcjonalnych 
fragmentów autostrady A1 o dwóch jezd-
niach po trzy pasy ruchu każda,  co na-
stąpi jesienią tego roku.

Ograniczenia prędkości obowiązują 
również na 25-kilometrowym odcinku 

między Piotrkowem Trybunalskim i  Ka-
mieńskiem, gdzie z  końcem ubiegłego 
roku przeniesiono ruch na początkowe 
cztery kilometry nowej betonowej jezdni. 
Kierowcy na tym fragmencie mają po 
jednym pasie ruchu, a na pozostałej części 
jeden pas w kierunku Piotrkowa Trybunal-
skiego i  dwa pasy w  kierunku Katowic 
(w  obrębie niektórych obiektów jest po 
jednym pasie ruchu).

Jeszcze w  tym roku gotowe będą 
trzy z pięciu budowanych odcinków auto-
strady A1: Tuszyn - Piotrków Trybunalski, 
Kamieńsk - Radomsko i Radomsko - gra-
nica  woj. łódzkiego i  śląskiego  o  łącznej 
długości niemal

40 km. Cały realizowany fragment auto-
strady A1 od Tuszyna w woj. łódzkim do 
Częstochowy w  woj.  śląskim będzie go-
towy  w  przyszłym roku. Wtedy na od-
cinku blisko 81 km kierowcy będą mieli do 
dyspozycji dwie szerokie betonowe 
jezdnie po trzy pasy w obu kierunkach.

 ■ Katarzyna Gwara

Odcinkowy pomiar prędkości

Uwaga kierowcy!
Zdejmijcie nogę z gazu
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ZUS

Dodatkowy zasiłek 
piekuńczy do końca stycznia

W  czerwcu 2019 roku policjanci z  Myszkowa zatrzymali 23-
latka, który siekierą odrąbał psu głowę. Wcześniej męż-
czyzna groził też swojej babci pobiciem, a nawet śmiercią, później 
ją poszarpał. W końcu 23-latek wyżył się na psie starszej pani, któ-
remu odciął łeb siekierą. Martwe zwierzę wyniósł w zarośla za po-
sesję, którą zamieszkiwał na ogródkach działkowych. Początkowo 
krewni szukali zwierzaka w okolicy, jednak bezskutecznie. Po kilku 
dniach dokonali makabrycznego odkrycia. Zawinięte w  worku 
szczątki psa odkryła krewna 23-latka. Policjanci z Myszkowa za-
trzymali zwyrodnialca. Przemysław C. został tymczasowo aresz-
towany. Jednak za swój czyn nie odpowie przed sądem. Biegli 
uznali, że jest niepoczytalny.
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Był niepoczytalny 

Siekierą odrąbał 
psu głowę
Przemysław C. z Myszkowa nie może 
odpowiadać przed sądem za bestial-
skie zabicie psa 80-letniej kobiety. 
Powód? Jest niepoczytalny. Sąd umo-
rzył postępowanie karne.

UOKiK

Znany youtuber 
promował 
piramidę finansową. 
Został ukarany

 Qs.7

W etapie pierwszym najpierw będą szczepieni 
seniorzy powyżej 60 lat, osoby z chorobami 
przewlekłymi (m.in. po przeszczepach i chorzy na 
nowotwory), a także nauczyciele i służby 
mundurowe – wynika z zapowiedzianej przez 
przedstawicieli rządu zmiany kolejności szczepień.

 Qs.3

Akt oskarżenia przeciwko mafii śmieciowej 
trafił do Sądu Okręgowego 
w Częstochowie. Straty, na jakie przestępcy 
narazili gminy ciężko oszacować. Na ławie 
oskarżonych zasiądzie ponad 
30 osób, akta sprawy liczą 179 tomów.

 Qs.2

Niemal maksymalną karę za każdą z trzech 
stwierdzonych praktyk - łącznie blisko 450 tys. 
zł – nałożył Prezes UOKiK Tomasz Chróstny na 
Damiana Żukiewicza (INVESTPROVIDER) za 
propagowanie systemów promocyjnych typu 
piramida. Youtuber namawiał do przystąpienia 
do systemów FutureNet, FutureAdPro 
i NetLeaders, obiecujących korzyści zależne od 
wprowadzenia nowych osób. To pierwsza 
decyzja Prezesa UOKiK wobec tzw. naganiaczy 
na systemy typu piramida.

Na wszystkich odcinkach budowanej autostrady A1, gdzie ruch po nowej betonowej 
jezdni odbywa się w układzie 2+2, czyli po dwa pasy w obu kierunkach, będą praco-
wały urządzenia pomiarowe. Kierowcy powinni więc zdjąć nogę z gazu – obowiązu-
jące tam ograniczenie wynosi do 70 km/h.

 Qs.3

Do 31 stycznia został przedłużony termin korzystania 
z dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Tak jak wcześniej 
mogą z niego skorzystać rodzice dzieci do lat 8, gdy 

zamknięto żłobek,  klub dziecięcy, przedszkole, 
czy szkołę, do której uczęszcza dziecko. 
Świadczenie przysługuje także rodzicom 
starszych dzieci, które mają orzeczoną 
niepełnosprawność, a placówka do której 
uczęszczają jest zamknięta z powodu COVID-19.
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Dzięki współpracy Fundacji CEMEX „Budujemy Przy-
szłość” ze Stowarzyszeniem MADE i wykładowcami 
Uniwersytetu im. Jana Długosza w Częstochowie gru-
pa 30 uczniów ze szkół podstawowych w Rędzinach 
i Koninie w gminie Rędziny miała okazję do aktywne-
go spędzenia czasu podczas tegorocznych ferii zimo-
wych. Bezpłatne warsztaty związane z tematyką bez-
pieczeństwa w cyberprzestrzeni, kreatywności i emo-
cji pozwoliły na integrację dzieci w przyjaznych i bez-
piecznych warunkach. 

Zimowe warsztaty CEMEX odbyły się w  dniach 4-8 
stycznia 2021 roku. Pod okiem doświadczonych nauczy-
cieli akademickich uczniowie wzięli udział w trzech cztero-
godzinnych spotkaniach, poświęconych tematyce świata 
cyfrowego, emocjom oraz kreatywności. Spotkania odbyły 
się w małych, 10-osobowych grupach, w ścisłym reżimie 
sanitarnym.

Warsztaty poświęcone przestrzeni cyfrowej pozwoliły 
dzieciom poznać różnice między cyberprzestrzenią i rze-
czywistością, zagadnienia dotyczące cyberprzemocy, 
a  także efektywnego komunikowania się w  wirtualnej 
przestrzeni. Zajęcia dotyczące emocji umożliwiły uczest-
nikom zgłębienie znaczenia uczuć i  sposobów radzenia 
sobie z trudnymi emocjami, zwłaszcza w okresie pandemii, 

gdy dzieci są od siebie odseparowane i mają ograniczony 
kontakt ze sobą. Warsztaty o kreatywności były okazją do 
twórczego wyrażenia siebie i rozwijania wyobraźni.

Projekt „Zima z CEMEX” zaangażował w sumie niemal 
30 uczniów z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 Rędzi-
nach oraz Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej 
w Koninie.  Kolejna grupa, 12 uczniów ze Szkoły Podsta-
wowej w Mstowie skorzysta z zajęć w lutym. Akcja jest od-
powiedzią na potrzeby interesariuszy oraz wyzwania, jakie 
stawia przed społeczeństwem pandemia COVID-19. 
W czasie zdalnej nauki i ograniczonych kontaktów inter-
personalnych oraz mniejszymi możliwościami ekspresji 
i budowania więzi emocjonalnych przez dzieci, warsztaty 
zorganizowane przez CEMEX pozwoliły najmłodszym 
spędzić czas wspólnie z rówieśnikami w ciekawy oraz bez-
pieczny sposób.

Projekt „Zima z CEMEX” stanowi kontynuację akcji „Lato 
z CEMEX” oraz nawiązuje do realizowanej przez Fundację 
CEMEX inicjatywy „Wirtualna Szkoła CEMEX”. Wszystkie 
projekty były odpowiedzią na potrzeby społeczności lokal-
nych wobec wyzwań, jakie postawiła przed nimi pandemia 
koronawirusa, a która uniemożliwiła tradycyjne spędzanie 
wakacji, ferii, czy uczestniczenie w stacjonarnych lekcjach 
w szkołach. CEMEX wspiera społeczności w okolicy swoich 
zakładów, stawiając sobie za cel ich rozwój oraz zwięk-
szanie szans na integrację mieszkańców.

Gmina Rędziny

Aktywne ferie. Warsztaty dla 
uczniów podstawówek

Prokuratura Regionalna w Katowicach przesłała 
do Sądu Okręgowego w  Częstochowie akt oskar-
żenia w  sprawie zorganizowanej grupy przestęp-
czej. Przestępcy wynajmowali hale, w  których 
składowali i porzucali łatwopalne odpady (szlamy, 
farby, oleje, rozpuszczalniki) niebezpieczne dla 
ludzi i środowiska. Między innymi na terenie daw-
nego Wełnopolu w  Częstochowie, gdzie w  2018 
roku odkryto beczki z  chemikaliami - w  hali o  po-
wierzchni 1,4 tys. m kw. znajdowało się około 5 tys. 
pojemników z niebezpieczną zawartością o łącznej 
wadze co najmniej 900 ton. Już wstępne ustalenia 
śledczych wskazywały na powiązania ludzi z branży 
śmieciowej ze Śląska i  Małopolski. W  sumie na 
ławie oskarżonych zasiądzie ponad 30 osób, grożą 
im kary do 15 lat więzienia. Akt oskarżenia liczy 
600 stron, w sprawie zgromadzono 179 tomów akt, 
Markowi P. i Jackowi B. i innym oskarżonym posta-
wiono w sumie 198 zarzutów, te dotyczą różnych 
przestępstw. Jacek B. sprowadzał m.in. odpady do 
Częstochowy, Bytomia i  Mysłowic. W  sumie do 
ponad stu miejscowości w  woj. śląskim trafiło 4,5 
tys. ton niebezpiecznych odpadów. Gang działał jak 
profesjonalnie zorganizowane przedsiębiorstwo, 
tylko tyle, że o charakterze przestępczym.
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Uwaga

Gang śmieciowy 
stanie przed sądem

Badania 

Dobre notowania 
ARiMR wśród rolników
Jak wynika z badania „Polska 
Wieś i Rolnictwo 2020”, przepro-
wadzonego m.in. na zlecenie Mi-
nisterstwa Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi, prawie 86 proc. korzystają-
cych z usług Agencji Restruktury-
zacji i Modernizacji Rolnictwa, 
ocenia jej działalność dobrze 
i bardzo dobrze.

Beneficjenci doceniają przede 
wszystkim fachowość pracowników 
Agencji (ponad 85 proc.), możliwość 
kontaktu telefonicznego z biurami po-
wiatowymi i oddziałami regionalnymi 
(80 proc.) oraz dostępność placówek 
(ponad 75 proc.).

Badanie przeprowadzone w całej 
Polsce na reprezentatywnej próbie 
mieszkańców wsi wskazuje jedno-
cześnie, że w stosunku do roku po-
przedniego spadła liczba osób 
niezadowolonych z pracy ARiMR.

Oprócz wspomnianych wysokich 
kompetencji pracowników, dobrego 
kontaktu telefonicznego i  godzin 
otwarcia placówek, Agencja doce-
niana jest za sprawnie przeprowa-
dzaną cyfryzację. Beneficjenci 
pozytywnie oceniają możliwość zło-
żenia wniosku przez aplikację eWnio-
sekPlus (ponad 74 proc. wskazań 
„bardzo dobrze” i  „dobrze”), łatwość 
jej obsługi (68 proc.), a także przejrzy-
stość i  łatwość zrozumienia wniosku 
o  wsparcie w  ramach PROW 2014-
2020 (66 proc.).

Wyniki te świadczą o  coraz po-
wszechniejszej na wsi wiedzy o inter-
necie i  coraz większej swobodzie 
poruszania się rolników w  cyfrowej 
rzeczywistości. Duży wpływ na tak 
dobrą sytuację ma zaangażowanie 
pracowników Agencji – informa-

tyków, którzy stworzyli przyjazną 
i  intuicyjną aplikację, ekspertów od-
powiedzialnych za szkolenia z  jej ob-
sługi czy pracowników biur 
powiatowych służących pomocą 
techniczną przy wypełnianiu wniosku 
na miejscu. Jednocześnie chcemy za-
pewnić, że ARiMR będzie kontynu-
owała cyklicznie szkolenia dla 
rolników, które upowszechniają 
wiedzę o tym, jak korzystać z infor-
matycznych narzędzi ARiMR.

Jak wskazują wyniki raportu, prawie 
wszyscy beneficjenci ARiMR (ok. 96 
proc.) znają agencyjną stronę interne-
tową www.arimr.gov.pl, a  80 proc. 
z  nich pozytywnie ocenia funkcjono-
wanie portalu.

Z  badania wynika również, że za-
równo mieszkańcy obszarów wiej-
skich, jak i  sami rolnicy informacje 
o działalności ARiMR chcieliby pozy-
skiwać przede wszystkim bezpo-
średnio od pracowników ARiMR 
w  placówkach Agencji (odpo-
wiednio: ok. 30 proc. i  ok. 44 proc.) 
oraz ze strony internetowej ARiMR 
(odpowiednio: blisko 26 proc. i blisko 
38 proc.).

Zapytani o  to, co należałoby po-
prawić w funkcjonowaniu Agencji, re-
spondenci wskazywali potrzebę 
szerszego rozpowszechniania infor-
macji o jej ofercie, bliższą współpracę 
z gminą i powszechniejsze udzielanie 
konsultacji indywidualnych.

Badanie zrealizowane zostało 
w okresie sierpień - grudzień 2020 r. 
przez konsorcjum firm: Grupa BST 
i  EU-Consult na zlecenie Minister-
stwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencji 
Restrukturyzacji i  Modernizacji Rol-
nictwa, Krajowego Ośrodka Wsparcia 
Rolnictwa i Kasy Rolniczego Ubezpie-
czenia Społecznego.

Osoby powyżej 70. roku życia mogą już zarejestro-
wać się na szczepienia przeciw COVID-19. Powinny 
one rozpocząć się 25 stycznia. Sam proces rejestracji 
jest szybki i prosty. Można go zrealizować na kilka 
sposobów - za pomocą infolinii 989, przez Internet 
oraz bezpośrednio w konkretnym punkcie szczepień. 
Stopniowo szczepionki będą udostępniane kolejnym 
grupom wiekowym. Już teraz można zgłosić swoją 
chęć zaszczepienia przez formularz online. W mo-
mencie uruchomienia rejestracji dla naszej grupy, 
dostaniemy maila. 

Rejestracja na szczepienia przeciw COVID-19
 
Od 15 stycznia na szczepienia przeciw COVID-19 mogą 
zarejestrować się osoby powyżej 80. roku życia. Od 22 
stycznia  taką możliwość mają także  seniorzy, którzy 
skończyli 70 lat.  Szczepienia dla tych grup rozpoczną 
się 25 stycznia 2021 r.

Jak się zarejestrować?
Rejestracja na szczepienia jest szybka i prosta. Możesz 

zarejestrować się na kilka sposobów:
• dzwoniąc na bezpłatną i całodobową infolinie Narodo-

wego Funduszu Zdrowia 989,
• elektronicznie za pomocą strony gov.pl/szczepimysie,
• bezpośrednio w punkcie szczepień (mapa i dane kontak-

towe dostępne są tutaj).
Bezpłatna infolinia NFZ 989
Za pomocą infolinii, możemy zarejestrować się samo-
dzielnie lub możemy zapisać kogoś bliskiego z rodziny. Do 
zapisu wystarczy numer PESEL oraz numer telefonu ko-
mórkowego. Na podany numer otrzymamy  SMS z  po-
twierdzeniem umówienia wizyty na szczepienie. W ten 
sposób możemy zarejestrować swoich dziadków lub ro-
dziców. Wystarczy, że rozpocznie się etap szczepień i bę-
dziemy mieć numer PESEL bliskiej osoby.
Podczas rejestracji  wybieramy dokładny termin oraz 
miejsce szczepienia.  Następnie otrzymamy SMS z  po-
twierdzeniem umówienia wizyty na szczepienie.

Elektroniczna rejestracja na stronie gov.pl/szczepimysie
Kolejnym wygodnym sposobem jest rejestracja przez In-
ternet. System zaproponuje  pięć dostępnych terminów 
w punktach szczepień, które znajdują się blisko naszego 
adresu. Jeśli żaden z proponowanych terminów nie będzie 

nam pasował albo będziemy chcieli zaszczepić się w innym 
punkcie, w innym mieście – będzie taka możliwość. Wy-
starczy, że skorzystamy z dostępnej wyszukiwarki i wska-
żemy dogodną dla nas datę i lokalizację.
Zaraz po dokonaniu rezerwacji, otrzymamy powiado-
mienie SMS. Przypomnienie w takiej formie przyjdzie też 
dzień przed planowanym terminem szczepienia.
Aby się zarejestrować, potrzebujemy profilu zaufanego. 
Możemy:
• skorzystać z  uproszczonej procedury przeznaczonej 

tylko dla osób, które skończyły 80 lat. W ten sposób za-
łożymy tymczasowy profil zaufany. Będzie on ważny 
przez 3 miesiące,

• założyć standardowy profil zaufany, np. za pośrednic-
twem bankowości elektronicznej.

Bezpośredni kontakt z wybranym punktem szczepień
Jeżeli chcemy zaszczepić się w konkretnym punkcie szcze-
pień - skontaktujmy się z nim. Jeśli nie będzie dogodnego 
terminu, zadzwońmy na info-
linię NFZ pod numer 989. Kon-
sultanci pomogą znaleźć inny 
punkt szczepień niedaleko nas 
z terminem, który nam pasuje.

Zgłoszenie chęci szczepienia 
przez formularz online
Osoby w wieku 18-69 lat od 15 
stycznia mogą zgłosić chęć za-
szczepienia się przeciw 
COVID-19 przez formularz on-
line. W momencie, kiedy szcze-
pienia będą dostępne dla naszej 
grupy - dostaniemy maila. 
Już ponad 350 tys. osób zgło-
siło i potwierdziło chęć zaszcze-
pienia poprzez formularz 
online.  – W  ciągu pierwszej go-
dziny miało miejsce ponad 10 mln 
odsłon strony, za pośrednictwem 
której można wysyłać zgłoszenia. 
To pokazuje skalę zaintereso-
wania –  zauważył szef KPRM 
Michał Dworczyk.

Szczepienia przeciw COVID-19

Rusza rejestracja dla osób 
powyżej 70. roku życia

Jak możesz się zgłosić?
• Wypełnij prosty formularz (podaj imię 

i  nazwisko, numer PESEL, adres ma-
ilowy, kod pocztowy i  opcjonalnie 
numer telefonu).

• Na adres mailowy, który podałeś 
w  formularzu, otrzymasz wiadomość 
z prośbą o potwierdzenie zgłoszenia.

• Wejdź na swoją pocztę i kliknij w link - 
Twój formularz zostanie zatwierdzony 
i zapisany w systemie.

• Kiedy ruszy rejestracja na szczepienia 
dla Twojej grupy, dostaniesz wiado-
mość mailową z  informacją, że masz 
już wystawione e-skierowanie.

• Wtedy będziesz mógł się zareje-
strować na konkretny termin.

Ważne! Zgłoszenie chęci szczepienia 
przez formularz online nie jest reje-
stracją na szczepienie. Zarejestrować się 
będziesz mógł w  momencie, kiedy zo-
staną ogłoszone terminy szczepienia dla 
Twojej grupy i dostaniesz e-skierowanie.

 Qcd. ze str. 1
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Plebiscyt

Osobowości związane 
z Częstochową walczą 
o „Telekamery”

Częstochowa

Kolejne oczyszczacze 
dla przedszkoli

Zdrowie

Brytyjska odmiana koronawirusa 

dotarła do Polski!

Magdalena Cielecka i Przemek Kossa-
kowski znaleźli się wśród nominowanych 
w 24. edycji plebiscytu ,,Telemagazynu”. 
Jako że zwycięzców wybierają sami wi-
dzowie, także częstochowianki i często-
chowianie mogą wesprzeć obie ekrano-
we osobowości swoimi głosami.

Magdalena Cielecka  nominowana jest w  kate-
gorii ,,aktorka” za rolę bezkompromisowej i niepo-
kornej mecenaski z serialu „Chyłka”.

Z kolei Przemek Kossakowski nominowany zo-
stał w  kategorii „osobowość telewizyjna”. Został 

wyróżniony za cykl „Down the road. Zespół w trasie”, 
którego jest autorem.

,,Telekamery” to nagrody przyznawane za osią-
gnięcia telewizyjne przez ,,Telemagazyn”. Zwycięż-
czynie i zwycięzców w poszczególnych kategoriach 
wybierają telewidzowie. W  jednej kategorii może 
wygrać tylko jedna nominowana osoba.

W tegorocznej edycji głosować można do 11 lu-
tego  wybierając jeden z  dwóch dostępnych spo-
sobów oddawania głosów – wysyłając SMS na nr 
7365 albo głosując za pośrednictwem strony in-
ternetowej http://www.telekamery.pl

Kod SMS będący głosem na  Magdalenę Cie-
lecką  to  TK.A1, a  na  Przemka Kossakow-
skiego – TK.D4. 

Celem kampanii – kierowanej zwłaszcza do 
dzieci w wieku przedszkolnym z województwa 
śląskiego, ich rodziców oraz opiekunów – jest 
podniesienie świadomości ekologicznej.

Przedszkola biorące udział w  kampanii prze-
prowadzą zajęcia na temat wpływu zanieczysz-
czonego powietrza na zdrowie, na temat 
smogu, walki z tzw. niską emisją czy zachowań 
prozdrowotnych. Będzie także akcja informa-
cyjna dla rodziców.

Kampania jest finansowana ze środków Sa-
morządu Województwa Śląskiego przy współ-
udziale środków Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej 
w Katowicach.

Przypomnijmy, że dzięki poprzedniej edycji 
„MOGĘ! Zatrzymać smog – Przedszkolaku złap 
oddech” jesienią 2019 roku urządzenia popra-
wiające jakość powietrza przekazano 17 czę-
stochowskim przedszkolom. 

Kolejne częstochowskie przedszkola otrzymają oczyszczacze powietrza. A wszystko 
to za sprawą drugiej edycji kampanii edukacyjno-informacyjnej „MOGĘ! Zatrzymać 
smog – Przedszkolaku złap oddech”. Częstochowa dostanie w sumie 42 takie urzą-
dzenia. Ze sprzętu przekazanego w poprzedniej odsłonie kampanii skorzystało nato-
miast 17 częstochowskich placówek przedszkolnych.

Laboratorium genXone zidentyfikowało brytyj-
ski szczep koronawirusa u chorego z woje-
wództwa małopolskiego. Informacje o swoim 
odkryciu Laboratorium podało na Twitterze, 
oficjalnie potwierdzili je także w czwartek pra-
cownicy firmy w rozmowie z PAP.

Jak przekazano PAP w  biurze Laboratorium 
genXone, brytyjską odmianę koronawirusa wykryto 
w  jednej ze 100 próbek przekazanych do badania 
przez spółkę Diagnostyka. Próbki pochodziły z ca-
łego kraju. Próbka, która zawiera materiał gene-
tyczny brytyjskiej odmiany koronawirusa, należy do 
pacjenta z Małopolski. - Mamy materiał genetyczny, 
ale bez informacji o  pacjencie – powiedziano PAP 
w Laboratorium.

Dział badawczo-rozwojowy Laboratorium 
genXone prowadzi projekt sekwencjonowania ko-
ronawirusa, w  ramach którego próbuje poznać 
zmienność, mutację koronawirusa.

GenXone ma siedzibę w Złotnikach w woj. wielko-

polskim. To komercyjna spółka o zasięgu międzyna-
rodowym.

Obecność tzw. brytyjskiej mutacji wirusa w Polsce 
została zgłoszona do międzynarodowego systemu 
raportowania sekwencji wirusa (GISAID). Rzecznik 
Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz po-
informował, że w przyszłym tygodniu rusza ogólno-
polskie badanie pod kierunkiem prof. Krzysztofa 
Pyrcia, które określi skalę obecności brytyjskiej mu-
tacji w  Polsce oraz możliwe konsekwencje zdro-
wotne.

Według części naukowców, brytyjska odmiana 
koronawirusa (B.1.1.7), którą zidentyfikowano 
w grudniu w Anglii, jest dwukrotnie bardziej za-
raźliwa niż obecnie dominująca wersja wirusa. 
Jak przewiduje amerykańskie Centrum Kontroli 
i  Zapobiegania Chorobom (CDC), do końca 
marca mutacja odpowiadać będzie za ponad 
50 procent wykrytych przypadków zakażenia 
koronawirusem w Stanach Zjednoczonych.

COVID-19

Zmiany w harmonogramie 
szczepień

ZUS

Dodatkowy zasiłek 
opiekuńczy do 
końca stycznia

Zmiana polega m.in. na tym, że do grupy 
pierwszej, uwzględnionej w Narodowym 
Programie Szczepień, włączono do tej 
pory zaliczane do grupy drugiej osoby 
poniżej 60 lat, ale z chorobami przewle-
kłymi. W  środę pełnomocnik rządu ds. 
programu szczepień i szef KPRM Michał 
Dworczyk zapowiedział, że lista tych 
chorób znajdzie się w  nowelizacji tzw. 
rozporządzenia epidemicznego, która 
obecnie jest konsultowana.

Chodzi o  nowelizację rozporządzenia 
Rady Ministrów z  14 stycznia 2021 r. 
w sprawie ustanowienia określonych ogra-
niczeń, nakazów i zakazów w związku z wy-
stąpieniem stanu epidemii.

Według informacji przekazanych w środę 
przez przedstawicieli rządu w  ramach 
pierwszej grupy, której szczepienie roz-
pocznie się 25 stycznia, najpierw zastrzyki 
otrzymać mają seniorzy po 60. roku życia 
(grupa 1A). Po nich dostaną je osoby poniżej 
60 lat z chorobami przewlekłymi, m.in. po 
przeszczepach, dializowane, wentylowane 
mechanicznie czy z  chorobami nowotwo-
rowymi (grupa 1B).

Główny doradca premiera ds. COVID-19 

prof. Andrzej Horban wyjaśnił w środę na 
konferencji prasowej poświęconej szcze-
pieniom, że po długiej dyskusji Rada Me-
dyczna zdecydowała się zaproponować 
dodanie do grupy pierwszej szczepień nie-
wielką liczbę osób poniżej 60 lat, mającą 
choroby powodujące, że u nich COVID-19 
mógłby przebiegać bardzo ciężko. Wy-
mienił w  tej grupie osoby wentylowane 
mechanicznie w  domu (około 8 tys.), po 
przeszczepach, osoby dializowane, a także 
chore na nowotwory, zwłaszcza takie, jak 
określił, które są aktywnie leczone.

Po nich szczepienia mają objąć nauczycieli 
i służby mundurowe (grupa 1C). Wskazano, 
że są to: funkcjonariusze albo żołnierze Sił 
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, 
Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Cen-
tralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby 
Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwy-
wiadu Wojskowego Służby Celno-Skar-
bowej, Państwowej Straży Pozornej, Służby 
Ochrony Państwa, Służby Więziennej, In-
spekcji Transportu Drogowego, Straży 
Ochrony Kolei, prokuratorzy i  asesorzy 
prokuratury, a  także członkowie ochotni-
czych straży pożarnych oraz wykonujący 
działania ratownicze ratownicy górscy 
i wodni.

 Qcd. ze str. 1

- Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przy-
sługuje również wówczas, gdy pla-
cówka jest otwarta, ale nie może 
zapewnić opieki z powodu ich ograni-
czonego funkcjonowania w  czasie 
trwania epidemii COVID-19. Ze 
świadczenia mogą skorzystać rów-
nież rodzice dziecka w  sytuacji np. 
kwarantanny czy izolacji niani, 
z  którą rodzic ma zawartą umowę 
uaktywniającą - mówi Beata Kop-
czyńska, regionalny rzecznik pra-
sowy ZUS województwa śląskiego. 

Opieka nad dziećmi niepełno-
sprawnym

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy z po-
wodu zamknięcia placówki, do której 
uczęszcza dziecko, ale również w przy-
padku ich otwarcia, gdy placówki te 
nie mogą zapewnić opieki, albo gdy 
niania lub dzienny opiekun nie może 
sprawować opieki z  powodu COVID-
19, przysługuje ubezpieczonym ro-
dzicom dzieci w wieku:

• do 16 lat, które mają orzeczenie 
o niepełnosprawności,

• do 18 lat, które mają orzeczenie 
o  znacznym lub umiarkowanym 
stopniu niepełnosprawności,

• do 24 lat, które mają orzeczenie 
o  potrzebie kształcenia specjal-
nego.

Podobne zasady dotyczą rodziców 
lub opiekunów pełnoletnich osób nie-
pełnosprawnych zwolnionych od wy-
konywania pracy z  powodu 

konieczności zapewnienia opieki nad 
nią, gdy ich placówka jest zamknięta, 
albo nie może zapewnić opieki ze 
względu na ograniczenia spowodo-
wane COVID-19.

Kiedy zasiłek nie przysługuje
Trzeba pamiętać, że nie zmieniły się 

zasady przysługiwania dodatkowego 
zasiłku opiekuńczego. Zasiłek ten nie 
przysługuje, jeśli drugi z  rodziców 
dziecka może zapewnić dziecku opiekę 
(np. jest bezrobotny, korzysta z urlopu 
rodzicielskiego czy urlopu wychowaw-
czego). Zasiłek ten nie przysługuje 
również, gdy szkoła zapewni opiekę 
dziecku i rodzic z tej opieki skorzysta.

Jak uzyskać świadczenie?
- Nie zmieniły się też zasady występo-

wania o  dodatkowy zasiłek opie-
kuńczy. Aby otrzymać dodatkowy 
zasiłek opiekuńczy, wystarczy złożyć 
u  swojego płatnika składek, np. pra-
codawcy, zleceniodawcy, oświad-
czenie o  sprawowaniu opieki nad 
dzieckiem. Oświadczenie to jest jed-
nocześnie wnioskiem o  dodatkowy 
zasiłek opiekuńczy. Wzór oświad-
czenia można pobrać ze strony inter-
netowej www.zus.pl - informuje 
rzeczniczka. Natomiast osoby pro-
wadzące działalność pozarolniczą 
składają oświadczenie w  ZUS. Bez 
oświadczenia ZUS albo płatnik 
składek nie wypłaci zasiłku.

Dodatkowego zasiłku nie wlicza się 
do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego 
w  roku kalendarzowym przyznawa-
nego na tzw. ogólnych zasadach.

 Qcd. ze str. 1
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Do 1 lutego można składać 
wnioski o przyznanie stypen-
diów artystycznych Prezyden-
ta Miasta Częstochowy.

O  stypendia mogą ubiegać się   
mieszkańcy i  mieszkanki Często-
chowy realizujący określone przed-
sięwzięcia w  zakresie twórczości 
artystycznej, opieki nad zabytkami 
lub upowszechnianiem kultury. Sty-
pendia przyznawane są w  dziedzi-
nach: literatura, muzyka, sztuki 
plastyczne, teatr, film, taniec, upo-
wszechnianie kultury, ochrona dóbr 
kultury i opieka nad zabytkami - reali-
zowane w  roku kalendarzowym, 
w którym zostały przyznane.

O przyznaniu stypendium decyduje 
wartość merytoryczna danego przed-
sięwzięcia artystycznego, opracowa-
nego przez kandydatkę/kandydata 
(przede wszystkim: unikatowa tema-
tyka projektu wyróżniająca go spo-
śród innych rozpatrywanych w danej 
dziedzinie - oryginalność przedsię-
wzięcia), dotychczasowe osiągnięcia, 
właściwe udokumentowanie 
wniosku oraz wpływ projektu sty-
pendialnego na życie kulturalne Czę-
stochowy.

Wnioski mogą składać osoby fi-
zyczne – kandydatki/kandydaci, 
a  w  przypadku osób niepełnoletnich 
– w ich imieniu opiekunowie prawni. 

Do wniosku należy dołączyć materiał 
dokumentujący dorobek twórczy 
i artystyczny z ostatnich 3 lat (zreali-
zowane projekty, wydane publikacje, 
nagrody, wyróżnienia, udział w  kon-
kursach, wystawach, prezentacjach, 
potwierdzone kopiami dyplomów, za-
świadczeń, itp), rekomendacje, opinie, 
recenzje i  preliminarz wydawniczy. 
Do wniosku można dołączyć również 
dokumentację dodatkową w  postaci 
materiału prezentującego dorobek 
twórczy z ostatnich 3 lat, zapisaną na 
nośnikach elektronicznych: kopie 
prac (portfolio), wydane publikacje, 
zrealizowane projekty filmowe, te-
atralne lub muzyczne itp.

Informacje o  stypendiach uzyskać 
można w  Referacie Kultury w  Wy-
dziale Kultury, Promocji i  Sportu 
Urzędu Miasta Częstochowy, przy 
alei Najświętszej Maryi Panny 45 a, 
tel. (34) 370-74-60.

Wnioski należy składać do 1 lutego 
w  Punkcie kancelaryjno-informa-
cyjnym w  budynku Urzędu Miasta 
przy ul. Waszyngtona 5 w godzinach 
7.30-15.30.  O  zachowaniu terminu 
decyduje data złożenia wniosku 
w  Kancelarii Urzędu Miasta Często-
chowy (w przypadku wniosków skła-
danych drogą pocztową nie decyduje 
data stempla pocztowego, lecz data 
wpłynięcia wniosku do Kancelarii 
Urzędu Miasta). Wnioski złożone po 
wyznaczonym terminie nie będą roz-
patrywane.

Stypendia artystyczne

Kto zasługuje na 
wyróżnienie?

Wsparcie trafi do 50 placówek: żłobków, przedszkoli, 
szkół oraz innych placówek (Samorządowy Ośrodek 
Doskonalenia, Zespół Poradni Psychologiczno-Pedago-
gicznych, Bursa Miejska, Biuro Finansów Oświaty). 
Łącznie do wydania jest: 629 pojemników 0,5 l płynu do 

dezynfekcji dłoni, 199 pojemników 5 l płynu do dezyn-
fekcji, 202 opakowania rękawiczek (różnie rozmiary), 74 
opakowania maseczek (każde po 50 szt.), 244 pojemniki 
(każdy po 1 l) koncentratu do dezynfekcji powierzchni 
oraz 160 pojemników (5 l) mydła antybakteryjnego.

Covid-19

Środki ochrony dla 
częstochowskich 
placówek edukacyjnych

Wspólne czytanie

Lem przez cały rok!
W Częstochowie do obchodów 
Roku Stanisława Lema – mi-
strza polskiej i światowej fan-
tastyki –  zaprasza OPK „Gaude 
Mater” wraz z Filią nr 7 Bibliote-
ki Publicznej. Do wspólnego 
czytania książek Lema będą za-
chęcać trwające cały rok atrak-
cje – aby być z nimi na bieżąco, 
warto dołączyć do specjalnej 
grupy na Facebooku.. 

W tym roku przypada setna rocznica 
urodzin Stanisława Lema – najwybit-
niejszego przedstawiciela polskiej fan-
tastyki i  jednego z  najpoczytniejszych 
pisarzy science-fiction na świecie. Jego 
książki były tłumaczone na 49 języków 
i sprzedały się łącznie w 40 mln egzem-
plarzy. Wychowały kilka pokoleń mło-
dych ludzi i wciąż masowo rozbudzają 
wyobraźnię oraz bawią. Zarażają też 
nienasyconą ciekawością świata i uczą 
konsekwentnego zadawania pytań: „co 
jest dalej?”, „gdzie są granice?”, „po co 
gnać do przodu?”.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – do-
ceniając poczesne miejsce pisarstwa 
Stanisława Lema w  literaturze XX 
wieku i jego znaczenie dla rozwoju kul-

tury polskiej i światowej – ustanowił rok 
2021 Rokiem Stanisława Lema.

Częstochowscy organizatorzy wyda-
rzeń rocznicowego roku pisarza na 
każdy miesiąc proponują konkretny 
jego tytuł – na styczeń „Solaris”, na luty 
„Kongres futurologiczny”, na marzec 
„Powrót z  gwiazd”, na kwiecień „Pa-
miętnik znaleziony w  wannie”, na maj 
„Bajki robotów”, na czerwiec „Eden”, na 
lipiec „Śledztwo”, na sierpień „Niezwy-
ciężony”, na wrzesień „Wysoki Zamek”, 
na październik „Cyberiada”, na listopad 
„Pokój na ziemi” i  na grudzień „Opo-
wieści o pilocie Pirxie”.

W  ostatni czwartek każdego mie-
siąca zapraszają na spotkanie, podczas 
którego będzie można o danej książce 
podyskutować. Na początku będą 
to  spotkania wirtualne, ale później – 
miejmy nadzieję – uda się je realizować 
w formule ,,twarzą w twarz”.

Oprócz dyskusyjnego klubu organiza-
torzy planują spotkania autorskie, gry, 
konkursy czy projekcje filmowe. Pro-
gram jest ciągle konstruowany i otwarty. 
Każdy miłośnik twórczości Lema może 
zaproponować coś od siebie. Platformą 
spotkań jest grupa na FB „Rok Lema 
w OPK Gaude Mater”:

h t t p s : // w w w. f a c e b o o k . c o m /
groups/2715173552129488.

Tam też na bieżąco będą zamiesz-
czane informacje o  wszystkich wyda-
rzeniach.

Poznaliśmy laureatów konkursu „Zdalnie-
-Aktywni” zorganizowanego przez Wy-
dział Edukacji Urzędu Miasta Częstocho-
wy. Jego celem było zachęcenie uczennic 
i uczniów do kreatywnych działań pod-
czas nauczania online.

Zadaniem konkursowym było pokazanie, że nauka 
zdalna pozwala na szerokie spektrum działań, a  przy 
odrobinie chęci i inicjatywy, może przyczynić się do po-
wstania magicznych, pięknych prac.

W  Konkursie Zdalnie-Aktywni udział wzięło 17 czę-
stochowskich szkół podstawowych: Szkoła Podsta-
wowa nr 7, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 25, 29, 35, 38, 41, 48, 50, 
Szkoła Podstawowa im. Św. Jana de La Salle, Zespół 
Szkolno-Przedszkolny nr 4 i nr 5 oraz dwie szkoły ponad-
podstawowa: V Liceum Ogólnokształcące im. Adama 
Mickiewicza i Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych 
im. Kazimierza Pułaskiego.

Uczestnicy oraz opiekujący się nimi nauczyciele wyka-
zali się kreatywnością oraz oryginalnością pomysłów.

W  ramach konkursu uczennice i  uczniowie pisali 

świąteczny humorystyczny wiersz (język polski), po-
magali Mikołajowi jak najszybciej spakować jego 
sanie (w-f), tworzyli świąteczne prezentacje/filmy (in-
formatyka) oraz wymyślali matematyczne hasła do 
krzyżówki-choinki.

Każde z czterech zadań oceniane było przez Komisję 
w skali od 0 do 5 punktów. Maksymalna możliwa ilość 
zdobytych punktów to 20.

W kategorii szkół podstawowych kl. IV-VI: I miejsce za-
jęła Szkoła Podstawowa nr 50, II - Szkoła Podstawowa nr 
38, a III - Szkoła Podstawowa nr 41. Ponadto wyróżniono 
Szkołę Podstawową nr 35.

W kategorii szkół podstawowych kl. VII-VIII najlepsza 
była Szkoła Podstawowa nr 12. Drugie miejsce ex aequo 
zajęły Szkoła Podstawowa nr 35 i 38, a trzecie również 
ex aequo - Szkoła Podstawowa nr 29 i Zespół Szkolno-
-Przedszkolny nr 5.

W  kategorii  szkół ponadpodstawowych  zwyciężyło 
V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza. 
Podsumowanie konkursu oraz wręczenie nagród w kon-
kursie Zdalnie Aktywni odbyło się w  poniedziałek, 
18 stycznia w OKP Gaude Mater.

Szkoły otrzymały tablety graficzne, przenośne dyski 
oraz zestawy słuchawek z mikrofonem.

Do 50 częstochowskich placówek edukacyjnych trafią kolejne środki ochrony i dezynfekcji. 
Ich przekazywaniem zajmuje się Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności 
i Spraw Obronnych Urzędu Miasta.

Konkurs

Kreatywni podczas 
zajęć online
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AKTUALNOŚCI

Uwaga

Śląskie zmienia powietrze na dobre

Ruszają konsultacje społeczne projektu 
Umowy Partnerstwa. Województwo 
śląskie przystąpiło do nich jako pierwsze.

Ministerstwo Funduszy i  Polityki Regio-
nalnej oraz Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Śląskiego zapraszają na konsultacje 
społeczne dotyczące wydatkowania 
środków europejskich na lata 2021-2027.

Na lata 2021-2027 Polska otrzyma z  bu-
dżetu Unii Europejskiej ok. 770 mld zł. 
Z  czego ok. 57 mld euro przypadnie nam 
w ramach nowego Instrumentu na rzecz Od-
budowy i  Zwiększenia Odporności, a  66,8 
mld euro na realizację polityki spójności 
w nowym okresie programowania.

Aktualnie powstają projekty dokumentów, 
w  których zostaną zapisane cele, na które 
będą przeznaczane środki z Funduszy Euro-
pejskich w najbliższych 7 latach. Najważniej-

szym z  tych dokumentów jest Umowa 
Partnerstwa, której projektu będą dotyczyły 
najbliższe konsultacje społeczne.

Umowa Partnerstwa będzie miała klu-
czowy wpływ na sposób i  jakość wydatko-
wania środków unijnych, z  tego względu 
zachęcamy wszystkich zainteresowanych do 
udziału w konsultacjach.

Konsultacje będą odbywały się odrębnie 
dla każdego regionu kraju. Województwo 
Śląskie przystąpiło do nich jako pierwsze.

W konsultacjach może wziąć udział każdy 
mieszkaniec regionu zainteresowany dystry-
bucją środków europejskich w  nowej per-
spektywie finansowej.

Konsultacje odbywają się on-line. Aby 
wziąć w nich udział wystarczy zarejestrować 
się poprzez formularz zgłoszeniowy, który 
został udostępniony na  Portalu Funduszy 
Europejskich.

Konsultacje społeczne

Środki europejskie dla 
Polski na lata 2021-2027

W  naszym województwie, a  dokładnie w  Ja-
worznie, powstanie fabryka Izery, gdzie pro-
dukowane będą nowoczesne samochody 
elektryczne.

Fabryka będzie zlokalizowana na terenach na-
leżących do Katowickiej Specjalnej Strefy Eko-
nomicznej (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 pod-
pisali 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, lokali-
zacja fabryki Izery na Śląsku wpłynie na transfor-
mację regionu oraz wpisze się w jego innowacyjną 

specjalizację. – Izera jest szansą dla sprawnie tu 
funkcjonującej branży automotive i na wykorzy-
stanie potencjału elektromobilności, która do-
skonale wpisuje się w  krajobraz gospodarczy 
Śląska  – dodał. Minister Klimatu i  Środowiska 
zapowiedział również, że ze względu na strate-
giczne znaczenie projektu uzyska on rządowe 
wsparcie.

A  dlaczego fabryka Izery powstanie akurat 
w  Jaworznie? Jak wyjaśnił prezes ElectroMo-
bilty Poland Piotr Zaremba, pod uwagę branych 
było prawie 30 lokalizacji, w  tym kilka w  woje-
wództwie śląskim. –  Kluczową rolę odgrywały 
takie czynniki jak: dostęp do mediów, infrastruk-
tury drogowej, ukształtowanie i sposób użytko-
wania terenu oraz kwestie prawne związane 
z własnością gruntów. Ważna była nie tylko moż-
liwość zbudowania fabryki, ale też odpowied-
niego zaplecza logistycznego i stworzenie parku 
dostawców w  bezpośrednim sąsiedztwie za-
kładu – zaznaczył.

W naszym województwie

Będzie fabryka 
samochodów elektrycznych

Pyrzowice

Rozbudowa terminalu B 
z wielkim patronem w tle
Pandemia koronawirusa nie wstrzymała 
prac inwestycyjnych w  porcie lotniczym 
w  Pyrzowicach, gdzie przebudowywany 
i rozbudowywany jest terminal B. Lotni-
sko niebawem będzie miało także wyjąt-
kowego patrona. Decyzja radnych Sejmi-
ku zostanie nim Wojciech Korfanty. 

Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze przed 
pandemią rozpoczęło realizację kolejnego 
etapu programu inwestycyjnego zaplano-
wanego do 2025 roku. Koronawirus spowo-
dował jednak spadek przychodów spółki, 
dlatego realizacja części z  zaplanowanych 
projektów została przesunięta, a zarządza-
jący lotniskiem skupił się na tych kluczo-
wych z  perspektywy odbudowy jego 
potencjału. Stąd najważniejszym projektem 
inwestycyjnym jest rozbudowa i  przebu-
dowa terminalu pasażerskiego B. Pandemia 
ani na moment nie przerwała prac i  inwe-
stycja przebiega zgodnie z  harmono-
gramem. Obiekt zostanie oddany do użytku 
pod koniec drugiego kwartału 2021 roku. 
Spółka zdecydowała się także na kontynu-
owania projektu „pps hangary”, czyli bu-
dowy nowej płyty postojowej o powierzchni 
6,5 hektara, którego zakończenie plano-
wane jest w ostatnim kwartale 2021 roku. 
Jest to pierwszy etap rozbudowy bazy do 
obsługi technicznej samolotów, na którą ak-
tualnie składają się dwa hangary przezna-
czone do obsługi liniowej samolotów, 
szybkiej wymiany silników, a  także dużych 
przeglądów komponentowych i struktural-
nych. Po południowej stronie budowanej 
płyty znajduje się działka przeznaczona pod 
kolejne dwa hangary.
- W  czasie pandemii zrobiliśmy wszystko, 

żeby kontynuować te projekty, które 
w przyszłości będą generować największe 
przychody, a także przyczynią się do konty-
nuacji kształcenia wysoko wykwalifikowa-
nych kadr na potrzeby branży lotniczej, 
która prowadzona jest m.in. na Politechnice 
Śląskiej – mówi Artur Tomasik, prezes GTL 
SA. - Stąd decyzja nie tylko o konsekwentnej 
rozbudowie terminalu B ale i  o  kontynu-
owaniu rozwoju bazy technicznej do ob-
sługi samolotów. Szczególnie, że w  tym 
zakresie mamy dużego kontrahenta w po-
staci linii lotniczej Wizz Air. W  2020 roku 
przewoźnik podpisał z GTL SA długotermi-
nową umowę najmu hangaru. W  konse-
kwencji pod koniec minionego roku 
ogłosiliśmy przetarg na wybór wykonawcy 
trzeciego hangaru, którego użytkownikiem 
będzie Wizz Air. Jeśli wszystko pójdzie 

zgodnie z planem, w połowie 2022 roku od-
damy do użytku obiekt z  zatokami dla 
dwóch Airbusów A321neo. Uruchomienie 
nowego hangaru wygeneruje nowe miejsc 
pracy w  Pyrzowicach dla wykwalifikowa-
nych kadr zajmujących się obsługą tech-
niczną samolotów. Tego typu specjaliści 
kształceni są na Politechnice Śląskie, z którą 
od lat w  zakresie edukacji współpracuje 
GTL SA.   Wierzę, że rozwój bazy tech-
nicznej Wizz Air przełożyły się także na po-
większenie jego siatki połączeń z Katowice 
Airport – przekonuje Artur Tomasik.

- Trzeba zwrócić uwagę na tempo, w  jakim 
realizowana jest ta inwestycja. Budowa ter-
minalu jest wręcz ekspresowa. Czas pan-
demii kiedyś się skończy, zwłaszcza, że 
rozpoczęły się już szczepienia, a  to przy-
spieszy powrót do normalności. Pandemia 
nie wstrzymała tutaj prac, wręcz prze-
ciwnie, są one dynamiczne, a sprawne, roz-
wijające się porty lotnicze to okna nie tylko 
na turystyczny, ale w szerokim pojęciu, rów-
nież gospodarczy świat. Bardzo mocno 
działają tutaj przewozy Cargo, co sprawia, 
że lotnisko zachowuje jedną ze swoich pod-
stawowych funkcji. Za kilka miesięcy, 
w  setną rocznicę wybuchu III Powstania 
Śląskiego, to właśnie miejsce, dzięki inicja-
tywie Sejmiku, będzie nosiło imię Woj-
ciecha Korfantego. Patronem naszego 
lotniska będzie Polak, Ślązak i wielki Euro-
pejczyk – człowiek, którego bez względu na 
epokę możemy stawiać za wzór – ocenia 
marszałek Jakub Chełstowski.

- Jestem pod ogromnym wrażeniem dyna-
miki robót przy budowie terminalu. Jest to 
miejsce ważne dla turystów oraz naszej re-
gionalnej gospodarki. Wierzę, że będzie też 
godne postaci Wojciecha Korfantego, który 
zostanie patronem lotniska – akcentuje Jan 
Kawulok, przewodniczący Sejmiku woje-
wództwa.

- Wojciech Korfanty pokazywał, jak 
w  trudnym czasie należy być Europejczy-
kiem, jak tą powinność rozumieć. My dziś 
pokazujemy, jak w trudnym czasie, bo ciągle 
przecież znajdujemy się w  fazie pandemii, 
kontynuować ważne inwestycje, a taką jest 
rozbudowa infrastruktury portu lotni-
czego. W  ciągu roku port w  Pyrzowicach 
obsługiwał około 4 mln pasażerów. Po roz-
budowie ta obsługa wzrośnie do 10 mln po-
dróżujących. Władze lotniska pokazują, jak 
w tym niełatwym okresie, skutecznie zdo-
bywać źródła finansowania i  wykonywać 
naszą rzetelną, śląską robotę – podsumo-
wuje radny Sejmiku, Piotr Czarnynoga.

Rusza kampania informacyjno-edukacyjna na 
temat walki ze smogiem oraz aplikacja i plat-
forma Śląskie SMOGSTOP.

- Troska o  środowisko naturalne i  jakość życia 
mieszkańców naszego województwa, są priory-
tetem Zarządu Województwa Śląskiego. Wie-
rzymy, że aby można było realnie wpłynąć na 
poprawę jakości powietrza, potrzeba wielu zróżni-
cowanych działań. Chcemy wykorzystać szansę, 
jaką daje nam rozpoczynająca się właśnie kam-
pania, informować i  edukować o  wpływie zanie-
czyszczeń powietrza na zdrowie. Podejmowane 
inicjatywy pozwolą maksymalnie i efektywnie wy-
korzystać dostępne środki finansowe oraz dopro-
wadzić do poprawy złej jakości powietrza, 
a  w  konsekwencji ograniczyć niekorzystny wpływ 
zanieczyszczeń powietrza na zdrowie i życie miesz-
kańców naszego regionu. A to najważniejszy cel” – 
przekonuje Marszałek Województwa Śląskiego, 
Jakub Chełstowski.

Kampania informacyjno-edukacyjna „Śląskie. 
Zmieniamy powietrze na dobre” realizowana jest 
w ramach projektu InfoSMOG-MED i towarzyszy 
jej udostępniona mieszkańcom województwa ślą-
skiego platforma i  aplikacja na urządzenia mo-
bilne. Celem kampanii i wdrożenia platformy oraz 
aplikacji jest zwiększenie świadomości miesz-
kańców regionu na temat negatywnego wpływu 
zanieczyszczonego powietrza na zdrowie czło-
wieka, poprawnych zachowań proekologicznych 
i  prozdrowotnych. - Już dzisiaj przygotowujemy 
nasz region do nieuchronnych zmian klimatu. Pra-
cujemy nad analizą stopnia wykorzystania OZE 
i  scenariuszami klimatycznymi, które pozwolą 
nam określić plan działań klimatycznych wymaga-
nych do podjęcia w województwie śląskim w naj-
bliższych latach. Chcemy oszczędzać wodę, 
energię oraz poprawiać jakość powietrza – mó-
wiła Izabela Domogała, członek Zarządu Woje-
wództwa Śląskiego.

Kampania jest prowadzona przez Urząd Marszał-
kowski Województwa Śląskiego w  partnerstwie 
z  Instytutem Ekologii Terenów Uprzemysłowio-
nych w Katowicach oraz Śląskim Centrum Chorób 
Serca w Zabrzu. Jej głównym założeniem jest walka 
ze stereotypami na temat smogu, a także przedsta-
wienie mieszkańcom regionu najskuteczniejszych 
sposobów walki z zanieczyszczeniami powietrza.

W swoim przekazie kampania skupia się na czte-
rech obszarach tematycznych. Są to fakty na temat 
smogu i jego wpływu na zdrowie, sposoby na walkę 
z zanieczyszczeniami powietrza w domu, jak i na ze-
wnątrz oraz informowaniu o  inicjatywach Woje-
wództwa Śląskiego na rzecz poprawy jakości 
powietrza. Kampania ma przekonać mieszkańców 
regionu do tego, że ich udział i zaangażowanie są nie-
zbędne, by poprawić jakość powietrza w regionie.

Ambasadorem kampanii „Śląskie. Zmieniamy po-
wietrze na dobre” został dr Tomasz Rożek. Zreali-

zuje on serię filmów, w  których spojrzy na temat 
zanieczyszczeń powietrza z  różnych perspektyw. 
Filmy dostarczą również praktycznych wskazówek 
na temat skutecznego ograniczania negatywnego 
wpływu smogu na nasze zdrowie. Tomasz Rożek 
poprowadzi także webinarium z  udziałem eks-
pertów oraz zaprosi wszystkich mieszkańców woje-
wództwa śląskiego do wzięcia udziału w specjalnym, 
proekologicznym challenge’u  w  mediach społecz-
nościowych.

W  ramach projektu powstała aplikacja Śląskie 
SMOGSTOP, która nie tylko informuje o stanie ja-
kości powietrza, ale łączy kilka obszarów meryto-
rycznych (zdrowie, środowisko, IT). Jej realizacja 
była możliwa dzięki wsparciu autorytetów z  róż-
nych dziedzin. Przedstawiciele Instytutu Ekologii 
Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach posia-
dają doświadczenie związane z  budową modeli 
stanu i prognozy pogody, emisji i rozprzestrzeniania 
się zanieczyszczeń, wdrażanych jako systemy zau-
tomatyzowane. O komponent zdrowotny projektu 
zatroszczyli się przedstawiciele Śląskiego Centrum 
Chorób Serca w Zabrzu, którzy posiadają unikalną 
wiedzę zdobytą podczas przeprowadzanych badań 
nad wpływem jakości powietrza na zdrowie, ze 
szczególnym uwzględnieniem układu sercowo-na-
czyniowego. Na podstawie wyników określono 
wstępne zależności między stanem jakości powie-
trza, warunkami atmosferycznymi, a  zdarzeniami 
zdrowotnymi.

Platforma i aplikacja mobilna oparte są na szcze-
gółowych analizach medycznych oceniających ry-
zyko wystąpienia i  zaostrzenia schorzeń nie tylko 
kardiologicznych, ale również diabetologicznych, 
pulmonologicznych i  pediatrycznych w  zależności 
od poziomu zanieczyszczeń powietrza. Dzięki apli-
kacji, mieszkańcy na bieżąco będą mogli śledzić ja-
kość powietrza w  regionie. Użytkownik otrzyma 
komunikaty o jakości powietrza i spersonalizowane 
komunikaty zdrowotne. Osoby korzystające z apli-
kacji mogą utworzyć profil nie tylko dla siebie, ale 
również dla osób starszych i dzieci.

Aplikację Śląskie SMOGSTOP można pobrać ze 
sklepów Google Play oraz App Store. Z materia-
łami stworzonymi w  ramach kampanii „Śląskie. 
Zmieniamy powietrze na dobre” odbiorcy spo-
tkają się m.in. w  Internecie (media społeczno-
ściowe i banery internetowe), radiu, telewizji, na 
przystankach i w komunikacji miejskiej (autobusy 
i  tramwaje). Materiały dostępne są także na 
stronie slaskiesmogstop.pl. W ramach akcji stwo-
rzone zostały m.in. spoty, ulotka, plakat, filmy in-
formacyjno-edukacyjne dla uczniów i  seniorów, 
scenariusze lekcji, cykl audycji w radiu i telewizji 
z  udziałem ekspertów, cykl postów publikowa-
nych w portalach społecznościowych. Kampanię 
zakończy wydarzenie plenerowe dla dzieci i do-
rosłych, podczas którego mają odbyć się warsz-
taty promujące proekologiczne i  prozdrowotne 
zachowania.
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Policjanci z  Ustronia zatrzy-
mali 54-latka, który podej-
rzewany jest o  zabójstwo 
starszego o dwa lata  mężczy-
zny. Do zdarzenia doszło 
w  Dzięgielowie. Na miejscu 
pracowali policjanci oraz 
prokurator. Zatrzymany usły-
szał już zarzut zabójstwa, do 
którego się przyznał. Został 
tymczasowo aresztowany. 
Grozi mu kara 25 lat pozba-
wienia wolności albo kara 
dożywotniego więzienia.

Dyżurny Komisariatu Policji 
w  Ustroniu odebrał zgło-
szenie, w  którym został poin-
formowany, że w  jednym z  domów 
w Dzięgielowie ma znajdować się ciało męż-
czyzny. Na miejsce natychmiast skierowano 
patrol policji oraz pogotowie. Stróże prawa 
szybko zjawili się we wskazanym miejscu. 
Niestety w  momencie podjęcia interwencji 
56-latek już nie żył. Jego ciało mundurowi 
znaleźli w  garażu budynku, poprzez który, 
jak się okazało, sprawca zabójstwa wchodził 
do domu.

Policjanci   podczas czynności na miejscu 
zdarzenia zauważyli 54-letniego mieszkańca 
budynku, który był pod wpływem alkoholu. 
Agresywny mężczyzna został obezwład-
niony i  zatrzymany przez policjantów 
z Ustronia, a następnie przewieziony do po-
licyjnego aresztu.

Na miejscu zdarzenia pod nadzorem pro-
kuratora pracowali policjanci z grupy docho-
dzeniowo-śledczej oraz policyjny technik, 
którzy przeprowadzili oględziny i  zabezpie 

czyli ślady z miejsca zbrodni. Policjanci usta-
lili i  przesłuchali pierwszych świadków. 
Trwające dobę intensywne czynności dopro-
wadziły do zebrania dowodów, dzięki 
którym sprawcy przedstawiono zarzut za-
bójstwa. Mężczyzna przyznał się do zarzu-
canego czynu.

Policjanci ustalili, że 54-latek w  dzień za-
bójstwa wspólnie z ofiarą pił alkohol. Między 
nimi doszło do kłótni, podczas której 
sprawca uderzył ciężkim narzędziem ofiarę. 
56-latek zmarł na miejscu zdarzenia.

Na wniosek prokuratury, cieszyński sąd po-
stanowił zastosować wobec podejrzanego 
środek zapobiegawczy w  postaci tymczaso-
wego aresztowania. Śledztwo w tej sprawie 
nadzoruje Prokuratura Rejonowa w  Cie-
szynie.

Za zabójstwo grozi kara 25 lat pozbawienia 
wolności albo kara dożywotniego pozba-
wienia wolności.

Z POLICYJNEGO NOTATNIKA

Miał wyrok za 
spowodowanie wypadku 
w stanie nietrzeźwości. 

Sprzedawały maseczki 
i rękawiczki, których nie miały

Zapobiegli tragedii

Zderzenie karetki 
z osobówką

Policjanci z  Wydziału Ruchu Drogowego ty-
skiej komendy prowadzili działania „Bezpieczny 
Pieszy” skierowane głównie na bezpieczeństwo 
niechronionych uczestników ruchu drogowego. 
W  pewnym momencie policjanci zauważyli 
mężczyznę, który zlekceważył przepisy i  prze-

szedł przez przejście dla pieszych pomimo czer-
wonego światła na sygnalizatorze. Podczas 
wykonywania czynności okazało się, że 33-latek 
jest poszukiwany. Mężczyzna trafił do aresztu 
śledczego, gdzie ma odbyć karę pozbawienia 
wolności.

W ręce siemianowickich stróżów prawa 
wpadł nietrzeźwy kierowca. 55-latek 
wraz ze swoją znajomą przyjechał do 
sklepu po alkohol, choć gołym okiem 
widać było, że oboje wcześniej go pili. 
Widząc zagrożenie, jakie może stworzyć 
w tym stanie kierowca na drodze, świad-
kowie natychmiast powiadomili o  tym 
mundurowych. Mężczyzna został za-
trzymany. Okazało się, że miał już wyrok 
za spowodowanie wypadku w  stanie 
nietrzeźwości. Jak widać, nie była to jed-
nak dla niego żadna nauczka...

Brak alkoholu skłonił 55-latka do tego, 
żeby uzupełnić zapasy i  podjechać po 
niego do sklepu. Nie było dla niego pro-
blemem nawet to, że dopiero co pił al-
kohol. Na całe szczęście zareagowali na to 
świadkowie, którzy zdawali sobie sprawę 
z zagrożenia, jakie pijany mężczyzna może 
stworzyć na drodze i natychmiast powia-

domili policjantów. Mundurowi zatrzy-
mali kierowcę renówki. Policjanci 
zbadali stan trzeźwości jego oraz pasa-
żerki. Wynik każdego z  badanych wy-
nosił blisko 3 promile  alkoholu 
w organizmie. Mężczyzna został zatrzy-
many i trafił do policyjnego aresztu. Nie 
posiadał uprawnień do kierowania, po-
nieważ zostały mu one wcześniej ode-
brane. Po sprawdzeniach wykonanych 
przez stróżów prawa okazało się, że 55-
latek był już prawomocnie skazany wy-
rokiem za spowodowanie wypadku 
w stanie nietrzeźwości, którego następ-
stwem była śmierć lub ciężki uszczerbek 
na zdrowiu innej osoby. Pomimo tak tra-
gicznego w  skutkach zdarzenia, które 
popełnił pod wpływem alkoholu, po-
nownie wsiadł za kółko „na podwójnym 
gazie”. Samochód, którym jeździł, został 
przez śledczych zabezpieczony na po-
czet przyszłych kar. Za kierowanie 
w stanie nietrzeźwości w tym przypadku 
grozi mu surowsza kara, bo nawet 5 lat 
więzienia.

Gdyby nie zdecydowana i skuteczna in-
terwencja świętochłowickich stróżów 
prawa, mogłoby dojść do tragedii. Poli-
cjanci z  patrolówki wyłamali kratkę 
w  okienku piwnicznym i  uratowali 
30-latka. Mężczyzna trzymał w rękach 
pętle z kabla i próbował odebrać sobie 
życie. To kolejny raz, gdy stróże prawa 
ratują ludzkie życie.

Oficer dyżurny miejscowej policji 
przyjął zgłoszenie o  mężczyźnie, który 
chce odebrać sobie życie. Do dzielnicy Li-
piny pilnie pojechał patrol świętochło-
wickim mundurowych. Na klatce 
schodowej w  jednym z  budynków, mun-
durowi zastali mężczyznę, który poinfor-
mował ich, że jego brat schował się 
w  piwnicy grożąc wcześniej, że targnie 
się na własne życie. Policjanci natych-
miast poszli do pomieszczeń piwnicz-
nych, skąd dobiegał hałas i krzyki. Przez 
prześwit pomiędzy ścianą i drzwiami za-
uważy 30-latka trzymającego w  rękach 

kabel przewieszony przez belkę pod su-
fitem. Mundurowi nie mieli wątpliwości, 
że desperat zamierza spełnić swoje 
groźby. Natychmiast podjęli próbę wy-
ważenia drzwi. Ich działanie było bez-
skuteczne, bowiem świętochłowiczanin 
zabarykadował się w  środku. To jednak 
nie zniechęciło stróżów prawa. Każda 
minuta była ważna. Ze względu na za-
grożenie życia i zdrowia mężczyzny wy-
łamali kratkę w  oknie piwnicznym 
i  dostali się do środka. To rozzłościło  
30-latka. Mężczyzna stał się agresywny. 
Pomimo wezwań do zachowania zgod-
nego z  prawem, desperat nie zamieszał 
się uspokoić. Mundurowi szybko go 
jednak obezwładnili, a  następnie za-
opiekowali się nim, aż do przyjazdu za-
łogi pogotowania ratunkowego. Badanie 
trzeźwości wykazało w  organizmie 
mieszkańca miasta blisko promil alko-
holu. Dzięki zdecydowanej reakcji świę-
tochłowickich stróżów prawa nie doszło 
do tragedii. Mężczyzna trafił po opiekę 
lekarską. Jego życiu i zdrowiu już nic nie 
zagraża.

Chorzowscy policjanci zajmujący się 
przestępczością gospodarczą zakoń-
czyli postępowanie przeciwko dwóm 
mieszkankom miasta, które wykorzy-
stując sytuacje związaną z  pandemią, 
oszukiwały pokrzywdzonych. W sumie 
kobiety usłyszały 290 zarzutów. Dzięki 
działaniom mundurowych większość 
pokrzywdzonych odzyskała swoje pie-
niądze.

W  kwietniu 2020 roku do Komendy 
Miejskiej Policji w  Chorzowie wpłynęła 
informacja od mundurowych zajmujących 
się cyberprzestępczością z Komendy Wo-
jewódzkiej Policji w  Katowicach o  możli-
wości popełnienia przestępstwa. Sprawą 

zajęli się policjanci z Wydziału zwalcza-
jącego Przestępczość Gospodarczą. Jak 
ustalili śledczy, na początku pandemii 
dwie mieszkanki miasta zamieściły na 
portalach społecznościowych i  aukcyj-
nych ogłoszenia, oferując do sprzedaży 
maseczki i rękawiczki jednorazowe, któ-
rych nigdy nie miały. Dzięki wnikliwej 
analizie zebranego materiału dowodo-
wego, w tym przesłuchaniu prawie 300 
świadków, 20 i  21-latka usłyszały 
w  sumie 290 zarzutów. Szybko podjęte 
działania nie pozwoliły oszustkom na-
cieszyć się z wyłudzonych pieniędzy, po-
licjanci zabezpieczyli większość z  53 
tysięcy złotych. O  ich losie zadecyduje 
sąd. Za to przestępstwo grozi im 8-letni 
pobyt w więzieniu.

Zabił kompana 
od kieliszka

W ręce tyskich policjantów wpadł poszukiwany 33-latek. Mężczyzna beztrosko przechodził 
przez przejście dla pieszych pomimo czerwonego światła na sygnalizatorze. Jego ignorowa-
nie przepisów przykuło uwagę mundurowych, którzy zareagowali na wykroczenie. Mężczyzna 
trafił do aresztu śledczego, gdzie ma odbyć karę pozbawienia wolności.
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AKTUALNOŚCI

UOKiK

Znany youtuber promował 
piramidę finansową.
Został ukarany

Komunikacja miejska

Niewidomi i niedowidzący 
będą bezpieczniejsi?

Tysiąc pilotów służących do wywoływania głosowych 
komunikatów z tablic Systemu Dynamicznej Informacji 
Pasażerskiej trafi do niewidomych i niedowidzących 
mieszkańców naszego miasta. Ich dystrybucją zajmie 
się częstochowskie koło Polskiego Związku Niewido-
mych przy wsparciu społecznego rzecznika osób z nie-
pełnosprawnościami, radnego Tomasza Tyla.

Piloty współpracują z Systemem Dynamicznej Informacji Pasażer-
skiej. Będą one wykorzystywane przy 50 funkcjonujących od ubie-
głego roku, tablicach świetlnych, zlokalizowanych w kluczowych dla 
komunikacji miejskiej przystankach autobusowych i tramwajowych 
(w  tym również przy trzech centrach przesiadkowych, które nie-
bawem zostaną oddane do użytku). - Dzięki pilotom osoby z niepeł-
nosprawnościami nie będą musiały szukać przycisku 
zlokalizowanego na słupie, który uruchamia dźwięk. Z  komuni-
katów głosowych dowiedzą się między innymi, jakie pojazdy i za ile 
pojawią się w danym miejscu – zaznacza prezydent Krzysztof Maty-
jaszczyk. - Mam nadzieję, że system będzie realną pomocą dla nie-
pełnosprawnych, którzy korzystają z komunikacji publicznej - dodaje. 
Dystrybucją pilotów zajmie się częstochowskie koło Polskiego 
Związku Niewidomych przy wsparciu społecznego rzecznika osób 
z niepełnosprawnościami, radnego Tomasza Tyla.

- Dwa lata temu pytałem przedstawicieli Polskiego Związku Nie-
widomych, z czym w naszym mieście mają największy problem. Od-
powiedzieli, że brakuje przede wszystkim piktogramów wzdłuż 
przystanków autobusowych i  tramwajowych. Tak narodził się po-
mysł miejskiej regulacji, który w  większym stopniu brałby pod 
uwagę potrzeby osób ze specjalnymi potrzebami, przy projekto-
waniu nowych inwestycji w miejskiej przestrzeni. Udało się to zre-
alizować. Efektem tego są między innymi rzeczone piktogramy oraz 
informacje głosowe na przystankach. Myślę, że nasze miasto będzie 
szło w tym kierunku i będzie stawać się jeszcze bardziej przyjazne 
osobom z  różnymi niepełnosprawnościami – podkreśla radny To-
masz Tyl.

Pierwsze urządzenia zostały już przekazane osobom niepełno-
sprawnym. - To dla nas ogromne udogodnienie. To pierwszy krok, 
który ułatwi nam poruszanie się w przestrzeni publicznej, w prze-
strzeni miejskiej – zaznacza Ilona Juszczyk, kierownik Delegatury 
Częstochowskiego Okręgu Polskiego Związku Niewidomych.

Łączny koszt całego Systemu Dynamicznej Informacji Pasażer-
skiej wraz pilotami to 3,6 mln zł.- Nie wszystkie funkcjonujące w Eu-
ropie i Polsce systemy informacji pasażerskiej posiadają tego typu 
innowacyjne udogodnienie dla osób niedowidzących lub niewido-
mych. Mam nadzieję, że dzięki nim zachęcimy więcej osób, w tym 
osoby z niepełnosprawnościami, do częstszego korzystania z komu-
nikacji publicznej – podsumowuje dyrektor MZDiT Joanna Holi–
Sosnowska.

Damian Żukiewicz, który prowadził działalność gospo-
darczą pod nazwą INVESTPROVIDER - Damian Żukiewicz 
we Wrocławiu, to youtuber czerpiący zyski z promowania 
różnych inwestycji. Na swojej stronie internetowej i na ka-
nale Youtube publikował materiały i  nagrania, w  których 
namawiał konsumentów do rejestrowania się na portalu 
FutureNet, platformie Future AdPro i przystępowania do 
sieci NetLeaders. W  ten sposób promował systemy typu 
piramida obiecujące zyski uzależnione głównie od wpro-
wadzenia do systemu kolejnych osób. Ich organizowanie 
i  propagowanie jest prawnie zakazane jako nieuczciwa 
praktyka rynkowa. Po  przeprowadzeniu postępo-
wania  Prezes UOKiK Tomasz Chróstny stwierdził, że po-
przez promocję takich systemów Damian Żukiewicz 
naruszał zbiorowe interesy konsumentów.

- Systemy promocyjne typu piramida są zakazane zarówno 
przez prawo polskie, jak i europejskie. Musimy je szybko 
i  skutecznie eliminować z  rynku, bowiem na ich działal-
ności swoje oszczędności tracą konsumenci - mówi To-
masz Chróstny, Prezes UOKiK. - Istotnym elementem 
w przypadku tego typu przedsięwzięć są tzw. naganiacze 
– osoby, które te „projekty” świadomie i odpłatnie propa-
gują, wciągając do nich kolejnych konsumentów. Bez ich 
działalności systemy promocyjne typu piramida nie mia-
łyby możliwości sprawnego pozyskania nowych uczest-
ników. Naganiacze muszą ponosić odpowiedzialność za 
swoje działania wprowadzające konsumentów w  błąd, 
które skutkują poważnymi stratami finansowymi po 
stronie konsumentów i  mogą prowadzić do poważnych 
tragedii ludzkich. Po przeprowadzeniu postępowania 
podjąłem decyzję o ukaraniu naganiacza Damiana Żukie-
wicza karą w  wysokości blisko 450 tys. zł. Za każdą ze 
stwierdzonych praktyk, odnoszących się do promowania 
w internecie nielegalnych inwestycji, wprowadzania kon-
sumentów w błąd i mamienia ich wizją wielkich zysków, 
nałożyłem na niego niemal maksymalną, ustawową 
sankcję finansową. Prowadzimy kolejne działania wymie-
rzone w organizatorów i promotorów systemów typu pi-
ramida, każdorazowo informujemy o  naszych 
podejrzeniach również organy ścigania  – wyjaśnia.

FutureNet i FutureAdPro
Prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą 

INVESTPROVIDER - Damian Żukiewicz na swojej 
stronie http://zukiewicz.com i w nagraniach dostępnych na 
YouTube do czerwca 2019 r. namawiał do zarejestrowania 
się na portalu FutureNet i platformie reklamowej Future-
AdPro prowadzonych przez firmy FUTURENET UKRAINE 
ze Lwowa oraz BCU Trading z Dubaju. Obiecywały one wy-
nagrodzenie za wprowadzenie nowych osób do systemu, 
namówienie ich do kupienia pakietów uczestnictwa lub 
statusów. Korzyści uzależnione były przede wszystkim od 
wprowadzenia nowych członków do systemu. 
UOKiK ostrzegał przed nimi już w marcu 2019 r. W lipcu 
2020 r. Prezes Urzędu Tomasz Chróstny wydał  decyzję, 
w której uznał, że projekty te były nielegalnymi systemami 
promocyjnymi typu piramida. Śledztwo w  sprawie Futu-
reNet i FutureAdPro pod sygnaturą PO 2 Ds. 63.2016 pro-
wadzi także Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu.

Sieć NetLeaders
Damian Żukiewicz propagował także w  internecie sieć 

NetLeaders. To inicjatywa firmy CL Singapore wprowadza-
jącej na rynek kryptowalutę DasCoin. Spółka oferowała li-
cencje, które kosztowały od 100 euro do 25 tys. euro 
i  obiecywała zyski za to, że ktoś namówi inne osoby do 
wpłaty pieniędzy. UOKiK  ostrzegał  przed CL Singapore 
w  marcu 2019 r., a  w  grudniu 2019 r. Prezes UOKiK 
wydał decyzję, w której uznał, że był to system promocyjny 
typu piramida. Sprawą interesuje się również Prokuratura 
Okręgowa w  Warszawie, która prowadzi czynności za-
równo w  odniesieniu do CL Singapore (sygn. PO 5 Ds. 
33.2017), jak i  śledztwo   w  sprawie Netleaders/DasCoin 
(sygn. PO III Ds. 176.2018).

Sposoby propagowania systemów
Aby namówić internautów do rejestrowania się w  wy-

mienionych systemach, inwestowania w  nie i  wprowa-

dzania znajomych, Damian Żukiewicz zamieszczał np. takie 
wpisy:
• Jeśli chcesz zarabiać minimum 5.000 zł miesięcznie przez 

Internecie. Jeśli chcesz zwolnić się na zawsze z pracy na 
etacie, z której nie jesteś zadowolony, to nie zastanawiaj 
się i  nie słuchaj swoich znajomych  nieudaczników, tylko 
ZRÓB TO! Co masz zrobić? Zacznij od podstaw czyli zare-
jestruj się w  minimum 5 programach, które będą pod-
stawą twoich przychodów pasywnych. Ani ja, ani żaden 
inny lider zarabiający dziś minimum $1.000 dziennie w In-
ternecie nie pominął tego kroku.

• Firma NetLeaders, bardzo dobrze wynagradza osoby, 
które przyczynia się do szybkiego rozwoju firmy, dzięki 
którym kryptowaluta DasCoin wraz z  systemem płat-
ności DasPay szybciej staną się powszechnie znane i uży-
wane. DasCoin – wynagrodzenie za luty 2017 to około 
94.000 PLN.

Jako dowód mający przekonać konsumentów do inwe-
stycji Damian Żukiewicz zamieszczał zdjęcia, które opi-
sywał jako wyciągi ze swojego konta bankowego i zeznania 
PIT. Kusił także wycieczkami do egzotycznych krajów. Za-
chęcał nawet do zaciągania pożyczek, żeby w ten sposób 
uzyskać pieniądze na wykup kolejnych pakietów, statusów 
czy licencji.

Kara i usunięcie skutków naruszenia
Za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów 

grozi kara maksymalnie do 10 proc. obrotu przedsiębiorcy 
z  poprzedniego roku. Za przedsiębiorcę uznaje się nie tylko 
osobę zarejestrowaną w CEIDG, ale każdego (w tym blogerów, 
infuencerów), kto w sposób zorganizowany i ciągły faktycznie 
prowadzi działalność gospodarczą i czerpie zyski np. z zakła-
dania, prowadzenia lub propagowania systemów promocyj-
nych typu piramida.

Na Damiana Żukiewicza Prezes UOKiK nałożył karę w wy-
sokości 437  655 zł. Ponadto przedsiębiorca musi poinfor-
mować o  swoich nieuczciwych praktykach oraz decyzji 
Prezesa UOKiK na stronie internetowej  http://zukiewicz.
com  i  na swoim kanale w  portalu Youtube. W  tym drugim 
miejscu oświadczenie ma mieć nie tylko formę pisemną, ale 
także dźwiękową i być opatrzone odpowiednimi hasztagami.

Decyzja Prezesa UOKiK jest nieprawomocna. Przedsię-
biorca ma możliwość odwołać się od niej do sądu.

Jak rozpoznać system typu piramida?
Systemy promocyjne typu piramida  polegają na tym, że 

konsument jest namawiany do udziału w „projekcie” w za-
mian za obietnicę wynagrodzenia lub innych korzyści, które 
są uzależnione przede wszystkim od wprowadzenia do sys-
temu kolejnych osób,  a  nie od sprzedaży czy konsumpcji 
produktów. W  takich systemach najczęściej są ofero-
wane  inwestycje w  tokeny, kryptowaluty, pakiety eduka-
cyjne czy językowe, apartamenty  itp. Schemat działania 
systemu typu piramida jest z założenia następujący: wpła-
casz pieniądze, polecasz inne osoby i za ich wprowadzenie 
otrzymujesz wynagrodzenie. Pochodzi ono z  wpłat osób, 
które bezpośrednio i pośrednio poleciłeś. W ten sposób to 
ty, twoi znajomi i znajomi znajomych finansujecie system. 
Jednak po pewnym czasie system musi upaść, bo wpłacane 
pieniądze nie są inwestowane w żadne aktywa i nie przy-
noszą zysków. Pieniądze trafiają do organizatorów i osób 
zajmujących najwyższą pozycję w  łańcuszku. System 
działa, dopóki lawinowo wzrasta liczba osób przystępują-
cych do systemu i  wpłacających pieniądze. Warunkiem 
funkcjonowania takiego systemu jest ciągły wzrost wpła-
canych pieniędzy, co nie jest możliwe do utrzymania. 
W  efekcie system upada, a  twoje pieniądze przepadają. 
Systemy promocyjne typu piramida maskowane są hasłami 
„program”, „inwestycje”, „zarabianie w  internecie”, „zara-
bianie w domu”, „platforma reklamowa”. Często uwiarygad-
niają je celebryci, który uczestniczą w  organizowanych 
przez właścicieli systemów i naganiaczy eventach reklamu-
jących oszukańcze projekty. Niekiedy wykorzystywane są 
do tego wizerunki znanych osób – aktorów, biznesmenów 
czy sportowców, wykradzione przez nieuczciwych przed-
siębiorców aby promować nielegalne przedsięwzięcie.

Część tego rodzaju przedsięwzięć może mieć również 
charakter tzw. piramidy finansowej, czyli przestępstwa 
oszustwa (art. 286 Kodeksu karnego) odbywającego się 
w zorganizowany sposób. W takiej sytuacji najlepiej poin-
formować organy ścigania (policję, prokuraturę).

 Qcd. ze str. 1
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4,4 mld euro trafi do województwa śląskie-
go w ramach nowej perspektywy unijnej na 
lata 2021-2027.

Ruszyły konsultacje społeczne Umowy 
Partnerstwa, najważniejszego dokumentu 
określającego wydatkowanie funduszy euro-
pejskich w  latach 2021-2027. Śląskie jest 
pierwszym regionem w  procesie konsultacji 
i  największym beneficjentem środków spo-
śród wszystkich regionów. O  szczegółach 
konsultacji mówili w trakcie konferencji pra-
sowej marszałek Jakub Chełstowski, wice-
marszałek Wojciech Kałuża i członek Zarządu 
Województwa, Izabela Domogała. - To bardzo 
dobry dzień dla Śląska. Współpraca samo-
rządu, strony rządowej i  przedstawicieli Ko-
misji Europejskiej przynosi korzyści dla 
mieszkańców i  pozwala nam się rozwijać - 
podkreślał marszałek Jakub Chełstowski. - 
Planowana w  przyszłym RPO kwota 
w wysokości 2,4 mld euro wzmocniona 2 mld 
euro z  Funduszu Sprawiedliwej Transfor-
macji, czyli łącznie blisko 4,4 mld euro, to ol-
brzymie środki, jakimi region nigdy nie 
dysponował. Jeśli doliczymy do tego pie-
niądze z  innych programów, to strumień 
środków na rozwój regionu w najbliższej de-
kadzie będzie bezprecedensowy. Głównym 
celem jest poprawa jakości życia w  regionie, 
czyli nowe, innowacyjne miejsca pracy, ale 
także lepsza jakość powietrza. Odchodzimy 
powoli od tradycyjnego przemysłu w  stronę 
nowych technologii, jednak chcemy tych 
zmian dokonywać z  udziałem strony spo-
łecznej. Stoimy przed wielkimi wyzwaniami, 
które wpisaliśmy w  strategię rozwoju woje-
wództwa śląskiego „Zielone Śląskie 2030”, 
która bardzo dobrze wpisuje się w  politykę 
rządu. Mamy gotowe projekty, które bę-
dziemy sukcesywnie wdrażać - dodał

Izabela Domogała mówiła o wsparciu w ra-
mach Europejskiego Funduszu Społecznego. - 
Na realizację tej polityki region otrzyma 697 
mln euro, z czego 593 mln euro to wkład UE, 
a ok. 105 mln euro wkład krajowy. Celem in-
terwencji jest budowanie gospodarki opartej 
na wiedzy o  silniejszym wymiarze spo-
łecznym, w jej ramach będziemy mogli zreali-
zować wyzwania dotyczące m.in. rynku pracy, 
edukacji, ochrony zdrowia, integracji spo-
łecznej, kultury i  turystyki. Nowością w  tej 
perspektywie ma być też wsparcie dla mło-
dych – tłumaczyła.

O Programie Regionalnym mówił z kolei wi-
cemarszałek Wojciech Kałuża. - Mamy już 
doświadczenie i  wiedzę dotyczącą wykorzy-
stania środków unijnych i jestem przekonany, 
że te pieniądze będą dalej zmieniać Śląskie. 
Ze środków EFRR będziemy finansowali pięć 

z  sześciu osi tematycznych w  tym: Inteli-
gentne Śląskie, Zielone Śląskie, Mobilne Ślą-
skie, Śląskie dla mieszkańca i  Śląskie bliżej 
mieszkańca. W  ramach Funduszu Sprawie-
dliwej transformacji planujemy z kolei finan-
sowanie projektów z  obszaru gospodarki, 
środowiska oraz projektów społecznych, 
związanych z podnoszeniem kwalifikacji, czy 
wsparciem w  poszukiwaniu zatrudnienia – 
wyjaśnił wicemarszałek Wojciech Kałuża.

Warto przypomnieć, że w  ogólnej puli dla 
Polski jest 76 mld euro w ramach unijnej poli-
tyki spójności i  Funduszu na rzecz Sprawie-
dliwej Transformacji. Projekt Umowy 
Partnerstwa przygotowało Ministerstwo 
Funduszy i  Polityki Regionalnej w  oparciu 
o  polskie i  unijne założenia prawne. Umowa 
Partnerstwa programuje wydatkowanie 
środków unijnych w  perspektywie 2021-
2027 i  zanim zostanie przekazana do nego-
cjacji z  Komisją Europejską przejdzie 
konsultacje we wszystkich województwach.

O  szczegółach konsultacji mówił kilka dni 
temu premier Mateusz Morawiecki. - Fun-
dusze, które dla Polski wynegocjowaliśmy na 
lipcowym szczycie Rady Europejskiej, są naj-
większe w  historii. Dodajemy do nich pie-
niądze z budżetu krajowego. Środki z obu puli 
przeznaczymy na odbudowę gospodarki po 
epidemii. To ogromna szansa, dlatego już dziś 
pracujemy nad przywróceniem sił witalnych 
gospodarce. Częścią tych działań są rozpo-
czynające się konsultacje Umowy Partner-
stwa – tłumaczył premier RP, Mateusz 
Morawiecki.

Polskie potrzeby rozwojowe nie są jedynym 
czynnikiem wpływającym na sposób inwesto-
wania tych środków. Znaczenie mają również 
priorytety unijne, takie jak badania, inno-
wacje, cyfryzacja, klimat i środowisko, a także 
rozporządzenia wydawane na poziomie UE. 
Wnika z  nich, że na przykład 30% środków 
budżetu Unii Europejskiej powinno wspierać 
działania klimatyczne Unii Europejskiej.

W nowej perspektywie około 60% funduszy 
z polityki spójności trafi do programów reali-
zowanych na poziomie krajowym. Pozostałe 
40% otrzymają programy regionalne, zarzą-
dzane przez marszałków województw.

Programy krajowe będą zbliżone do tych re-
alizowanych obecnie. Oznacza to, że środki 
z  polityki spójności zostaną zainwestowane 
m.in. w  rozwój infrastruktury i  ochronę śro-
dowiska, powiększanie kapitału ludzkiego, 
budowanie kompetencji cyfrowych czy 
wsparcie makroregionu Polski Wschodniej.

Spośród wszystkich programów regional-

nych najwięcej środków ma trafić właśnie do 
województwa śląskiego – 2,365 mld euro.

Pieniądze na programy regionalne podzie-
lono według algorytmu opartego na obiek-
tywnych kryteriach, między innymi na liczbie 
ludności i PKB na mieszkańca.

Dodatkowo sześć regionów (śląskie, łódzkie, 
małopolskie, lubelskie, dolnośląskie i wielko-
polskie) będzie mogło skorzystać ze środków 
w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transfor-
macji gdzie zaprogramowane zostało 4,4 mld 
euro. Środki z  Funduszu na rzecz Sprawie-
dliwej Transformacji zostaną skierowane na 

łagodzenie skutków transformacji w  kie-
runku gospodarki neutralnej dla klimatu.

Z uwagi na fakt, że w województwie śląskim 
skala wyzwań związanych z  transformacją 
energetyczną jest największa i  region został 
wskazany w  Krajowej Strategii Rozwoju Re-
gionalnego jako Obszar Strategicznej Inter-
wencji możemy również liczyć na 
komplementarne wsparcie, zbieżne z  celami 
rządowego „Programu dla Śląska”, które bę-
dzie polegało na udzieleniu preferencji w wy-
borze projektów lub dedykowanych 
konkursach/naborach w  ramach krajowych 
programów polityki spójności.

„Samorząd Pro Familia 2021”
Gdzie w Polsce żyje się najlepiej?

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiła start konkursu „Samorząd Pro 
Familia”, który ma na celu docenienie prorodzinnych działań prowadzonych 
przez władze lokalne i inspirowanie do podejmowania oddolnych inicjatyw na 
rzecz rodziny. 

Konkurs „Samorząd Pro Familia” ma promować te gminy, które już teraz realizują 
skuteczne działania z myślą o rodzinach. Dla tych, które tego jeszcze nie robią, zo-
stanie opracowany program pilotażowy, dzięki któremu zainteresowane samo-
rządy otrzymają konkretną pomoc w  tworzeniu lokalnej strategii prorodzinnej, 
odpowiadającej potrzebom mieszkańców danej społeczności.

Zgłoszenia do konkursu „Samorząd Pro Familia 2021” można nadsyłać do 31 
marca 2021 roku przesyłając na adres pro_familia@mrips.gov.pl lub poprzez stronę 
internetową  https://www.gov.pl/rodzina/samorzad-pro-familia-2021. Tam również 
znajduje się regulamin oraz dokumenty konkursowe: formularz do opisu długofa-
lowej strategii działań podejmowanych przez samorząd w ramach polityki proro-
dzinnej, formularz zgłoszeniowy oraz ankieta, w  której samorządy odpowiadają 
m.in. na pytania dotyczące m.in. nakładów budżetowych na politykę rodzinną, ko-
rzystania z  rządowych programów skierowanych do rodzin, czy przyznawanych 
we własnym zakresie uprawnień i stypendiów. Pierwszy etap polega na ocenie wy-
pełnionej ankiety.

Do drugiego etapu zostanie zakwalifikowanych po 10 samorządów z najwyższą 
liczbą punktów w  każdej z  pięciu kategorii (pod względem wielkości gminy). 
W drugim etapie będą dodatkowo analizowane osiągnięcia w realizacji długofa-
lowej strategii działań w  ramach polityki prorodzinnej. Na podstawie sumy 
punktów z pierwszego i drugiego etapu Kapituła Konkursu rekomenduje po 3 sa-
morządy w każdej kategorii. Lista samorządów rekomendowanych do finałowego 
etapu zostanie ogłoszona na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki 
Społecznej w dniu 7 maja 2021 r.

W trzecim etapie Minister Rodziny i Polityki Społecznej - w porozumieniu z Peł-
nomocnikiem Rządu do Spraw Polityki Demograficznej - wybierze po 1 samorzą-
dzie w każdej kategorii, które otrzymają tytuł Samorząd Pro Familia 2021.

Ogłoszenie wyników nastąpi przy okazji obchodów Międzynarodowego Dnia 
Rodziny.

Środki europejskie

Miliardy na rozwój regionu
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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, bezwy-
padkowy, cena; 25 900 do nego-
cjacji, 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, ben-
zyna - 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

 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+ 
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 , opłaco-
ny , 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 , opłaco-
ny, 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 ,Ener-
gy Life, z polskiego salonu Vat 23%, 
2017, 87 550 km,  898 cm3,  benzy-
na - 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 wypo-
sażenie, 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, benzyna- 
23 900 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 Am-
bition 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, benzy-
na - 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, klimatyza-
cja, nieuszkodzony, 12 999 zł  
do negocjacji Tel. 602 739 463

 Q TOYOTA AYGO 2012/13 r,  
pojemność silnika tysiąc, prze-
bieg 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,   

OGŁOSZENIA MOTORYZACYJNE

OGŁOSZENIA  
MOTORYZACYJNE

REWOLUCJA

CENOWA

Okna 5-kom.
1465 mm

1
4
3
5
 m

m

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

LOMBARD 
KAPS 

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

SZYBKA GOTÓWKA za:
złoto, srebro, GSM, 

RTV i inne 

TANIE WYROBY 
JUBILERSKIE

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

Al. Wolności 6, tel. 34 324 23 24
www.kapssc.pl
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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)  
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)  
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 gospodar-
czą, 1 zł za metr kwadratowy, na terenie Czę-
stochowy, mieszkanie trzech wieszczy, m - 3, 
umeblowane, cena 1000 zł - tel. 503 002 462

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

 Q  Wynajmę m3 50m2, i piętro umeblowane, 
gotowe na zamieszkanie, najem krótkoter-
minowy, ul. Dąbrowskiego 41,  tel. 602 307 570

 Q  Wynajmę pawilon piętrowy 85 m2 z użytko-
wą 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

 Q Dom w szeregowej zabudowie : Cz-wa / Lisi-
niec. 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: Par-
kitka) 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 kon-
dygnacje, 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 50m2, na Biznes Centrum  
(możliwość wynajęcia), tel. 602 307 570

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

SPRZEDAM

 Q Antena do tv z przyłączem (kpl. do zamonto-
wania), tel. 34 362 94 27 

 Q Antyki – francuski komplet z 1896 r.:  
Biblioteczka + komoda z marmurowym bla-
tem. Sygnowany, perfekcyjna renowacja.  
Tel. 34 – 367 65 56

 Q Białe kamienie - ozdobne, do ogrodu, worek 
20 kg/16 zł - Częstochowa, tel. 508 747 290

 Q Cegła (czerwona, pełna) z rozbiórki - 1000 szt. 
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, MIC-
TRO 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. do-
brym 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 widło-
wego 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, po-
rządkowy, stróż, godziny popołudniowe, nocne. 
Solidny i dyspozycyjny. Tel. 502 417 160

 Q Pracownik gospodarczy, złota rączka. Zatrud-
nimy doświadczonego pana do prac fizycz-
nych w firmie produkcyjnej oraz do pielęgnacji 
ogrodu i warzywniaka. Wymagana umiejęt-
ność korzystania z różnych narzędzi. Główne 
obowiązki to drobne naprawy, dbanie o czy-
stość 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 ko-
mórkowych 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 – Często-
chowa 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, po-
zna 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 mo-
że posiadać dzieci). Tel. 660 006 217

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

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

Jak zamieścić 
ogłoszenie
w Życiu Częstochowy i Powiatu
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Pieski szukają kochającego domu!
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

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

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

Pogo to bardzo pogodny piesek, czasem można się zastana-
wiać 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 ak-
tywnej 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

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

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 kon-
fliktowy w stosunku do innych psów i bardzo dobrze dogadu-
je się z kolegą z boksu. Maki czeka teraz tylko na swoich jedy-
nych 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

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

POGO

ŻELKA HALFIK

NEVIL MAKI

TIK 
TAK
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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 wraże-
nie, 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 supe-
rowe. Uwielbiam zabawy piłką lub z kolegą z boksu, na spacerze cza-
sem.. może często też go zaczepiam do zabawy. Teraz szukam tego je-
dynego 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

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 spę-
dza chętniej czas, co najważniejsze łatwiej jest tam pchać się na czło-
wieka. ;) No to jak Lament to Twój nowy kumpel? ;) 
ADOPTUJ!

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. Nie-
stety, kiedy już wraca do boksu zrezygnowany idzie do budy i nawet nie-
chętnie 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

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 te-
raz uczy się chodzić na smyczy i bardzo ładnie mu to wychodzi. Na wy-
biegu jest grzeczny i nie szuka drogi ucieczki. To małe czarne cudo teraz 
czeka na Ciebie!

Aż trudno nam uwierzyć, że Mia jeszcze szuka domu! Dziewczynka ow-
szem nie jest najmłodsza, bo ma około 9-lat, ale jaka jest piękna! :)
Mia niestety woli być też bardziej jedynaczką lub zniesie obecność inne-
go 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 ła-
godna. Jej oczka wpatrują się w człowieka z dużą miłości, że może tym 
razem ją zabierzesz ze sobą do domu?

Arnold to bardzo mały i przyjacielski piesek:) Bardzo ceni sobie przy-
jaźń z człowiekiem i już przez kraty wystawia nos do każdego napotkane-
go 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

LILI CZAKI

MIA

DIESEL

ARNOLD

LAMENT
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Wybrane samochody na dzień 22 stycznia 2021 r.

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

61.900 zł

VW PASSAT 
2.0 D, rok prod. 2007

16.900 zł

OPEL INSIGNIA 
2.0 D, rok prod. 2018, 
kraj., I-wł., serwisowany, 
F-VAT

69.900 zł

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

72.900 zł

FORD FIESTA 
1.25 E, rok prod. 2016  
 

27.900 zł

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

 14.400 złQ	 MINI COOPER 1.6 E, zakup 2005

Q	 BMW 1, 1.6 E, rok prod. 2006 15.900 zł

Q	 BMW X6 zakup 2018, 3.0D 313 kM, M pakiet F-VAT 238.900 zł

Q	 DODGE CALIBER 2.0 D., rok prod. 2007 12.000 zł

Q	 FORD FOCUS 1.6 D, rok prod. 2014, kraj.,  
serwis, F-VAT  28.900 zł

Q	 DAEWOO LANOS 1.5 E, rok prod. 1998 kraj., I-wł. 2.900 zł

Q	 FORD MONDEO 2.0 E, rok prod. 2009, kraj.   21.900 zł

Q	 HYUNDAI I30 1.4 E, rok prod. 2013 kraj., I-wł., serwisowany, 
F-VAT 29.900 zł

Q	 CITROEN C5 2.2 D, automat, rok prod. 2002 1.800 zł

Q	 BMW X5 3.0 D., rok prod. 2008 49.500 zł

Q	 BMW X6 2.0 D, rok prod. 2009-2011, F. VAT,  
automat, skóra, navi, czujniki  76.000 zł - 99.000 zł

Q	 BMW X5 M 50 D 3.0 D, rok prod. 2014  169.000 zł

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

2.700 złQ	 FIAT PUNTO 1.2 benzyna, rok prod. 2000

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

KIA SPORTAGE  
1.6 E, rok prod. 2017, 
gwarancja, kraj., I-wł., 
serwisowany,

74.900 zł

NISSAN QASHQAI  
1.6 D, rok prod. 2018, 4x4, 
kraj., I - wł., gwarancja

69.900 zł

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

28.900 - 30.900 zł

Q	 OPEL MERIVA 1.4 E, rok prod. 2006, kraj 7.900 zł

Q	 VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2016, kraj., I-wł., serwisowany, 
 F-VAT 58.900 zł

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

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

Q	 VW SHARAN 1.8 E+gaz, rok prod. 2001, automat  6.900 zł

Q	 VW TOURAN 2.0 TDI, rok prod. 2013, 170 KM  46.900 zł

Q	 VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2009 19.900zł

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

Q	 VW POLO 1.2 benzyna+gaz, zakup w 2010  17.900 zł

Q	 VW PASSAT 1.4 E, rok prod. 2016, kraj., I-wł., serwisowany, 
F-VAT,  56.900 zł

 7.900 złQ	 TOYOTA YARIS VERSO 1.3 E, rok prod. 2002r.

Q	 RENAULT MEGANE 1.5 D, rok prod. 2010, 15.900 zł

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

Q	 SKODA OCTAVIA 1.9 Diesel, rok prod. 2006  14.900 zł

Q	 SKODA OCTAVIA 1.6 D, rok prod. 2017, kraj., I-wł., 
serwisowany  47.800 zł

Q	 SUBARU LEGACY 2.0 D., rok prod. 2014 45.000 zł
Q	 TOYOTA AVENSIS 1.8 E, rok prod. 2016,kraj., I-wł., serwisowany, 

F-VAT 53.900 zł

Q	 OPEL VIVARO 2.5 D, rok prod. 2008  19.900 zł

Q	 RENAULT MEGANE SCENIC 1.5 E, rok 2014, nawigacja  27.900 zł

 42.000złQ	 VW TIGUAN 2012 rok, 1.4E/160 kM

Q	 TOYOTA AVENSIS 2.2 D, rok prod. 2010 20.900 zł

Q	 VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2018 , kraj.,I-wł., serwisowany, 
F-VAT,  63.900 zł

 23.900 złQ	 MAZDA 3 1.6 E, rok prod. 2010

Q	 SKODA OCTAVIA 2.0 D., rok prod. 2015, kraj., I-wł., 
serwisowany, bogate wyposażenie nawigacja  51.900 zł
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