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„Duch” zabijał, jego ofiary zapominały 
o oddychaniu, umierały – śmiercio-
nośny gang z Zawiercia handlujący 
dopalaczami został skazany przed 
Sądem Okręgowym w Częstochowie. 
Trzy lata lata temu wprowadził do ob-
rotu ok. 3 kg niebezpiecznych 
substancji na terenie woj. śląskiego.

W 2018 roku w pow. zawierciańskim na 
skutek zażycia niebezpiecznych sub-
stancji 4 osoby straciły życie, 8 z zatru-
ciami trafiło do szpitali. Badania 
toksykologiczne potwierdziły w krwi 
zmarłych obecność dopalaczy.

– Nazwałem to duch, bo w pewnym 
momencie człowiek zapominał o oddy-
chaniu – opowiadał wtedy 50-letni męż-
czyzna, jedna z kilkunastu ofiar 
śmiercionośnych dilerów.

W marcu policjanci z KWP w Katowi-
cach zatrzymali 35-letnią Monikę N. 

i 36-letnią Dagmarę L. oraz dwóch po-
mocników dilerek Dariusza W.  i Bar-
tosza M. Gang od lata 2018 r. zajmował 
się na terenie Zawiercia sprzedażą do-
palaczy. Z handlu tymi substancjami 
dwie oskarżone kobiety uczyniły sobie 
stałe źródło dochodu. Sprzedaż prowa-
dziły wśród bliższych i dalszych znajo-
mych. Miały ustaloną cenę sprzedaży na 
20 złotych za tzw. indywidualną porcję 
konsumencką, której wielkość wynosiła 
od 0,2 do 0,4 grama. Porcja taka pozwa-
lała na odurzenie dwóch osób. Kobiety 
miały dwóch dostawców – Dariusza W. 
i Bartosza N.

Prokurator zarzucił całej czwórce po-
pełnienie przestępstw polegających na 
uczestniczeniu w obrocie znacznych 
ilości dopalaczy, udzielaniu nieod-
płatnym, sprzedaży i posiadania dopa-
laczy, sprowadzeniu niebezpieczeństwa 
dla życia i zdrowia wielu osób, narażeniu 
na bezpośrednie niebezpieczeństwo 

utraty życia albo ciężkiego uszczerbku 
na zdrowiu 14 osób z powiatu zawier-
ciańskiego i innych miast województwa 
śląskiego, składania fałszywych zeznań, 
wywieraniu wpływu na świadka postę-
powania za pomocą groźby bezprawnej. 
Dariusz W. nocami miał także odwie-
dzać groby osób, które mogły umrzeć po 
zażyciu dopalaczy i nagrywać filmy, które 
rozsyłał znajomym pokazując jak działa 
biały proszek.

Sądzie Okręgowym w Częstochowie 
zapadł wyrok w tej sprawie. Dagmara L. 
została skazana na 5 lat więzienia 
i grzywnę 4500 zł, Monika N. na 6 lat 
więzienia i grzywnę 6000 zł. Dariusz W. 
został skazany na 3 lata i 3 miesiące wię-
zienia oraz 6 tysięcy zł grzywny. Wszyscy 
oskarżeni muszą również zapłacić na-
wiązkę na rzecz Częstochowskie Towa-
rzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci 
Uzależnionych.

 ■ bea

Śmiercionośny gang skazany

Pod koniec października ruszyła gruntowna 
przebudowa ulicy Łukasińskiego. Odcinek 
jest zamknięty dla ruchu – możliwy jest tylko 
dojazd do posesji za zgodą kierownika bu-
dowy. - Kierowcy notorycznie łamią ten zakaz. 
Wjeżdżają tu nawet ciężarówki. Mieszkańcy 
ulicy Łukasińskiego natomiast zostali pozba-
wieni komunikacji miejskiej – alarmuje nasza 
czytelniczka. 

- Do końca 2021 r. wszystkie osoby, które będą 
chciał się zaszczepić, będą miały taką możli-
wość - zapewniał w Programie 1. Polskiego 
Radia szef KPRM, pełnomocnik rządu ds. szcze-
pień Michał Dworczyk. W ten sposób rząd chce 
w tym roku „zapanować nad pandemią”. Dodał, 
że czy nastąpi to w III czy w IV kwartale, będzie 
zależało od wywiązania się przez producentów 
z deklaracji dostarczania odpowiedniej ilości 
szczepionek.

Częstochowa

Parkitka nagrodzona 
za walkę z epidemią

Nowa możliwość

E-wizyta w ZUS w sprawie emerytur  
i rent międzynarodowych

Interwencja

Mieszkanka Częstochowy: 
od kilku miesięcy  
nie mamy autobusów!

Zapewnienie  szefa KPRM

Wszyscy chętni  
zaszczepią się  
w tym roku

 Qs.3

 Qs.2

Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa 
w Częstochowie już po raz 20. rozdała wyróżnienia 
w ramach plebiscytu „Jurajski Produkt Roku”. Wśród 
nagrodzonych znaleźli się m.in. Zbigniew Bajkowski, 
Dyrektor WSS im. NMP w Częstochowie oraz Piotr 
Krawczyk, Koordynator punktu pobrań wymazów 
na COVID-19.

Pracowałeś za granicą i zbliżasz się do wieku emerytalnego? Zastanawiasz się czy otrzymasz 
polską czy zagraniczną emeryturę? A może starasz się o rentę międzynarodową? Teraz w tych 
sprawach możesz skonsultować się z ekspertem ZUS poprzez wideorozmowę. Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych uruchomił e-wizyty w zakresie emerytur i rent międzynarodowych.  Qs.2 Qs.2
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 Qcd. ze str. 1
Obecnie ZUS wypłaca ponad 

153 tys. zagranicznych emerytur 
i rent. Osób, które pracowały przez 
część swojej kariery zawodowej za 
granicą jest coraz więcej. - Stąd też 
nowa usługa dla naszych klientów, 
czyli możliwość wideorozmowy 
z pracownikiem ZUS w zakresie 
świadczeń międzynarodowych. 
Zanim złożymy wniosek, bądź za-
czniemy kompletować dokumenty, 
warto wcześniej skonsultować się 
z nami, by wyjaśnić ewentualne 
wątpliwości i otrzymać odpowiedzi 
na pytania dotyczące świadczenia 
za pracę w różnych krajach. Teraz 
jest to wyjątkowo łatwe, bo 
w swojej sprawie można porozma-
wiać z pracownikiem przez in-
ternet, bez wychodzenia z domu 
- informuje Beata Kopczyńska, re-
gionalny rzecznik prasowy ZUS 
województwa śląskiego.

Wystarczy telefon z dostępem 
do internetu
E-wizytę rezerwujemy poprzez 

stronę internetową www.zus.pl/e-
-wizyta. Aby można było odwiedzić 
ZUS online, wystarczy komputer 
lub smartfon z kamerką i mikro-
fonem. W przypadku świadczeń 
międzynarodowych należy wybrać 
temat wideorozmowy „Emerytury 
i renty międzynarodowe”. Warto 
pamiętać, że poszczególne od-
działy ZUS obsługują sprawy z róż-
nych krajów, dlatego najlepiej już 
na tym etapie wybrać odpowiednią 
placówkę zajmującą się realizacją 
umów międzynarodowych. 

Lista oddziałów i przypisanych 
do nich krajów:

• Oddział ZUS w Bydgoszczy - 
Włochy;
• Oddział ZUS w Chrzanowie - 
Belgia;
• Oddział ZUS w Gdańsku –  
Wielka Brytania;
• Oddział ZUS w Częstochowie – 
Wielka Brytania;
• Oddział ZUS w Krakowie - Holandia;

• Oddział ZUS w Lublinie - Irlandia;
• I Oddział ZUS w Łodzi –  Cypr, 
Grecja, Malta,  Kanada, Korea Po-
łudniowa, Quebec,
• Oddział ZUS w Nowym Sączu – 
Czechy, Słowacja, Australia,
• Oddział ZUS w Opolu – Niemcy;
• Oddział ZUS w Elblągu – Niemcy;
• Oddział ZUS w Wałbrzychu – 
Niemcy;
• Oddział ZUS w Płocku – Niemcy;
• Oddział ZUS w Rzeszowie – 
Hiszpania, Portugalia; Ukraina, 
Mołdawia, Mongolia,
• Oddział ZUS w Szczecinie – Es-
tonia, Finlandia, Islandia, Litwa, 
Łotwa, Norwegia, Szwecja;
• Oddział ZUS w Tarnowie – Au-
stria, Lichtenstein, Słowenia;
• Oddział ZUS w Toruniu - Dania, 
Szwajcaria, Węgry;
• I Oddział ZUS w Warszawie – Buł-
garia, Chorwacja, Francja, Luksem-
burg, Rumunia, USA, Macedonia 
Północna, Czarnogóra, Serbia, Bo-
śnia i Hercegowina.

Jak połączyć się z ekspertem ZUS
Numer telefonu i adres email, 

który klient podaje podczas rezer-
wowania e-wizyty, będzie po-
trzebny do kontaktu z nim. Dzień 
przed spotkaniem na podany 
numer telefonu osoba umawiająca 
się na wideorozmowę otrzyma 
sms z przypomnieniem o niej, na-
tomiast w dniu e-wizyty, na go-
dzinę przed spotkaniem, otrzyma 
maila, w którym będzie link do roz-
mowy. - To klient inicjuje rozmowę 
z ekspertem ZUS. Umówionego 
dnia i o konkretnej godzinie musi 
on wejść na podany w emailu link 
i dopiero wówczas nastąpi połą-
czenie online z pracownikiem ZUS. 
Jeśli chcemy uzyskać informacje 
w konkretnej, indywidualnej 
sprawie, koniecznie trzeba mieć 
przy sobie dokument tożsamości. 
Należy go pokazać do kamery pod-
czas e-wizyty - tłumaczy rzecz-
niczka. 

Więcej szczegółów na temat 
e-wizyty w ZUS można uzyskać 
pod adresem www.zus.pl/e-wizyta

Nowa możliwość 

E-wizyta w ZUS w sprawie  
emerytur i rent międzynarodowych

Częstochowa

Parkitka nagrodzona za walkę z epidemią

 Qcd. ze str. 1
Dworczyk przypomniał również 

deklaracje rządu, że w I kwartale za-
szczepionych ma zostać ok. 3 mln 
Polaków, a Polska ma otrzymać ok. 
6 mln szczepionek. Zapewniał rów-
nież, że każda osoba, która otrzy-
mała pierwszą dawkę szczepionki, 
otrzyma również drugą.

Dopytywany o szczepionkę firmy 
AstraZeneca, którą na razie w Polsce 
będą szczepione osoby przed 60. 
rokiem życia, Dworczyk powiedział, 
że decyzja należy w tym przypadku 
do poszczególnych rządów. Pod-
kreślał, że nie jest to kwestia nega-
tywnego wpływu na osoby po 60. 

roku życia tej szczepionki, lecz nie-
dostatecznej liczby badań w tej 
grupie wiekowej. - Ta bariera wieku 
lat 60. została przyjęta, co nie 
zmienia faktu, że na pewno Astra-
Zeneca będzie robiła dodatkowe 
badanie i zapewne wtedy ta granica 
wieku zostanie zlikwidowana - po-
wiedział Dworczyk.

Szef KPRM był także pytany o słowa 
szefa ZNP Sławomira Broniarza, który 
ocenił wykorzystanie szczepionki 
firmy AstraZeneca do szczepień na-
uczycieli jako "eksperyment". Dwor-
czyk powiedział, że namawia 
wszystkich nauczycieli do słuchania 
w tej kwestii lekarzy, a nie polityków 

i działaczy związkowych. Wypowiedź 
Broniarza uznał za "niedopuszczalną". 

Dworczyk przekonywał, że szcze-
pionka firmy AstraZeneca jest wy-
korzystywana w wielu krajach, 
a w Wielkiej Brytanii bez granicy 
wiekowej i zapewniał, że jest ona 
bezpieczna i skuteczna. - Trzeba pa-
trzeć na dane producenta i tutaj 
rzeczywiście, jeśli chodzi o skutecz-
ność ochrony przed zakażeniem, to 
ona jest nieco niższa niż w przy-
padku szczepionki firm Pfizer czy 
Moderna, ale za to jest 100 proc. 
skuteczność, jeśli chodzi o uchro-
nienie przed ciężkim przebiegiem 
choroby - powiedział szef KPRM.

Zapewnienie  szefa KPRM 

Wszyscy chętni zaszczepią się w tym roku

 Qcd. ze str. 1
Plebiscyt „Jurajski Produkt Roku” 

co roku wyróżnia osoby, firmy oraz 
instytucje, które w sposób szcze-
gólny angażują się w działania ma-
jące na celu wspieranie lokalnej 
społeczności. Podczas tegorocznej 
edycji nagrody przyznano w 15 ka-
tegoriach.

 – Wyróżnienie w kategorii za re-
alizację działań na rzecz zwalczania 
epidemii COVID-19 to efekt pracy 
wszystkich pracowników Szpitala. 
Wspólnymi siłami udało nam się 
wdrożyć rozwiązania, które uspraw-

niły funkcjonowanie naszej pla-
cówki podczas epidemii. Co ważne, 
nie przerwaliśmy działalności dy-
daktycznej dla naszych studentów, 
zarówno wydziału lekarskiego, pie-
lęgniarskiego, fizjoterapii czy psy-
chologii – mówi Zbigniew 
Bajkowski. – Dzięki wytrwałości 
i wielkiemu zaangażowaniu całego 
zespołu udało nam się stawić czoła 
licznym wyzwaniom minionych 
miesięcy. Zdaję sobie sprawę, że 
przed nami kolejne trudne tygo-
dnie, mimo to patrzę w przyszłość 
z optymizmem – dodaje.

Wojewódzki Szpital Specjali-
styczny im. NMP w Częstochowie to 
jedna z największych placówek me-
dycznych w regionie. W momencie 
wybuchu światowej pandemii, 
ośrodek ten stał się jednym z kluczo-
wych miejsc walki z rozprzestrzenia-
niem się COVID-19 w Polsce. Nie 
tylko przyjmowano pacjentów zara-
żonych wirusem, ale także otwo-
rzono punkt drive-thru umożliwiający 
pobieranie wymazów. Obecnie 
w placówce prowadzone są szcze-
pienia dla grupy 0 i 1.

Gmina Olsztyn została uhonoro-
wana przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska w Katowi-
cach wyróżnieniem Ekogmina 
Roku w konkursie „Zielone 
Czeki”, za działalność na rzecz 
ochrony środowiska.

„Zielone czeki” to najważniejsze do-
roczne nagrody z okazji Dnia Ziemi 
przyznawane przez Fundusz od 1994 
roku. Patronat honorowy nad kon-
kursem sprawuje Minister Klimatu i Śro-
dowiska Michał Kurtyka.

Nagrodę Tomaszowi Kuchar-
skiemu, wójtowi gminy Olsztyn 
wręczyli Tomasz Bednarek, prezes 
WFOŚiGW w Katowicach oraz 
Adam Lewandowski, zastępca pre-
zesa WFOŚiGW w Katowicach.

W trosce o ochronę środowiska 

oraz wizerunek turystycznej gminy 
w ostatnich latach zrealizowano wiele 
projektów proekologicznych. - Wy-
budowaliśmy prawie 22 km kanali-
zacji: w Kusiętach, Przymiłowicach, 
Skrajnicy i Odrzykoniu. Przeprowa-
dziliśmy kompleksową termomoder-
nizację obiektów użyteczności 
publicznej: szkół w Olsztynie, Zrębi-
cach, Turowie, Kusiętach, Przedszkola 
w Olsztynie, budynków jednostek 
OSP w Turowie, Biskupicach, Przymi-
łowicach i Zrębicach – informują 
przedstawiciele lokalnego magistratu.

W tym roku powstaną instalacje 
fotowoltaiczne do produkcji energii 
elektrycznej na potrzeby szkół pod-
stawowych: w Olsztynie, Biskupi-
cach, Kusiętach, Turowie, Zrębicach, 
przedszkola w Olsztynie, Gminnego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz bu-
dynku Urzędu Gminy.

Aktualnie gmina Olsztyn nego-
cjuje zakup ekosłupków, które in-
formują o poziomie zanieczyszczenia 
powietrza, którym oddychamy. - 
Takie rozwiązanie służy zwiększaniu 
świadomości wśród mieszkańców 
i motywuje do wymiany starych 
pieców na nowe ekologiczne. To 
właśnie dym wydobywający się 
z kominów domów, które ogrze-
wane są przez spalanie niskiej ja-
kości paliw jest główną przyczyną 
występowania smogu – dodają.

Warto również wspomnieć, że 
w ubiegłym roku właściciele 27 bu-
dynków otrzymali dofinansowanie z bu-
dżetu gminy na zakup ekologicznych 
źródeł ciepła. W sumie na likwidację 
tzw. kopciuchów przeznaczyła ona – 
54 tys. zł. W tym roku również można 
składać wnioski.

Podatek od nieruchomości

Czas na  
płatność 

Gmina Olsztyn

Wyróżniona za działania proekologiczne
Ze względu na sytuację epide-
miologiczną, w tym roku 
decyzje podatkowe doręczane 
są częstochowiankom i często-
chowianom za pośrednictwem 
Poczty Polskiej jako przesyłka 
polecona.

Decyzje podatkowe – jako od-
rębną przesyłkę – otrzymują 
wszyscy współwłaściciele danej 
nieruchomości, niezależnie od 
tego, ilu ich jest. Zgodnie z uzasad-
nieniem zawartym w każdej de-
cyzji, w przypadku gdy 
nieruchomość stanowi współwła-
sność kilku podmiotów, to obo-
wiązek podatkowy ciąży solidarnie 
na wszystkich współwłaścicielach, 
a zapłata podatku przez jednego 
z nich, lub kilku – proporcjonalnie 

do posiadanych udziałów – powo-
duje wygaśnięcie zobowiązania po-
datkowego. W przypadku wpłat 
podatku proporcjonalnie do posia-
danych udziałów, podział kwoty po-
datku leży w gestii współwłaścicieli.

Przypominamy, że o wszelkich 
zmianach mających wpływ na wy-
sokość podatku należy infor-
mować Wydział Podatków i Opłat 
Urzędu Miasta Częstochowy 
(w terminie 14 dni od daty zaist-
nienia zmiany). Dotyczy to także 
zmian właścicieli lub współwłaści-
cieli nieruchomości.

Na decyzjach podatkowych znajduje 
się indywidualny numer rachunku 
bankowego w Banku Handlowym S.A. 
(Citi Handlowy). Osobiście wpłat 
można dokonać m.in.:
• bezprowizyjnie w kasie Banku zlo-

kalizowanej w budynku Urzędu 
Miasta przy ul. Śląskiej 11/13,

• we wszystkich placówkach pocz-
towych na terenie całego kraju,

• kartą płatniczą na stanowisku „D” 
Biura Obsługi Interesantów.
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2,5 roku w więzieniu spędzi Arka-
diusza S., który kierował 
zorganizowaną grupą przestępczą 
zajmującą się produkcją i podrabia-
niem markowej włoskiej kawy. 
W sumie podczas wspólnych działań 
policjantów częstochowskiego CBŚP 
i prokuratury zabezpieczono 24 tony 
produktu. Jego wartość wyniosła 
ponad 1,8 mln złotych.

W lutym 2017 roku funkcjona-
riusze częstochowskiego CBŚP 
wkroczyli do magazynu w jednej 
z miejscowości powiatu często-
chowskiego. Wewnątrz zabezpie-
czyli 60 palet z kartonowymi 
pudłami. W środku znajdowały się 
kilogramowe opakowania kawy 
oznaczone znaną włoską marką. 
Waga zabezpieczonych podróbek 
to prawie 24 tony. Po dokładnej 
analizie ustalono, że towar mógł być 
wart ponad 1,8 mln złotych. Poli-
cjanci CBŚP zabezpieczyli kom-
pletną linię produkcyjną wraz 

z wszystkimi niezbędnymi elemen-
tami umożliwiającymi porcjowanie 
i pakowanie kawy. Co ciekawe, 
sprzęt był już zdemontowany, zała-
dowany na samochód i przygoto-
wany do wywiezienia.

Funkcjonariusze CBŚP wdrożyli 
złożone czynności śledcze, mające 
na celu wykrycie osób odpowie-
dzialnych za przestępczy proceder. 
Stopniowo ustalali kolejne osoby 
podejrzane. W roku śledztwa usta-
lono, że grupa działała na terenie 
powiatu częstochowskiego, 
w okresie od stycznia 2016 roku do 
lutego 2017 roku. Jej członkowie 
zajmowali się wytwarzaniem i wpro-
wadzaniem do obrotu handlowego 
kawy z etykietami znanej włoskiej 
marki.

Grupę przestępczą założył i kie-
rował nią Arkadiusz S., który w po-
mieszczeniach magazynowych 
legalnie funkcjonującej firmy, ulo-
kował linię produkcyjną służącą do 
paczkowania produktu. Zaopa-
trywał on fabrykę w surowiec w po-

staci ziaren kawy, a także zapewniał 
dostawy niezbędnych do jej pacz-
kowania elementów opakowań, 
które były przez niego sprowa-
dzane z Ukrainy.

W fabryce pracowało 12 osób, 
które obsługiwały maszyny służące 
do paczkowania kawy i drukowania 
na gotowych opakowaniach dat 
produkcji. Osoby te zajmowały się 
także zgrzewaniem wypełnionych 
kawą torebek, układaniem ich do 
kartonowych opakowań i rozwoże-
niem towaru do jego odbiorców.

Prokurator ustalił, że w okresie 
objętym zarzutami, członkowie zor-
ganizowanej grupy przestępczej 
wyprodukowali ponad 23 700 kilo-
gramów podrobionej kawy, której 
wartość została oszacowana na 
ponad 1 850 000 złotych.

Sąd zdecydował, że przywódca 
grupy – Arkadiusz S. - spędzi za kra-
tami  2,5 roku. Jego dziesięciu 
wspólników, wśród których był jego 
syn, usłyszało wyroki w zawie-
szeniu. 

Zastępca dyrektora oraz skrzy-
paczka orkiestry symfonicznej 
to dwie, związane z Filharmonią 
Częstochowską osoby, które zo-
stały laureatami Nagrody 
Marszałka Województwa Ślą-
skiego w dziedzinie kultury.

Pierwsze z wyróżnień trafiło do 
zastępcy dyrektora Filharmonii 
Częstochowskiej Ireneusza Kozery, 
który został laureatem nagrody 
Marszałka Województwa Śląskiego 
w dziedzinie upowszechniania 
i ochrony dóbr kultury.

Nagroda honoruje osoby działa-

jące na terenie województwa ślą-
skiego za wieloletnie wybitne 
osiągnięcia w upowszechnianiu kul-
tury lub w ochronie jej dóbr. Wyróż-
nienia te, przyznawane od 2000 r., 
nagradzają autorów najbardziej war-
tościowych projektów i dokonań po-
pularyzatorskich, a także inicjatyw 
w zakresie zachowania dziedzictwa 
kulturowego regionu. Nagrody, na 
podstawie propozycji powołanej 
przez siebie komisji, przyznaje Za-
rząd Województwa Śląskiego.

Drugą laureatką, tym razem w ka-
tegorii młodych muzyków, została 
Alicja Miruk-Mirska, skrzypaczka 

Orkiestry Symfonicznej Filharmonii 
Częstochowskiej. 

Nagroda Marszałka Województwa 
Śląskiego dla młodych twórców 
przyznawana jest co roku trzem 
osobom, które nie przekroczyły 35 
roku życia, działającym na terenie 
województwa śląskiego lub na jego 
rzecz. Wyróżnienia te, przyznawane 
od 2004 r., są istotną formą wspie-
rania i honorowania przez Woje-
wództwo Śląskie osiągnięć młodych 
artystów regionu. Nagrody przy-
znaje Zarząd Województwa Ślą-
skiego na podstawie propozycji 
powołanej przez siebie komisji.

Częstochowscy radni przyjęli 
uchwałę w sprawie obywatel-
skiej inicjatywy uchwałodawczej 
oraz wymogów formalnych pro-
jektu uchwały składanej 
w ramach takiej inicjatywy. Teraz 
wniesienie projektu uchwały bę-
dzie możliwe po zawiązaniu 
minimum 7-osobowego komi-
tetu i zebraniu co najmniej 300 
podpisów.

Procedura obywatelskiej inicja-
tywy uchwałodawczej była wcze-
śniej uregulowana w Statucie Miasta 
Częstochowy. Po jego zmianie prze-
pisy te zostały formalnie uchylone, 
dlatego Rada Miasta postanowiła 
uregulować możliwość wnoszenia 
projektów uchwał przez grupy 
mieszkańców Częstochowy osobną 
uchwałą, która uwzględnia uwagi or-
ganu nadzoru sformułowane w ubie-
głym roku.

Celem regulacji jest zapewnienie 
istotnego elementu partycypacji 
społecznej w samorządzie, bez sta-
wiania wygórowanych progów 

i wymagań dla grup mieszkańców 
pragnących mieć udział w stano-
wieniu prawa lokalnego.    

Obywatelski projekt uchwały 
może dotyczyć wszystkich spraw, 
z wyjątkiem takich, dla których 
ustawy zastrzegają wyłączną wła-
ściwość innych podmiotów do roz-
strzygania lub wnoszenia projektu 
uchwały. W szczególności nie może 
dotyczyć projektu i zmian w bu-
dżecie miasta.

W celu przygotowania i złożenia 
obywatelskiego projektu uchwały 
grupa mieszkańców Częstochowy, 
w liczbie co najmniej 7 osób, posia-
dających czynne prawo wyborcze 
do organu stanowiącego, zawiązuje 
komitet inicjatywy uchwałodawczej. 
Komitet występuje pod nazwą uzu-
pełnioną o tytuł projektu uchwały. 
Członkowie komitetu składają pi-
semne oświadczenia o utworzeniu 
komitetu, ze wskazaniem imienia 
i nazwiska, adresu zamieszkania oraz 
z własnoręcznym podpisem.

Procedurę złożenia obywatel-
skiego projektu uchwały komitet 

inicjatywy uchwałodawczej rozpo-
czyna przygotowując projekt 
uchwały oraz listę osób popierają-
cych ten projekt (potrzebne jest ze-
branie co najmniej 300 podpisów).

Obywatelski projekt uchwały zo-
staje skierowany do właściwych ko-
misji Rady Miasta oraz do 
Prezydenta  Miasta w celu weryfi-
kacji formalno-prawnej i oceny 
w zakresie finansowych skutków 
proponowanych rozwiązań dla bu-
dżetu miasta. Brak wymaganej 
liczby podpisów oznacza pozosta-
wienie obywatelskiego projektu 
bez dalszego rozpatrzenia.

Komitet inicjatywy uchwałodaw-
czej może prowadzić promocję 
swojego projektu uchwały zgodnie 
z przepisami prawa, zbierając pod-
pisy mieszkańców popierających 
projekt, organizując spotkania, 
udostępniając treść projektu oraz 
materiały promocyjne w środkach 
masowego przekazu, w tym na 
stronach internetowych i w me-
diach społecznościowych, a także 
rozpowszechniając materiały pro-
mocyjne w formie ulotek, plakatów 
lub banerów. Promocja taka nie 
może być jednak finansowana ze 
środków publicznych Miasta Czę-
stochowy, gminnych jednostek 
oraz spółek z udziałem kapitału 
miejskiego.

Wyróżnienie dla Filharmonii Częstochowskiej

Ksiądz odpowiada za seks 
z dzieckiem

Radni podjęli decyzję

Obywatelskie projekty 
według nowych zasad

Mykanowską kawę sprzedawali 
jako… włoską. Trafił do więzienia

Interwencja

Mieszkanka Częstochowy: 
od kilku miesięcy
nie mamy autobusów!
Qcd. ze str. 1

Ulica Łukasińskiego po wielu la-
tach oczekiwania została poddana 
przebudowie. To jedno z ważniej-
szych, lokalnych połączeń drogo-
wych w południowej części miasta. 
Prace przy tej kluczowej inwestycji 
w dzielnicy Raków ruszyły późną je-
sienią – wraz z końcem października 
ulicę zamknięto dla ruchu, a auto-
busy MPK zaczęły kursować objaz-
dami.  Teraz możliwy jest jedynie 
warunkowy dojazd do posesji, czy 
przejazd za zgodą kierownika bu-
dowy. - Wielu mieszkańców ulicy 
Łukasińskiego to starsi ludzie. 
Wśród nich jest również moja 
mama, której dostarczam zakupy. 
Sama mam już swoje lata i ciągłe 
pokonywanie na nogach trasy 
z Centrum Handlowego Jagielloń-
czycy do mieszkania mojej mamy 
zwyczajnie mnie męczy. Wcześniej 
przy ulicy Łukasińskiego mieliśmy aż 
cztery autobusy! - skarży się ko-
bieta. - Rozumiem, że tego typu in-
westycje wiążą się z utrudnieniami, 
ale skoro jest już asfalt, kierowcy tak 
czy siak tędy jeżdżą, to czy nie 
można byłoby „puścić” chociaż 
jednej linii? - pyta. 

34-letni ksiądz stanął na ławie 
oskarżonych. Mateusz P. odpo-
wiada za doprowadzenie 13-latki 
do obcowania płciowego i pod-
dania się tzw. innej czynności 
seksualnej. Proces duchownego 
ruszył przed myszkowskim sądem.

W połowie 2019 r. kuria biskupia 
w Kielcach złożyła do prokuratury za-
wiadomienie w sprawie Michała P., by-
łego wikarego w jednej z parafii 
w Koniecpolu w powiecie często-
chowskim, który przez kilka miesięcy 
w 2013 r. sprawował czynności ka-
płańskie w Kielcach. Prokuratura prze-

Okazuje się, że to nie będzie takie 
łatwe. - Do zakończenia robót zwią-
zanych z przebudową i oddaniem 
w pełni do użytku potrzeba kilku ty-
godni dobrej aury. Do wykonania 
jeszcze sporo prac brukarskich, 
przyłączeniowych, regulacja 
zjazdów itd. - informuje Maciej 
Hasik, rzecznik prasowy MZDiT 
w Częstochowie. - Wówczas moż-
liwe będzie sfinalizowanie prac bez 
szkody dla efektu końcowego. Zima 
w tym roku nie pozwala na konty-
nuowanie niektórych robót budow-
lanych, tak jak miało to miejsce 
w latach ubiegłych. Przy dobrej po-
godzie, takiej z jaką mieliśmy do 
czynienia przez kilka ostatnich zim, 
prace mogłyby być zakończone 
dużo szybciej – zaznacza.

Niewykluczone więc, że autobusy 
na ulicę Łukasińskiego wrócą dopiero 
wiosną. - Mając na uwadze aktualną 
sytuację pogodową i covidową osta-
tecznym, przewidywanym terminem 
jest koniec kwietnia – wyjaśnia Maciej 
Hasik. Jest jednak światełko w tunelu. 
- Jeśli tylko pogoda okaże się łaskaw, 
dokończenie prac i powrót auto-
busów MPK będą mogły się odbyć 
wcześniej – zapewnia.

słała sprawę do Prokuratury Rejonowej 
w Myszkowie, ponieważ to na terenie 
Koniecpola doszło do przestępstwa. 
Śledczy ustalili, że ksiądz dwukrotnie 
doprowadził 13-latkę do innych czyn-
ności seksualnych i współżycia płcio-
wego, gdy był wikarym w tamtejszej 
parafii. Ks. Michał P. został zbadany 
przez biegłych z zakresu psychiatrii, 
psychologii i seksuologii. Według bie-
głych miał pełną świadomość popeł-
nianych czynów, nie ma jednak cech 
i skłonności pedofilskich.

Proces duchownego toczy się 
przed Sądem Rejonowym w Mysz-
kowie za zamkniętymi drzwiami 
z uwagi na charakter sprawy.

■ bea
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Częstochowscy radni przyjęli sta-
nowisko w sprawie szczepień prze-
ciwko Covid-19. Apelują w nim 
o udział w trwającej akcji szczepień. 
Mając nadzieję na stosowne do po-
trzeb tempo Narodowego Programu 
Szczepień, liczą na to, że pozwolą 
one w efekcie na powrót do normal-
ności, także w gospodarce, co jest 
warunkiem utrzymania miejsc pracy 
i dochodów wielu polskich rodzin.

W treści uchwały czytamy:
Rada Miasta Częstochowy apeluje 

do Mieszkanek i Mieszkańców Często-
chowy o udział w akcji szczepień prze-
ciwko Covid-19. Tylko masowe 
szczepienia obejmujące zdecydowaną 
większość społeczności naszego miasta 
i całego kraju w grupie wiekowej po-
wyżej 18. roku życia, pozwolą nam 
osiągnąć odporność populacyjną.

Szczepionka, nad którą intensywnie, 
przez wiele miesięcy pracowali naukowcy 
z całego świata,  jest obecnie jedynym 
skutecznym rozwiązaniem, dającym 
możliwość zabezpieczenia nas przed ko-
lejnymi falami pandemii koronawirusa. 
Jest szansą na uodpornienie społeczeń-
stwa na zakażenie oraz zdobycie kontroli 
nad transmisją wirusa SARS-CoV-2.

Daje nadzieję na powrót do normal-
ności, nie tylko w sferze osobistych kon-
taktów z rodziną i przyjaciółmi, ale 
także w gospodarce, handlu i usługach.

Zakończenie epidemii to nie tylko 
kwestia zdrowia naszego i naszych bli-
skich, ale także normalnego funkcjono-
wania branż, których dotknęły 
epidemiczne ograniczenia. To warunek 
utrzymania bardzo wielu miejsc pracy 
oraz dochodów wielu polskich rodzin.

Dlatego raz jeszcze apelujemy: kiedy 
będziemy mieli już taką możliwość 
związaną z ustaloną kolejnością szcze-
pień, zaszczepmy się w trosce o siebie, 
swoją rodzinę, a także tych, którzy z po-
wodu zdrowotnych przeciwwskazań 
nie mogą przyjąć szczepionki.

Apelując do społeczności Miasta Czę-
stochowy, mamy jednocześnie nadzieję 
na stosowne do potrzeb tempo Narodo-
wego Programu Szczepień. Mając świa-
domość, że zależy ono w głównej mierze 
od możliwości państwa w zakresie pozy-
skiwania kolejnych partii szczepionek, li-
czymy na sprawny przebieg procesu 
rejestracji i bezpieczną procedurę szcze-
pień w interesie społeczności Miasta 
Częstochowy i całej Polski.

Pobytem w więzieniu może 
skończyć się dla 48-letni miesz-
kańca powiatu kłobuckiego 
samochodowa przejażdżka. 
Mężczyzna wsiadł za kierow-
nicę, mając... ponad cztery 
promile alkoholu w organizmie! 
Na dodatek okazało się, że obo-
wiązuje go zakaz prowadzenia 
pojazdów mechanicznych.

Do zdarzenia doszło w ponie-
działek, 1 lutego. W miejscowości 
Wilkowiecko na ulicy Mickiewicza 
patrol prewencji zatrzymał do kon-
troli kierującego toyotą. Niestety 

podczas przeprowadzonego ba-
dania stanu trzeźwości okazało się, 
że 48-letni mieszkaniec powiatu 
kłobuckiego, miał w organizmie 
ponad 4 promile alkoholu, a samo-
chodem poruszał się pomimo obo-
wiązującego zakazu kierowania 
pojazdami mechanicznymi.

Sprawą nieodpowiedzialnego 
kierującego zajmują się kłobuccy 
kryminalni. Mężczyzna musi liczyć 
się z policyjnymi zarzutami. Grozi 
mu wysoka grzywna, zakaz pro-
wadzenia wszelkich pojazdów 
mechanicznych, a nawet pobyt 
w więzieniu.

Jest stanowisko

Radni w sprawie szczepień

Powiat kłobucki

Kompletnie pijany wybrał 
się na przejażdżkę

Doglądał plantacji z marihuaną

Nietypowe zajęcie 
seniora

Komendant Główny Policji poszu-
kuje chętnych do pełnienia służby 
w policyjnym ogniwie konnym. Do-
kumenty kandydatów do służby 
w częstochowskiej policji przyjmo-
wane są od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 7.30 do 15.00 

Tradycja wykorzystywania koni 
w policji sięga okresu międzywojen-
nego. W Komendzie Miejskiej Policji 
w Częstochowie zespół policji konnej 
powstał w 1998 roku. Aktualnie w na-
szym mieście służbę pełni 11 jeźdźców 
i 12 koni służbowych, w tym 9 
jeźdźców i 11 koni posiada atest dru-
giego stopnia. Oznacza to, że mogą 
pełnić służbę w miejscach zatłoczo-
nych lub zabezpieczać imprezy ma-
sowe o podwyższonym ryzyku. 
Patrole konne pełnią służbę na terenie 
całego województwa śląskiego.

Na co dzień patrole konne można 
spotkać w parkach, terenach le-

śnych i na ulicach Częstochowy. 
Również wszędzie tam, gdzie po-
trzebne jest ich wsparcie, szcze-
gólnie podczas zabezpieczenia 
imprez masowych.

Zanim koń służbowy wyruszy 
w swój pierwszy patrol, musi przejść 
odpowiednie szkolenie. Przygoto-
wanie policyjnego wierzchowca do 
pełnienia służby patrolowej w ruchu 
miejskim o małym natężeniu i przy 
zabezpieczaniu imprez masowych 
o niskim stopniu ryzyka służby trwa 
minimum 6 miesięcy. Cały kurs 
kończy się testem sprawności użyt-
kowej konia, w celu wydania atestu 
pierwszego stopnia. Policyjny jeź-
dziec również musi się odpowiednio 
przygotować do pełnienia służby 
z czworonożnym partnerem. W tym 
celu odbywa 3-miesięczne szko-
lenie, którego zwieńczeniem jest eg-
zamin. Dopiero tak przygotowany 
duet może wyruszyć razem w teren.

Jeżeli marzysz o tym, by twoja 
praca nie była tylko nudnym obo-
wiązkiem, jesteś zdolny do służby 
w formacjach uzbrojonych i chciałbyś 
pełnić służbę w policyjnym ogniwie 
konnym, możesz się zgłosić i zostać 
jednym z funkcjonariuszy.

W 2021 roku Komendant Główny 
Policji określił następujące terminy 
przyjęć:
• 23 lutego;
• 20 kwietnia;
• 13 lipca;
• 15 września;
• 3 listopada;
• 30 grudnia.

Dokumenty kandydatów do 
służby w policji przyjmowane są od 
poniedziałku do piątku w godzinach 
od 7.30 do 15.00 w Zespole Kadr 
i Szkolenia Komendy Miejskiej Po-
licji w Częstochowie przy ulicy Po-
piełuszki 5, telefon 47 85 813 41.

Policja 

Chcesz pełnić służbę  
w policyjnym ogniwie 
konnym? Zgłoś się!

Osiem lat w więzieniu może 
spędzić 69-letni mieszkaniec 
powiatu częstochowskiego, 
który hodował marihuanę. 
Funkcjonariusze zabezpieczyli 
w sumie ponad 200 krzaków 
konopi innych niż włókniste 
oraz blisko 2,5 kilograma suszu, 
wstępnie zidentyfikowanego 
jako marihuana.

Na trop 69-latka wpadli funkcjo-
nariusze z Kielc. Ustalili oni, że niele-
galne specyfiki docierające do 
województwa świętokrzyskiego 
mogą pochodzić z terenu woje-
wództwa śląskiego. W efekcie do-

tarli na jedną z posesji znajdującą się na 
terenie powiatu częstochowskiego.

W budynku gospodarczym poli-
cjanci odnaleźli specjalnie zaadopto-
wane pomieszczenia, w których 
łącznie rosło 210 konopi innych niż 
włókniste. Kolejne czynności pozwo-
liły na zabezpieczenie 2400 gramów 
suszu roślinnego, wstępnie zidentyfi-
kowanego jako marihuana. Dodat-
kowo wyszło na jaw, że plantacje 
zasilane były dzięki nielegalnie podłą-
czonej instalacji elektrycznej, która 
omijała licznik.

W związku z tą sprawą został zatrzy-
many 69-latek, który doglądał niele-
galnych plantacji. Mężczyzna będzie 
musiał wytłumaczyć się ze swojego 
botanicznego zainteresowania przed 
sądem. Może mu grozić do 8 lat po-
zbawienia wolności.
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Województwo Śląskie ponownie 
pomoże gminom – a co za tym 
idzie również przedsiębiorcom - 
dla których źródłem utrzymania 
jest turystyka.

Wzorem ubiegłego roku branża 
otrzyma zastrzyk finansowy, ale 
kwota pomocy będzie znacznie 
wyższa, bo wyniesie aż 84 mln 
zł. Pakiet zostanie uruchomiony 
już w pierwszym kwartale bieżą-
cego roku.

- Turystyka jest jedną z tych branż, 
w którą koronawirus uderzył naj-
bardziej. Przedsiębiorcy potrzebują 
takiej formy wsparcia, która po-
może im szybko odzyskać klientów. 
Śląski Pakiet dla Turystyki jest odpo-
wiedzią samorządu województwa 
na kryzys w tej branży. Wspierając 
i promując konkretne atrakcje czy 
obiekty turystyczne chcemy realnie 
przyczynić się do jej odbudowy – 
przekonuje marszałek woje-
wództwa, Jakub Chełstowski.

- Podajemy pomocną dłoń tury-
styce widząc problemy przedsię-
biorców. To także realne wsparcie dla 
gmin utrzymujących się z turystyki. 
Stąd decyzja o rozszerzeniu pakietów 
pomocowych o kolejne filary – do-
daje wicemarszałek Wojciech Kałuża.

W ubiegłym roku była to kwota 3,5 
mln zł. Z pomocy skorzystało 405 
podmiotów, województwo dofinan-
sowało 477 wydarzeń, a kampanie 
społeczne promujące turystykę uzy-
skały blisko 30 mln zasięgu. Jednak 
druga fala pandemii spowodowała ko-
lejny kryzys branży. Blisko 90 proc. ho-

teli odnotowało po wprowadzeniu 
rządowych obostrzeń średnią fre-
kwencję poniżej 20 proc., z czego 
prawie 6 na 10 hoteli poniżej 10 proc. 
– wynika z najnowszej ankiety Izby 
Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego 
dotyczącej wyników branży w listopa-
dzie. Sytuacja w styczniu uległa dal-
szemu pogorszeniu. Ograniczenia 
związane z zamknięciem hoteli, ga-
stronomii, stoków narciarskich oraz 
kumulacją ferii zimowych jeszcze bar-
dziej pogłębiły zapaść. Dla przykładu: 
aż 90 procent przychodów Szczyrku 
pochodzi z podatków firm turystycz-
nych, zaś 60-70 proc. z nich genero-
wanych jest właśnie zimą. Podobna 
sytuacja dotyczy pozostałych gmin 
posiadających zimową infrastrukturę 
turystyczną, w tym przede wszystkim 
stoki narciarskie, które są motorem na-
pędowym. Analizując skutki pandemii, 
badaniom poddano 38 gmin położo-
nych w Beskidzie Śląskim, Śląsku Cie-
szyńskim i Beskidzie Żywieckim oraz 
15 gmin zlokalizowanych na Jurze Kra-
kowsko-Częstochowskiej – łącznie 53 
gminy. Subregion południowy stanowi 
86 proc. potencjału turystycznego 
analizowanego obszaru a obszar Jury 
Krakowsko-Częstochowskiej stanowi 
pozostałe 14 proc. Oznacza to, że 
skutki pandemii są największe w połu-
dniowej części województwa i pomoc 
powinna być skierowana w zdecydo-
wanej większości właśnie w ten re-
gion. Dlatego samorząd województwa 
zdecydował o znaczącym podnie-
sieniu kwoty pomocy do 84 mln zł, 
która – wliczając rok ubiegły - ogółem 
sięgnie aż 87, 5 mln zł. Podział środków 

to 85 proc. dla gmin położonych w Be-
skidzie Śląskim, Śląsku Cieszyńskim i Be-
skidzie Żywieckim (powiaty: cieszyński, 
bielski, żywiecki) oraz 15 proc. dla gmin 
położonych na Jurze Krakowsko-Czę-
stochowskiej (powiat częstochowski, 
myszkowski, zawierciański).

Według założeń, w pierwszej ko-
lejności wsparciem objęte powinny 
być gminy położone w Beskidzie 
Śląskim, Śląsku Cieszyńskim i Beski-
dzie Żywieckim, które posiadają na 
swoim terenie zimową infrastruk-
turę turystyczną, w tym stoki nar-
ciarskie. Dopiero w drugiej kolejności 
środki trafią do gmin z terenu Jury 
Krakowsko-Częstochowskiej, któ-
rych potencjał turystyczny jest naj-
większy. Pomoc będzie miała formę 
rekompensat dla gmin objętych po-
mocą za utracone dochody budże-
towe. W efekcie gminy mają podjąć 
inicjatywy na rzecz przedsiębiorców 
z branży turystycznej. Będą to zwol-
nienia z podatków czy też umo-
rzenia opłat lokalnych. Wysokość 
wsparcia wyniesie do 125 procent 
utraconych w 2021 roku dochodów 
budżetowych z tytułu decyzji podję-
tych przez organy gmin na rzecz 
przedsiębiorców z branży tury-
stycznej. Wysokość wnioskowanej 
pomocy na jedną gminę wynosi nie 
więcej niż 2 mln zł (dotyczy gminy, 
w których stosunek ilości miejsc 
noclegowych w gminie liczonej do 
ilości mieszkańców w gminie prze-
kracza wskaźnik 0,5) i po 500 tys. zł 
w przypadku pozostałych gmin.
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Wkrótce za to odpowiedzą

Zniszczyli wiatę przystankową

Minecraft

Młodzi projektanci 
wyróżnieni

Częstochowa

Miejscowy plan dla Stradomia
Do 25 lutego będzie wyłożony do 
publicznego wglądu projekt 
zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego 
obszaru położonego, w rejonie 
ulic: Piastowskiej, Sabinowskiej 
oraz rzeki Konopki wraz z uzasad-
nieniem i prognozą oddziaływania 
na środowisko. 

Zmiana planu została sporządzona 
w trybie nowelizacji i obejmuje je-
dynie elementy określone w uchwa-
łach Rady Miasta, inicjujących 
procedurę planistyczną. Dotyczą 
one m.in. części tekstowej (w za-
kresie: przepisów ogólnych, zasad 

ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego wraz z określeniem ogól-
nych zasad kształtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenu, wskaź-
ników zagospodarowania terenu, 
minimalnej powierzchni nowo wy-
dzielanych działek budowlanych) 
i części graficznej (w zakresie: zmiany 
przeznaczenia terenów zieleni urzą-
dzonej, zmiany przebiegu linii rozgra-
niczających tereny o różnym 
przeznaczeniu lub różnych zasadach 
zagospodarowania dla terenów 
usług i handlu oraz zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej).

 
Dyskusja publiczna nad przyję-

tymi w projekcie zmiany planu roz-

wiązaniami odbędzie się 15 lutego  
o godz. 13.00 w formie wideokon-
ferencji. 

Osoby zainteresowane udziałem 
w dyskusji publicznej w formie wi-
deokonferencji proszone są o prze-
słanie najpóźniej do 12 lutego do 
godz.12:00 zgłoszenia na adres 
e-mail: mpup@czestochowa.um.
gov.pl podając w jego treści: imię 
i nazwisko lub nazwę wraz z ad-
resem zamieszkania albo siedziby.

 
Uwagi do projektu zmiany planu 

można będzie składać do 12 marca.

Częstochowscy strażnicy miejscy - 
dzięki informacjom od operatorów 
miejskiego monitoringu - ujęli 3 
młodych sprawców, którzy zdewa-
stowali wiatę przystankową 
w rejonie al. Wyzwolenia.

Do zdarzenia doszło w minioną 
sobotę ok. godz. 1:50 w nocy. Pra-
cownicy Straży Miejskiej z referatu 
miejskiego monitoringu zauważyli 3 
mężczyzn, którzy znajdowali się na 
jednym z przystanków autobuso-
wych przy al. Wyzwolenia. 

W pewnym momencie zaczęli oni 
dewastować wiatę dając upust 
„swoim talentom” artystycznym. 
Chwilę później mężczyźni wsiedli 
do autobusu i odjechali. Strażnicy 
miejscy mieli od operatorów moni-
toringu informacje o numerze auto-
busu oraz rysopisy sprawców. 
Sprawcy po krótkim czasie zostali 
ujęci przez funkcjonariuszy Straży 
Miejskiej. Dwóch z nich miało po 
17 lat. O sprawie poinformowano 
policjantów z V KP.

Chcą wesprzeć turystykę

Tegoroczne ferie były dość niety-
powe. Aby młodzi częstochowianie 
się nie nudzili, magistrat zaprosił 
ich do udziału w konkursie, któ-
rego celem było stworzenie 
wirtualnej szkoły marzeń w grze 
Minecraft. 

W konkursie ,,Szkoła Przyszłości w 
Minecraft” trzeba było możliwie naj-
dokładniej odwzorować elewację 
„Centrum Edukacyjnego Przy-
szłości”, którego ,,bazowa” wizuali-
zacja dostępna była na stronie http://
zawodowaczestochowa.pl  Z kolei 
co do pomysłu na wnętrze takiej 
,,szkoły przyszłości” można się było 
wykazać pełnią fantazji, projektując i 
wyposażając je dowolnie. W tym po-
budzającym twórcze moce młodych 
ludzi, ale i ,,wirtualnym” – dopaso-
wanym do okresu pandemii, zdalnej 
nauki i znaczących ograniczeń sani-
tarnych podczas ferii – konkursie, 
mogły wziąć udział uczennice i 
uczniowie VII i VIII klas szkół podsta-
wowych z całego Subregionu Pół-

nocnego województwa, a także 
młodzież częstochowskich szkół po-
nadpodstawowych (bez względu na 
miejsce zamieszkania).

Przy ocenie dostarczonych prac 
wzięto pod uwagę m.in. ich zgodność 
z zadaną tematyką, pomysłowość, 
wykonanie czy poziom artystyczny. 
Złożone z pracowników Urzędu 
Miasta jury (w składzie: Sławomir Sto-
larski – naczelnik Wydziału Admini-
stracji Architektoniczno-Budowlanej, 
Rafał Piotrowski – naczelnik Wy-
działu Edukacji oraz Anna Ty-
moshenko – kierowniczka Centrum 
Obsługi Inwestora, a zarazem koor-
dynatorka konkursowych zmagań) 
było pod takim wrażeniem efektów 
pracy młodych projektantów, że zde-
cydowało… przyznać dodatkowe 
laury.

Żeby jednak dać młodym projek-
tantkom i projektantom dobrą pod-
stawę do ich dalszych działań, 
trzeba było najpierw ją stworzyć – 
także w formie rywalizacji.  
W ,,Konkursie na projekt bazowy” 
można było liczyć zwłaszcza na 
młodzież częstochowskich szkół 
technicznych.
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Prokuratoria Generalna   

Wpłynęły dwa pozwy  
o odszkodowanie za lockdown

Kod QR można pobrać wcho-
dząc na portal pacjent.gov.pl i lo-
gując się na swoje Internetowe 
Konto Pacjenta (IKP) lub wkrótce 
w aplikacji mObywatel. O wydruk 
papierowy kodu można poprosić 
w punkcie szczepień bezpo-
średnio po zaszczepieniu drugą 
dawką. W sklepach Google Play 
i App Store jest też dostępna bez-
płatna aplikacja "Zaszczepieni", 
która umożliwia weryfikację waż-
ności i poprawności kodu QR 
okazywanego przez osobę za-
szczepioną. Aplikacja ta umoż-
liwia potwierdzenie, że okazujący 
kod jest faktycznie zaszczepiony 
obiema dawkami szczepionki.

Aplikacja "Zaszczepieni" pokazuje 
podstawowe dane osoby zaszcze-
pionej – imiona i pierwszą literę na-
zwiska oraz dzień i miesiąc urodzin. 
Działa w trybie offline.

Kod QR przydatny jest przy wjeź-
dzie do Polski. Osoby, które go 
okażą, nie są kierowane na kwaran-
tannę. Ponadto nie dotyczy ich 
ustalony limit 5 osób na spotka-
niach towarzyskich. - QR kod jest 
obecnie ważny przez 12 miesięcy, 
czyli relatywnie dość krótko. Zrobi-
liśmy to w trosce o jakość i bezpie-
czeństwo obywateli, ponieważ 
wciąż otwarte pozostaje pytanie, 
jak długo utrzymuje się odporność 
po szczepieniu przeciw COVID-19. 

Każdy pacjent, który przyjął dwie dawki szczepionki przeciw 
COVID-19, może pobrać kod QR potwierdzający szczepienie. Ważny 
jest rok – poinformowała PAP dyrektor Centrum e-Zdrowia 
Agnieszka Kister.

Wpłynęły dwa pozwy z żądaniami odszkodowawczymi wz. z loc-
kdownem: jeden na ok. 215 tys. zł od właściciela galerii handlowej, 
a drugi na ok. 458 tys. zł od właściciela sieci siłowni - poinformo-
wała PAP Prokuratoria Generalna, która reprezentuje Skarb Państwa 
przed sądami.

Założyliśmy pewną elastyczność, 
jeśli chodzi o późniejsze wydłużenie 
terminu ważności kodu. W praktyce 
oznacza to, że jeśli w przyszłości ba-
dania potwierdzą, że skuteczność 
tych szczepionek utrzymuje się 
dłużej niż rok, pacjenci będą mogli 
pobrać zaktualizowaną wersję QR 
kodu, np. wchodząc na swoje Inter-
netowe Konto Pacjenta – powie-
działa dyrektor CeZ.

Równocześnie dodała, że osoby, 
które nie chcą lub nie potrafią ko-
rzystać z Internetowego Konta 
Pacjenta będą mogły również 
uzyskać zaktualizowany kod u le-
karza. - Osoby zaszczepione 
dwiema dawkami będą mogły 
pójść do lekarza i poprosić o wy-
druk kodu QR. Każdy lekarz ma 
dostęp poprzez bezpłatną apli-
kację gabinet.gov.pl do tej infor-
macji, co wynika z ustawy z dnia 
2 marca 2020 r. o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z za-
pobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19, innych 
chorób zakaźnych oraz wywoła-
nych nimi sytuacji kryzysowych. 
Oznacza to, że może pobrać kod, 
po wcześniejszej weryfikacji, czy 
pacjent faktycznie został zaszcze-
piony, wpisując numer PESEL pa-
cjenta do systemu gabinetowego 
– dodała.

Ograniczenia w działalności części 
branż, tzw. lockdown zostały wpro-
wadzone wiosną zeszłego roku po 
wybuchu pandemii koronowirusa. 
Częściowy, lub całkowity zakaz 
działalności obejmował od tego 
czasu m.in. branżę hotelarską, ga-
stronomiczną, fitness, handlową, tu-
rystyczną, rozrywkową, usługową, 
targową czy eventową.

O pozwach, które wpłynęły do 
Prokuratorii w tej sprawie, jako 
pierwszy poinformował Business In-
sider.

Jak poinformowała PAP Prokura-
toria Generalna, która reprezentuje 
Skarb Państwa przed sądami, do tej 
pory wpłynęły dwa pozwy z żąda-
niami odszkodowawczymi, związa-
nymi z lockdownem. Jeden z nich 
opiewa na kwotę ok. 215 tys. zł i zo-
stał złożony przez właściciela galerii 
handlowej, a drugi na kwotę ok. 
458 tys. zł został złożony przez wła-
ściciela sieci siłowni. Według rzecz-
nika Prokuratorii Bartosza Swatka, 
odpowiedzi na te pozwy nie zostały 
jeszcze przygotowane i na tym 
etapie Prokuratoria nie zdradza 
szczegółów spraw.

Rzecznik dodał, że trzeba 
uwzględniać fakt, że mierzymy się 
z sytuacją bezprecedensową. - 
Pandemia nie została wywołana 
działaniami Państwa, a przyjmo-

Ciemnoczerwone strefy, w któ-
rych występuje szczególnie duża 
liczba infekcji, wzmocnione zasad 
dotyczące testów na obecność 
koronawirusa i kwarantanny oraz 
odradzanie tych podróży, które 
nie są niezbędne - to niektóre z za-
leceń, które przyjęły 
w poniedziałek kraje członkow-
skie w ramach Rady UE.

Zgodnie z nimi do istniejących ka-
tegorii zielonych, pomarańczowych, 
czerwonych i szarych stref dodany 
zostanie nowy kolor - ciemnoczer-
wony. Będzie on umieszczany na co-
tygodniowej mapie publikowanej 
przez ECDC (Europejskie Centrum 
ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób). 
Ten kolor będzie dotyczył obszarów, 
na których koronawirus występuje 
powszechnie lub na których wystę-
puje wariant, budzący niepokój.

Ciemnoczerwone strefy zostały 
zdefiniowane jako obszary, w któ-
rych skumulowany wskaźnik zgła-
szania przypadków koronawirusa 
w ciągu 14 dni wynosi 500 na 100 
tys. osób lub więcej.

Państwa członkowskie powinny znie-
chęcać do wszelkich mniej istotnych 
podróży do obszarów czerwonych 
i ciemnoczerwonych, jednocześnie nie 

Przeciw COVID-19 

Kod QR potwierdzający 
szczepienie ważny rok

Wśród nich ciemnoczerwone strefy zakażeń 

Nowe środki dotyczące  
pandemii

Rzecznik MZ  

Wykonanie testu po wjeździe do Polski 
nie zwalnia z obowiązku kwarantanny

wane w Polsce rozwiązania nie 
odbiegały od przyjętych w Unii 
Europejskiej. Państwo działało w in-
teresie obywateli kierując się 
ochroną ich życia i zdrowia. 
Oprócz tego zostały uruchomione 
środki ograniczające negatywne 
skutki ekonomiczne i finansowe 
pandemii. To wszystko powinno 
ograniczać zakres kompensacji 
Państwa nawet w przypadku 
ewentualnego wystąpienia innych 
przesłanek odpowiedzialności - 
wskazał.

Wprowadzane od marca 2020 r. 
okresowe obostrzenia obejmo-
wały m.in. zawieszenie międzyna-
rodowych pasażerskich połączeń 
lotniczych i kolejowych i ograni-
czenia w działalności firm trans-
portowych, m.in. dotyczącej 
dopuszczalnej liczby pasażerów, 
zawieszenie działalności instytucji 
kultury: teatrów, filharmonii, mu-
zeów, kin i innych wydarzeń kultu-
ralnych z udziałem publiczności, 
w tym koncertów, spektakli, wer-
nisaży, odwołanie imprez maso-
wych, w tym wydarzeń sportowych 
czy targów oraz imprez wysta-
wienniczych i kongresów, ograni-
czenia działalności galerii 
handlowych, ograniczenie liczby 
klientów w sklepach, zamknięcie 
dla gości barów, restauracji, 

pubów, kasyn, zamknięcie hoteli 
i innych miejsc noclegowych (dzia-
łających na zasadzie wynajmu 
krótkoterminowego), zamknięcie 
punktów kosmetyczno-usługo-
wych, fryzjerskich, gabinetów ta-
tuażu, siłowni, klubów fitness, 
zawieszenie zabiegów rehabilita-
cyjnych i masaży.

Wraz z ograniczeniami związa-
nymi z pandemią rząd wprowadził 
także działania pomocowe, przede 
wszystkim tzw. Tarcze, w tym 
Tarczę Finansową 2.0 dedykowaną 
specjalnie najbardziej dotkniętymi 
przez ograniczenia branżom. Tarcza 
Finansowa 2.0. ma umożliwić 
mikro, małym i średnim firmom 
przyznanie subwencji, które będą 
mogły być w 100-proc. umarzane. 
Wartość pomocy dla przedsię-
biorców w ramach Tarczy Finan-
sowej 2.0 to 13 mld zł: 6,5 mld zł 
dla mikrofirm i kolejne 6,5 mld zł 
dla spółek zatrudniających od 10 
do 249 pracowników.

We wtorek rząd zdecydował, że 
lista kilkudziesięciu branż, które 
obejmie pomoc, zostanie rozsze-
rzona o kolejne rodzaje działalności: 
sprzedaż hurtową odzieży i obuwia, 
działalność klubów sportowych, 
naukę języków obcych; sprzedaż 
detaliczną obuwia i wyrobów skó-
rzanych prowadzoną w wyspecjali-
zowanych sklepach, pranie 
i czyszczenie wyrobów włókienni-
czych i futrzarskich, produkcję 
filmów, nagrań wideo i programów 
telewizyjnych, postprodukcję zwią-
zaną z filmami, nagraniami wideo 
i programami telewizyjnymi, dystry-
bucję filmów, nagrań wideo i pro-
gramów telewizyjnych, nagrania 
dźwiękowe i muzyczne.

blokując granic w przypadku podróży 
niezbędnych.

Państwa członkowskie powinny 
wymagać również od osób podró-
żujących z obszaru sklasyfikowa-
nego jako ciemnoczerwony, aby 
przed przybyciem poddać się te-
stowi na obecność koronawirusa, 
a po przybyciu poddać się kwaran-
tannie.

Biorąc pod uwagę wzrost zdol-
ności testowania pod kątem koro-
nawirusa, Rada UE ustaliła, że nic 
nie stoi na przeszkodzie, aby pań-
stwa członkowskie miały możli-
wość wymagania od podróżnych 
przybywających z obszarów poma-
rańczowych, czerwonych i szarych 
wykonania testu przed wyjazdem.

Pracownicy sektora transportu 
nie powinni być zobowiązani do 
poddawania się testom. W przy-
padku, gdy państwo członkowskie 
wymaga od nich poddania się te-
stom, należy zastosować szybkie 
testy antygenowe.

Osoby, które mieszkają w regionach 
przygranicznych i przekraczają granicę 
codziennie lub często, na przykład w ce-
lach zawodowych, naukowych lub ro-
dzinnych, nie powinny być 
zobowiązane do poddawania się te-
stom lub kwarantannie. Jeżeli zostanie 
wprowadzony wymóg testowania, 
częstotliwość tych testów powinna 
być "proporcjonalna".

- Wykonanie testu wykrywają-
cego zakażenie koronawirusem 
po wjeździe do Polski nie zwalnia 
z obowiązku odbycia kwaran-
tanny – przekazał we wtorek 
rzecznik Ministerstwa Zdrowia 
Wojciech Andrusiewicz, odno-
sząc się do informacji 
o badaniach oferowanych na 
wrocławskim lotnisku.

Port Lotniczy Wrocław poinfor-
mował 29 stycznia w mediach spo-
łecznościowych i na swojej stronie 
internetowej, że "od 30 stycznia br. 
pasażerowie przylatujący ze strefy 
Non Schengen będą mogli wykonać 
na wrocławskim lotnisku tuż po 
przylocie szybki test antygenowy. 
Negatywny wynik testu umożliwia 
zwolnienie z 10-dniowej kwaran-
tanny” – podano.

Tymczasem, jak podkreśla Andru-
siewicz, nie ma przepisów, które 
dopuszczają zwolnienie z kwaran-
tanny po badaniu w Polsce. - Test 
należy wykonać nie później niż 48 
godzin przed przekroczeniem gra-
nicy – wskazał.

Rzecznik przypomniał, że z obo-
wiązku odbycia kwarantanny wjaz-
dowej są zwolnione m.in. osoby 
zaszczepione przeciw COVID-19, 
tzn. osoby, które otrzymały pełny 

cykl szczepień złożony z dwóch 
dawek, a także osoby mające nega-
tywny wynik testu w kierunku SAR-
S-CoV-2.

Przy zwolnieniu z kwarantanny 
honorowane są wyniki testów anty-
genowych i RT-PCT (molekular-
nych, genetycznych), tzn. testów 
wykonanych metodami wskaza-
nymi w kryteriach laboratoryjnych. 
Z obowiązku odbycia kwarantanny 
wjazdowej nie zwalniają negatywne 
wyniki testów na obecność prze-
ciwciał anty-SARS-CoV-2 (testy se-
rologiczne i kasetkowe).

Andrusiewicz wskazał, że w chwili 
przekraczania granicy z Polską 

wynik testu nie może być starszy 
niż dwie doby, licząc od momentu 
uzyskania wyniku tego testu.

Test – jak zaznaczył – powinien 
zostać wykonany za granicą przed 
powrotem, wjazdem do Polski. Test 
wykonany w Polsce jeszcze przed 
wyjazdem za granicę, nie zwalnia 
z kwarantanny przy powrocie z za-
granicy, jeśli upłyną od tego czasu 
dwie doby.

Zgodnie z przepisami – jak pod-
kreślił – wykonanie komercyjnego 
testu już po wjeździe do Polski nie 
zwalnia z obowiązku odbycia kwa-
rantanny.
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Jak zwracają uwagę badacze z Uni-
wersytetu Cypryjskiego, za drugą 
falę epidemii obwinia się w dużej 
mierze brak odpowiedniego wyko-
rzystania dostępnych zabezpie-
czeń. Tymczasem, zdaniem 
badaczy ze względu na zmiany po-
gody dwie fale rocznie są nieunik-
nione.

Choć maseczki, ograniczenia po-
dróży i społeczny dystans spowal-
niają postęp epidemii, to brak 
uwzględnienia klimatu stanowi 
dużą lukę w prognozach rozwoju 
epidemii.

Typowy model uwzględnia dwa 
parametry - ryzyko zakażenia i od-
setek osób, które zdrowieją. Zwykle 
traktuje się te czynniki jako nie-
zmienne, co zdaniem autorów no-
wego podejścia jest błędne.

Temperatura, wilgotność i pręd-
kość wiatru także odgrywają bo-
wiem znaczącą rolę - twierdzą 
badacze.

Do modelu dodali oni kolejny ele-
ment, który nazwali współczynni-
kiem infekcji przenoszonej drogą 
powietrzną (ang. Airborne Infection 
Rate index - AIR).

Kiedy zastosowali swoją metodę 
do modeli epidemii rozwijającej się 
w Paryżu, Nowym Jorku i Rio de Ja-
neiro, okazało się, że dokładnie 
przewidywały one czas rozpoczęcia 
drugiej fali w każdym mieście.

Co więcej, ze względu na różnice 
klimatyczne zachowanie wirusa 
w Rio de Janeiro znacząco różniło 
się od jego zachowania w Paryżu 
i Nowym Jorku. Zdaniem na-
ukowców wskazuje to, że dwie fale 
rocznie to naturalne, zależne od po-
gody zjawisko. - Naszym zdaniem 
epidemiologiczne modele powinny 
uwzględniać czynniki klimatyczne 
przez zastosowanie AIR. Pań-
stwowe czy wielkoskalowe loc-
kdowny nie powinny opierać się na 
krótkoterminowych modelach, 
które wykluczają wpływ pogody 
i pór roku” - podkreśla prof. Dimitris 
Drikakis, jeden z autorów publikacji, 
która ukazała się w piśmie „Physics 
of Fluids”. - W czasie pandemii, 
kiedy masowe i skuteczne szcze-
pienia nie są dostępne, rządowe 
plany powinny mieć charakter dłu-
goterminowy, uwzględniając dzia-
łanie pogody. Na tej podstawie 

powinny powstawać strategie od-
nośnie zdrowia publicznego. Może 
to pomóc w uniknięciu pośpiesz-
nych reakcji takich jak ścisły loc-
kdown, które negatywnie wpływają 
na wszystkie dziedziny życia i glo-
balną ekonomię - dodaje współ-
autor opracowania dr Talib Dbouk.

Badacze przewidują, że kiedy 
wzrosną temperatury i spadnie wil-
gotność, liczba zakażeń zmaleje.

Ich zdaniem zalecenia dotyczące 
noszenia masek i dystansu społecz-
nego powinny być kontynuowane, 
ale z uwzględnieniem zmian pogo-
dowych.

To nie pierwsza praca tego ze-
społu na temat przenoszenia SARS-
-CoV-2. Wcześniej podał on, że 
kiedy osoba bez maseczki kaszle, 
kropelki śliny mogą w ciągu 5 se-
kund pokonać ponad 5 metrów. 
Odkrycie to badacze włączyli do 
swojego nowego modelu.

Opinia naukowców 

Fale epidemii mogą zależeć od pogody

Brytyjscy naukowcy 

Szczepionka 
AstraZeneca zapobiega 
też przenoszeniu wirusa

- Dyskutując o szczepieniach 
przeciwko COVID-19 warto po-
wiedzieć, o co my tak naprawdę 
teraz walczymy. Bo nie postawi-
liśmy sobie za cel totalnej erady-
kacji, czyli wyeliminowania 
COVID-19 - bo to być może jest 
nawet nierealne. SARS-CoV-2 
pewnie zostanie z nami. Natomiast 
szczepionki są drogą nie tylko do 
tego, by zmniejszyć liczbę chorują-
cych, ale też, by istotnie złagodzić 
objawy kliniczne w przypadku za-
każenia. Walczymy o to, by u takich 
osób nie rozwijał się stan ciężki, 
o to by nie było potrzeby hospitali-
zacji, o to, by zmniejszyć śmiertel-
ność. I w takim kontekście każda 
dopuszczona na terenie UE szcze-
pionka jest dobra i należy się za-
szczepić – zaznaczył w rozmowie 
z PAP ekspert w dziedzinie biologii 
medycznej i badań naukowych Uni-
wersytetu Medycznego im. Karola 
Marcinkowskiego w Poznaniu dr 
hab. Piotr Rzymski.

Jak mówił, na razie szczepić prze-

- Jeżeli SARS-CoV-2 z nami zostanie, a pewnie tak będzie, to dzięki 
szczepieniom nie będzie on już powodować powstawania takich 
problemów, jakie sprawia teraz. Inaczej mówiąc, dzięki szcze-
pionkom będziemy mogli wrócić do normalności – powiedział PAP 
dr hab. Piotr Rzymski z UM w Poznaniu.

Pogodowe parametry - takie jak 
temperatura, wilgotność czy 
prędkość wiatru - pomagają prze-
widzieć ataki epidemii. Kiedy 
zrobi się cieplej i mniej wilgotno, 
zachorowań powinno być mniej - 
twierdzą naukowcy.

Szczepionka opracowana przez naukowców z Uniwersytetu 
Oksfordzkiego i firmę AstraZeneca nie tylko zapobiega 
przed zachorowaniem na Covid-19, ale także znacząco - o 67 
proc. - zmniejsza przenoszenie się koronawirusa - uważają 
naukowcy.

ciwko COVID-19 można co naj-
wyżej osoby od 16. roku życia. - Być 
może szczepionka Pfizera będzie 
dopuszczona dla grupy od 12. roku 
życia – bo takie osoby brały już 
udział w trzeciej fazie badań klinicz-
nych – ale na razie musimy po-
czekać na wyniki – wskazał. - Jeżeli 
byśmy nawet założyli, że zaszcze-
pimy większość ludzkości na świecie 
od 12. roku, czy od 16. roku życia 
wzwyż - to koronawirus będzie 
nadal próbował swoich szans, 
a wtenczas będą one największe 
w grupie najmłodszych, którzy za-
zwyczaj prezentują niewiele ob-
jawów, albo w ogóle ich nie 
prezentują. Jednak z badań wynika, 
że dzieci mogą dłużej nawet niż do-
rośli tego wirusa rozprzestrzeniać - 
więc on może w tej grupie przetrwać 
– powiedział.

Dodał, że "być może w przyszłości 
zakażenie SARS-CoV-2 będziemy 
głównie przechodzić w dzieciń-
stwie". - Jeżeli wirus rzeczywiście 
miałby z nami zostać - ale nie powo-

To, czy osoby zaszczepione, same 
nie chorując, mogą przenosić koro-
nawirusa, czy też nie, było do te pory 
kluczową niewiadomą. Jeśli mogą 
przenosić, oznacza to, że dla pełnej 
ochrony potrzeba zaszczepić 
wszystkich. Jeśli jednak szczepionka 
powstrzymuje również rozprze-
strzenianie się wirusa, wówczas 
miałaby znacznie większy wpływ na 
pandemię, ponieważ każda zaszcze-
piona osoba pośrednio będzie 
chronić także innych ludzi.

Jak wynika ze wstępnych badań 
naukowców Uniwersytetu Oks-
fordzkiego, których wyniki zostały 
opublikowane w naukowym maga-
zynie "The Lancet", wygląda, że 
szczepionka firmy AstraZeneca o 67 
proc. redukuje także przenoszenie 
koronawirusa.

Badanie pokazuje, że szczepionka 
pozostaje skuteczna w 76 proc. 
w zapobieganiu przed zachorowa-
niem na Covid-19 przez trzy mie-
siące po podaniu pierwszej dawki. 
W przypadku podania drugiej 
dawki po trzech miesiącach sku-
teczność wzrasta do 82,4 proc. 
i jest większa niż, gdy drugą dawkę 

Dzięki szczepionkom będziemy mogli normalnie żyć

Ekspert: SARS-CoV-2 
pewnie z nami zostanie

dować problemu na poziomie kli-
nicznym - to nie byłoby tak źle. W tej 
chwili koronawirus ma mnóstwo 
szans, by się rozprzestrzeniać i bez 
szczepień ciężko będzie nad nim za-
panować. Bo alternatywą jest albo 
wprowadzanie twardych loc-
kdownów, które są wyniszczające, 
bądź ślepe dążenie do tzw. natu-
ralnej stadnej odporności, które bę-
dzie miało katastrofalne skutki dla 
zdrowia publicznego i gospodarki - 
podkreślił.

Rzymski zaznaczył, że trzeba pa-
miętać, iż szczepionki mają nam 
pomóc przede wszystkim powrócić 
do normalności. - Mają też odblo-
kować w pierwszej kolejności służbę 
zdrowia, która musi spełniać swoje 
funkcje - nie tylko pomagać osobom, 
które cierpią z powodu ciężkiego 
przebiegu COVID-19, ale wszystkim 
tym, którzy potrzebują jakiejkolwiek 
pomocy. Musimy też odblokować 
edukację, gospodarkę. I to – dzięki 
szczepieniom – jest już bardzo re-
alne – zaznaczył.

Wskazał, by właśnie te aspekty – 
na tym etapie pandemii - stawiać 
sobie za cel, a nie całkowitą elimi-
nację koronawirusa z ludzkiej popu-
lacji. - Jeśli wirus z nami pozostanie, 
a pewnie tak będzie, ale nie będzie 
powodować takich problemów, 
jakie sprawia teraz - to zwyczajnie 
będziemy mogli z nim żyć. Inaczej 
mówiąc, dzięki szczepionkom bę-
dziemy mogli wrócić do normal-
ności, za którą wszyscy tęsknimy 
– podkreślił. 

podano w ciągu pierwszych sześciu 
tygodni (54,9 proc.). To dowodzi, że 
większy wpływ na skuteczność tej 
szczepionki ma odpowiedni odstęp 
między dawkami, a nie poziom 
dawkowania.

Wyniki tych badań stanowią ar-
gument na poparcie decyzji brytyj-
skiego rządu o wydłużeniu do 12 
tygodni okresu między podaniem 
pierwszej i drugiej dawki szcze-
pionki, aby szybko zaszczepić jak 
największą część populacji. De-
cyzja ta dotyczy jednak zarówno 
preparatu firmy AstraZeneca, jak 
i tego opracowanego wspólnie 
przez firmy Pfizer i BioNTech, 
w przypadku którego mniej wia-
domo, jak zwiększenie okresu 
między dawkami wpływa na sku-
teczność szczepienia.

W Wielkiej Brytanii używane są 
obecnie obie szczepionki, a do 
użycia dopuszczona została 
jeszcze jedna, amerykańskiej 
firmy Moderna. Ani w przypadku 
szczepionki Pfizer/BioNTech, ani 
Moderny nie wiadomo, czy zapo-
biegają one także przenoszeniu 
wirusa.
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Strzelał z wiatrówki do konkubiny

Pijany uderzył w radiowóz

W ręce stróżów prawa z komisariatu 
w Czeladzi wpadł 37-letni mieszka-
niec miasta, który w trakcie awantury 
domowej oddał kilka strzałów z wia-
trówki w kierunku swojej 20-letniej 
konkubiny. Pijany mężczyzna zaata-
kował w odwecie za pretensje 
kobiety dotyczące stanu jego trzeź-
wości. Kobieta została postrzelona 
w okolice skroni. Na szczęście obra-
żenia nie zagrażają jej życiu.

Najbliższe 3 miesiące spędzi 
w areszcie 36-letni mężczyzna, 
który dopuścił się zgwałcenia nie-
trzeźwej kobiety. Policję zawiado-
miła pasażerka pociągu, która 
przez okno zauważyła mężczyznę 
siłą zmuszającego do obcowania 
płciowego leżącą kobietę. Szybka 
akcja rudzkich policjantów pozwo-
liła na zatrzymanie sprawcy na go-
rącym uczynku.

Policjanci z komisariatu I w Ru-
dzie Śląskiej zatrzymali 36-let-
niego mieszkańca Bytomia, który 
dopuścił się zgwałcenia 34-letniej 
kobiety. Mężczyzna jechał auto-
busem, którego końcowy przy-
stanek usytuowany był w dzielnicy 
Chebzie. Jechała nim również 
nietrzeźwa 34-latka, której na 
końcowym przystanku pomagał 

Do zdarzenia doszło w jednym 
z mieszkań w centrum Czeladzi. 37-
latek wrócił do domu pod wpływem 
alkoholu. Stan, w jakim znajdował się 
mężczyzna, nie spodobał się jego 
20-letniej partnerce życiowej. Między 
parą doszło do ostrej wymiany zdań 
zakończonej awanturą. W pewnym 
momencie mężczyzna wziął do ręki 
pistolet - wiatrówkę i oddał z niego 
kilka strzałów w kierunku kobiety. Za-
atakowana próbowała uciec i się 

ukryć, jednak kilka strzałów okazało 
się celnych. Najgroźniejszy przebił po-
włokę skórną w okolicy skroni. Na 
szczęście, poza dużym bólem, po-
strzał nie spowodował groźniejszych 
obrażeń u kobiety. Zatrzymany przez 
policjantów mężczyzna miał prawie 2 
promile alkoholu w organizmie. Po 
wytrzeźwieniu usłyszy zarzuty. Jego 
dalszym losem zajmie się sąd i proku-
rator.

51-letni stalker trafił do aresztu Nie zdążył wyhamować.  
Wjechał w lokomotywę

Na 3 miesiące trafił do aresztu 51-
letni mężczyzna z Katowic, który 
uporczywie nękał znajomą z pracy. 
26-latka czuła się zagrożona jego 
zachowaniem i zgłosiła sprawę po-
licji. Pomimo zastosowania przez 
prokuratora policyjnego dozoru 
oraz zakazu jakiegokolwiek kon-
taktowania się z pokrzywdzoną, 
mężczyzna w dalszym ciągu osa-
czał kobietę. Posunął się nawet do 

tego, że wysyłał w jej imieniu pisma 
do różnych instytucji próbując w ten 
sposób wyrządzić 26-latce szkody 
finansowe i osobiste.

W grudniu bezsilna i wystraszona 
26-latka powiadomiła policjantów 
o tym, że mężczyzna, który pra-
cował w tym samym zakładzie 
pracy, uporczywie ją nęka. Starszy 
o kilkanaście lat katowiczanin ciągle 
dzwonił, przesyłał wiadomości tek-

Tę sytuację mieszkaniec Orzesza 
z pewnością zapamięta na długo. 
Wracając z pracy na jednym 
z przejazdów kolejowych zderzył 
się z pociągiem. I jak przyznał 
później policjantom - lokomo-
tywę widział, jednak wcześniej 
nie dostosował prędkości do pa-
nujących wówczas warunków 
drogowych, a oszroniona na-
wierzchnia jezdni spowodowała, 
że nie zdołał wyhamować. 

Dzień 28 stycznia dla 31-letniego 
orzeszanina mógł zakończyć się tra-
gicznie. Mężczyzna wracał z nocnej 
zmiany, a do miejsca zamieszkania 
nie miał już daleko. Około godziny 

3:45 jadąc osobowym fiatem, na 
przejeździe kolejowym na ulicy 
Chudowskiej w Ornontowicach, 
wjechał w bok lokomotywy pociągu 
towarowego. Sygnalizacja świetlna 
w tym miejscu była sprawna, a kie-
rujący przyznał, że już z daleka wi-
dział nadjeżdżający skład. Nie zdążył 
jednak wyhamować z powodu zbyt 
dużej prędkości i śliskiej nawierzchni 
jezdni.  Mieszkaniec Orzesza po-
dróż zakończył z poważnym uszko-
dzeniem samochodu, mandatem 
karnym oraz sporą dawką emocji, 
które być może spowodują, że w przy-
szłości będzie bardziej ostrożnym 
kierowcą. Pociąg został dopusz-
czony do dalszej jazdy. 

Zgwałcił pijaną kobietę

z niego wysiąść. Według jego wy-
jaśnień, kobieta chciała dostać się 
na dworzec kolejowy, więc ją tam 
zaprowadził. Wykorzystując jej 
stan, przemocą zmusił ją do obco-
wania płciowego. Całą sytuację 
zauważyła pasażerka pociągu 
przejeżdżającego przez Rudę 
Śląską i powiadomiła dyżurnego, 
który na miejsce natychmiast wy-
słał partol z „jedynki”. Policjanci 
zatrzymali sprawcę na gorącym 
uczynku. 36-latek nie przyznał się 
do popełnienia przestępstwa. Ze-
brany materiał dowodowy po-
zwolił jednak sądowi na podjęcie 
decyzji o tymczasowym areszto-
waniu mężczyzny. Za popełnione 
przestępstwo grozi mu do 12 lat 
więzienia.

stowe i graficzne z telefonu komór-
kowego, a także wykorzystując do 
tego rożne portale społeczno-
ściowe. Oprócz tego śledził kobietę 
i zaczepiał. Wszystkie jego działania 
naruszały prywatność kobiety, a co 
najważniejsze wzbudzały u niej po-
czucie zagrożenia, ponieważ wyda-
wało się, że 51-latek ma na jej 
punkcie jakąś obsesję. Mężczyzna 
natychmiast został zatrzymany 
przez policjantów i doprowadzony 
do prokuratury, gdzie usłyszał za-
rzuty. Prokurator zastosował wobec 
niego dozór policyjny oraz zakaz 
bezpośredniego i pośredniego kon-
taktowania się z pokrzywdzoną. 
Niestety środki te okazały się nie-
wystarczające, ponieważ w dalszym 
ciągu nękał 26-latkę. Tym razem do-
datkowo w jej imieniu wysyłał 
pisma do zakładu pracy, urzędu cel-
no-skarbowego, a nawet na policję. 
Powiadomieni o tym mundurowi 
ponownie zatrzymali 51-latka. Pro-
kurator prowadzący śledztwo uzu-
pełnił podejrzanemu zarzuty, 
a następnie wystąpił do sądu 
z wnioskiem o jego tymczasowe 
aresztowanie. Sąd uznał, że ko-
nieczne jest, aby 51-latek trafił za 
kratki. Decyzją wymiaru sprawiedli-
wości spędzi tam najbliższe 3 mie-
siące.

Nawet 5 lat więzienia grozi 31-lat-
kowi z Bytomia, który kierował 
samochodem pod wpływem alko-
holu i uciekał przed policjantami. 
Mężczyzna zignorował sygnały 
stróżów prawa nakazujące zatrzy-
manie się do kontroli. Jak się 
okazało, kierował autem, mając 

ponad 2 promile alkoholu w wy-
dychanym powietrzu.

Oficer dyżurny otrzymał infor-
mację, że ulicą Frenzla samo-
chodem Opel może poruszać się 
nietrzeźwy kierowca. Na miejsce 
zostali skierowani policjanci 

z drogówki. Mundurowi zauwa-
żyli, że pojazd odpowiadający 
zgłoszeniu wyjeżdża z jednego 
z parkingów. Użyli sygnałów 
świetlnych i dźwiękowych, aby 
zatrzymać kierowcę do kontroli. 
Ten zignorował je i zaczął 
uciekać. Stróże prawa natych-
miast ruszyli w pościg. Kierowca 
nie reagował i cały czas przyspie-
szał, łamiąc po drodze wiele 
przepisów ruch drogowego. Był 
tak zdeterminowany, że uderzył 
w policyjny radiowóz. Na ulicy 
Frenzla stracił panowanie nad 
pojazdem i najechał na latarnię 
uliczną. Mundurowi podbiegli do 
pojazdu i obezwładnili kierowcę. 
Okazało się, że 31-latek jest nie-
trzeźwy. Badanie wykazało 
u niego ponad 2 promile alko-
holu w wydychanym powietrzu. 
Został zatrzymany i noc spędził 
w policyjnym areszcie. Usłyszał 
już zarzuty. Niezatrzymanie się 
do kontroli drogowej od 2017 
roku jest przestępstwem, za 
które można trafić „za kraty” 
nawet na 5 lat. Kierowca nie 
uniknie również odpowiedzial-
ności za wykroczenia, których 
dopuścił się podczas ucieczki 
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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 kompletny np. WSK , WFM,
JUNAK , SHL , IŻ , OSA , motorynka,
wierchowina , Jawa i inne 
tel. 608 097 274

Q KUPIĘ AUTO - MOTOCYKL  MOTO-
ROWER   Z PRL-U zapomniany, za-
stały w garażu np. Warszawa, Syre-
na, Moskwicz, Wołga, Skoda, Zaporo-
żec, Junak, WFM, WSK, Osa, Komar, 
Motorynka i inne . Tel. 608 097 274

SPRZEDAM

Q SPRZEDAM samochód Matiz 
z 2002 roku, tel. 34 362 94 27

NIERUCHOMOŚCI

WYNAJMĘ

Q Częstochowa (dzielnica: Dźbów) 
cena: 1 300,00 pln powierzchnia: 
53,00 m², piętro 2; tel. 602852712

Q WYNAJMĘ działkę pod działal-
ność gospodarczą, 1 zł za metr 
kwadratowy, na terenie Często-
chowy, mieszkanie trzech wiesz-
czy, m - 3, umeblowane, cena 
1000 zł - tel. 503 002 462

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

Q Wynajmę m3 50m2, i piętro
umeblowane, gotowe na za-
mieszkanie, najem krótkotermi-
nowy, ul. Dąbrowskiego 41, 
tel. 602 307 570

Q Wynajmę garaż, 
tel. 34 362 94 27

SPRZEDAM

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 / Lisiniec. 40% Do wykoń-
czenia.Tel. Kontaktowy 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 kamie-
nicy oraz lokal użytkowy 16 m2 
w centrum Częstochowy. 
Tel. 662 014 102

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

tel. 502583667

Q Mieszkanie M4 po modernizacji 
w dzielnicy Północ. Pilnie. Cena: 
299000 zł. Tel. 504 132 951

Q Pensjonat w cz-wie pod działal-
ność. Ul. Gronowa 37.Długi 29 m, 
szer. 9 M – 2 kondygnacje, 
z przybudówką. Tel. 502 636 143

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

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

Q Działka budowlana - Często-
chowa (Raków),cena: 310 000pln 
pow.: 3 104,00 m²; tel. 502583667

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

KUPIĘ
Q MIESZKANIE m-2 pokój z kuchnią 

na I lub II piętrze w centrum lub 
śródmieściu Częstochowy. 
Tel. 413 880 040 

SPRZEDAM

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

Q Antyki – francuski komplet 
z 1896 r.: Biblioteczka + komoda 
z marmurowym blatem. Sygno-
wany, 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 roz-
biórki - 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 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 Sam-
sung + 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 
boschtel. 34 362 94 27

Q Maszyna do szycia przemysło-
wą, marki „minerva” - stan bar-
dzo 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 „norweskie” 
w dobrym stanie. Szafa, regał 
z 4 półkami, szafka z 3 szuflada-
mi, nad szafką z szufladami jest 
regał z 2 półkami, biurko nad 
biurkiem półka, stolik nocny, stolik 
pod komputer. Częstochowa, 
tel. 508 747 290

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

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

Q Prasowalnica elektryczna 
tel. 34 362 94 27

Q Programator do pralki typ 770
nowy – tel. 790 819 855

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

Q Rower Cobran Shimano - 
tel. 697 272 102

Q Rowery sładaki, 2 szt., jeden 
w stanie b.dobrym, tel. 790 819 85

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

Q Skóra futrówka świńska,
tel. 790 819 855

Q Sofa - mało używana,rozkładana. 
Szara, dół czarny. Szer. 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. – Używa-
na w bdb. 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 po-
dany adres na terenie Często-
chowy i okolic Tel. 601 495 165

PRACA

DAM PRACĘ
Q Praca w Radomsku – Operator 

wózka widłowego z UDT 
lub Operator produkcji.
Więcej informacji: 663 330 218

Q Przyjmę do pracy handlowca 
tel. 601 505 520

Q Przyjmę do pracy szlifierza
 tel. 601 505 520

Q Przyjmę do pracy drykiera/wy-
oblacza tel. 601 505 520

Q Firma Tacho poszukuje pracownika 
do serwisu tachografów
tel: 663 488 502

SZUKAM PRACY
Q Podejmę pracę - pracownik go-

spodarczy, porządkowy, stróż, go-
dziny popołudniowe, nocne. Solidny 
i dyspozycyjny. Tel. 502 417 160 

Q Podejmę pracę pracownika go-
spodarczego - ogrody, posesje, 
porządki, itp. Tel. 536 512 396

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

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

USŁUGI
Q Naprawa pomp wodnych, hydro-

forowych, samochodowych i cyr-
kulacyjnych.  Ul. Ikara 133a, tel. 669 
245 082

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

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

Q Działka budowlana o pow. 2087 m2, 
wszystkie media: woda, gaz, 
prąd w skrzynce energetycznej 
z przydziałem mocy na 25 A, 
Jaskrów, 42-244 Mstów, ul. Pszczela 
(Ołowianka). Tel. 513 950 092
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Pieski szukają kochającego domu!
Elton to psiak z ogromnym sercem dla każdego człowieka, który skusi 
się, aby go posmyrać i pogłaskać. Potrafi być najwierniejszym psem na 
świecie. Nie przeskakuje murów, więc domek z ogrodem byłby w sam 
raz! Nie podgryza ludzi ani tym bardziej dzieci, więc rodzinka z malucha-
mi też byłaby ok. Podczas spacerów z wolontariuszami chodzi ładnie na 
smyczy. Czeka na nowych, kochających właścicieli. 

Elton - piesek
rok urodzenia: 2012
wielkość: średni
przebywa w kojcu nr 13K - nr 2185
data przyjęcia - 29-11-2013
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

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

Elton 

MAKI

HALO! To ja, Lili - mam pomysł „CHODŹMY DO CIEBIE!”
Ps.: Podaj mi poprawny adres, bo idę od 2017 ROKU! I mam wrażenie, 
że to cały czas ten sam kojec, zamiast twojego domu. :(
Jestem bardzo radosną i delikatną sunią. Nie zjadam dzieci ludzkich. ;) 
Na smyczy chodzę ładnie, nie szarpię i wszystko dookoła jest superowe. 
Uwielbiam zabawy piłką lub z kolegą z boksu, na spacerze czasem.. mo-
że często też go zaczepiam do zabawy. Teraz szukam tego jedynego czło-
wieka, 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

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

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

ARNOLD
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Wybrane samochody na dzień 05 lutego 2021 r.

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

53.900 zł

FIAT 500X 
1.33 E  rok prod. 2019, kraj., 
I-wł., gwarancja, serwisowany

69.900 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

JEEP COMPASS
1.6 D, krajowy, I-wł., serwiso-
wany, rok prod. 2017 

78.900 zł

Q	 OPEL CORSA 1.4 E + LPG, kraj., serwisowany, rok prod. 2017  29.900 zł

 12.800 złQ	 OPEL ASTRA 1.9 D, rok prod. 2006

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

Q	 AUDI A6, 2.0 D ok prod. 2018, gwarancja, kraj., I-wł.,serwisowany 129.900 zł

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

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

Q	 LAND ROVER DISCOVERY SPORT 2.0 D, automat, 4x4, kraj., 
I-wł., serwisowany, rok prod. 2017  119.900 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	 JEEP RENEGADE 1.4 E, automat, nawigacja, kraj., I-wł., 

serwisowany, rok prod. 2017 68.900 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.

 27.900 złQ	 FORD FIESTA 1.25 E, rok prod. 2016

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

serwisowany 61.900 zł

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

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

Q	 TOYOTA AVENSIS 2.2 D, rok prod. 2010 19.900 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

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