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SZTAB KRYZYSOWY

Premier: sytuacja na Śląsku jest opanowana

Częstochowscy policjanci zatrzymali obywatela Rosji, który 
był poszukiwany przez włoski wymiar sprawiedliwości euro-
pejskim nakazem aresztowania. Jak się okazało mężczyzna od 
około roku przebywał w Polsce, gdzie wykonywał różne prace 
zarobkowe. Ciągle posługiwał się jednak fałszywym nazwi-
skiem i podawał się za obywatela Gruzji.

Mężczyzna przez włoski wymiar sprawiedliwości był poszuki-
wany od trzech lat. Przy zatrzymanym policjanci znaleźli 2 pasz-
porty gruzińskie z różnymi nazwiskami. 46-letni Rosjanin od oko-
ło roku przebywał w Polsce, gdzie wykonywał prace zarobkowe 
posługując się właśnie fałszywym nazwiskiem. Dopiero wykonane 
w komendzie badanie porównawcze linii papilarnych, pozwoliło 
stwierdzić jego prawdziwą tożsamość. Dzięki temu poszukiwany 
trafił do aresztu, a sąd wkrótce rozstrzygnie o jego dalszym losie.

Europejski nakaz aresztowania to inaczej decyzja sądowa wy-
dana przez Państwo Członkowskie Unii Europejskiej w celu aresz-

towania i  przekazania osoby poszukiwanej, prze-
ciwko której prowadzone jest postępowanie karne 
na terenie danego państwa. Wydaje się go wobec 
sprawców przestępstw, za które grozi kara pozba-
wienia wolności w wymiarze nie mniejszym niż 12 
miesięcy lub których skazano prawomocnym wy-
rokiem sądu na więcej niż 4 miesiące więzienia.

Katarzyna Gwara

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i  Krwiolecznictwa w  Katowi-
cach apeluje o krew. Najbardziej brakuje grup A Rh +, A Rh - i grup 
zerowych. Powód? Szpitale ruszyły z operacjami planowymi.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowi-
cach obsługuje ok. 130 placówek medycznych w regionie. - Na po-
czątku marca mieliśmy bardzo duże zapasy krwi, niestety teraz się 
kończą. Szpitale ruszyły z operacjami planowymi. Na jedną operację 
lekarze zabezpieczają średnio 10 litrów krwi. Na razie tego wzrostu 
nie widać, ale zapasy musimy uzupełniać, bo zapotrzebowanie na 
krew będzie wzrastało - wyjaśnia Stanisław Dyląg, dyrektor RCKiK 
w  Katowicach. - Rozpoczęliśmy już akcję w  ambulansach, nasze 
ośrodki terenowe wydłużają godziny pracy, m.in. Częstochowa bę-
dzie otwarta dla krwiodawców także w soboty.

Obecnie największe zapotrzebowanie jest na grupy A Rh +, A Rh - 
i grupy zerowe. Sporo krwi oddawali górnicy, jednak z uwagi na ko-
ronawirusa na razie przestali pomagać.

- Ryzyko przeniesienia koronawirusa przez krew jest zerowe, ale 
chcemy być ostrożni, dlatego zwróciliśmy się do górników z apelem 
by oddawali krew za dwa, trzy tygodnie, kiedy będziemy wiedzieć jak 
wygląda sytuacja z koronawirusem. Wysłaliśmy także nasze karetki 
po krew do Gdańska, Szczecina - wyjaśnia Stanisław Dyląg.

RCKiK apeluje do mieszkańców woj. śląskiego, by oddawali krew. 
- Krew z Częstochowy trafia do nas, w naszym ośrodku jest badana 
i dopiero rozdzielana na szpitale - dodaje dyrektor Dyląg. - A wiado-
mo, że nie tylko częstochowianie są operowani w śląskich szpitalach. 
Tutaj odbywa się także sporo przeszczepów i tej krwi potrzeba.

Katarzyna Gwara

Myszkowscy policjanci zatrzym ali 6-osobową grupę 
nastolatków, którzy wyłamali kraty i włamali się do jed-
nego z  budynków należących do Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie. 
Znajdowało się w nim archiwum placówki. Nieprzemy-
ślane zachowanie nastolatków może zakończyć się 
bardzo poważnymi zarzutami. O  ich losie zadecyduje 
sąd rodzinny i nieletnich.

Zatrzymani są w wieku od 14 do 16 lat. Włamali się 
oni do budynku zlokalizowanego przy ulicy Wolności. Na 
miejscu od razu zjawił się patrol interwencyjny. Jak się 
okazało, młodzież wyłamała kraty zabezpieczające okno 
budynku i weszła do środka. Dwie dziewczyny i czterech 
chłopców zostało przekazanych w ręce policjantów z ze-
społu do spraw nieletnich i patologii społecznych. Pod-
czas wyjaśniania okoliczności, młodzi ludzie przekony-
wali śledczych, że „chcieli tylko zobaczyć, co jest w środ-
ku”. Policjanci, którzy zajmują się tą sprawą i przestęp-
czością wśród nieletnich, będą wyjaśniać wszystkie 
szczegóły i okoliczności tego zdarzenia. Nie wykluczone, 
że każdy z członków tej grupy usłyszy bardzo poważne 
zarzuty. W tej sprawie zadecyduje sąd rodzinny.

Katarzyna Gwara

UKRYWAŁ SIĘ W CZĘSTOCHOWIE

Był poszukiwany przez włoski 
wymiar sprawiedliwości

CENTRUM KRWIODAWSTWA

Kończą się zapasy krwi, szpitale 
ruszyły z operacjami

MYSZKÓW

Włamali się do budynku,  
bo „chcieli zobaczyć,  

co jest w środku”

www.zycieczestochowy.pl               www.facebook.com/ZycieCzestochowyiPowiatu

PONIEDZIAŁEK-WTOREK 18-19 MAJA 2020 Cena 1,20 zł
(w tym 8% VAT)

Nr 56 (1165)
Nr ISSN 22 99 4440

- Sytuacja na Śląsku jest opano-
wana, jest pod kontrolą - przekonywał 
w  sobotę w  Katowicach premier 
Mateusz Morawiecki, który uczest-
niczył w posiedzeniu regionalnego 
sztabu kryzysowego w  związku 
z epidemią koronawirusa.

- Kopalnie, które w związku z epi-
demią wstrzymały wydobycie węgla, 
powinny już na początku tygodnia 
przynajmniej częściowo wznowić 
produkcję, a  te, które ograniczyły 
działalność, zwiększyć wydobycie – 
zapowiedział szef rządu. Jak podkre-
ślił, nie ma mowy o  izolacji Śląska 
w związku z koronawirusem.

W  woj. śląskim odnotowano naj-
więcej zakażeń SARS –CoV-2 spośród 
wszystkich regionów – już ponad 5 tys. 
Blisko 2 tys. z nich to górnicy. Z powo-
du rozprzestrzeniania się koronawiru-
sa należące do Polskiej Grupy Górni-
czej kopalnie Jankowice i Murcki-Sta-
szic trzeci tydzień nie wydobywają wę-
gla, a kopalnia Sośnica - od ponad ty-
godnia. Węgla od poniedziałku nie wy-
dobywa też należąca do Jastrzębskiej 
Spółki Węglowej kopalnia Pniówek. 
Tydzień temu produkcję wstrzymała 
także kopalnia Bobrek należąca do 
spółki Węglokoks Kraj.

Jak zauważył, „transmisja pozio-
ma” zakażeń, poza sektorem górni-
czym, jest w woj. śląskim niewielka, 
podobnie jak w  innych częściach 

kraju. Przypomniał, że w  związku 
z większą liczbą zakażeń w części ko-
palń zapadła „bezprecedensowa” 
decyzja o przesiewowych badaniach 
w przemyśle wydobywczym.

Premier zaznaczył, że w  każdym 
miejscu, w którym wykryte zostanie 
ognisko koronawirusa, należy izolo-
wać osoby zakażone. Powtórzył, że 
nie ma mowy o  izolacji Śląska, czy 
województwa śląskiego. - Nie ma na 
to mojej zgody, nie ma na to zgody 
rządu. Mamy przede wszystkim za-
sadę solidarnościową - jeden za 
wszystkich, wszyscy za jednego - do-

dał. Jak przekonywał, Śląskowi nale-
ży się obecnie większa pomoc. We-
dług premiera plan walki z epidemią 
w tym regionie się sprawdza.

Szef rządu poinformował, że już na 
początku przyszłego tygodnia, od po-
niedziałku, wtorku, górnicy będą mo-
gli wracać do pracy w kopalniach. - To 
jest bardzo ważne, ponieważ względy 
produkcyjne, względy bezpieczeń-
stwa zmuszają do tego, żeby utrzymy-
wać kopalnie w  ruchu przynajmniej 
na minimalnym poziomie - mówił.

Jak podkreślił, górnicy chcą praco-
wać i od początku przyszłego tygo-

dnia będzie można zwiększyć pro-
dukcję w tych kopalniach, gdzie nie 
została ona zupełnie zatrzymana. 
Natomiast w kopalniach, gdzie pro-
dukcja praktycznie „zamarła”, będzie 
można wrócić do pracy, przynajmniej 
na jedną zmianę na początek.

Jak mówił wojewoda śląski Jarosław 
Wieczorek wynik pozytywny ma po-
nad 1600 spośród tych górników, któ-
rzy zostali objęci prowadzonymi 
o ostatnich dniach badaniami przesie-
wowymi – na ponad 12 tys. wyników, 
które dotychczas spłynęły. Wojewoda 
przypomniał, że od piątku rozpoczął 

się kolejny etap badań przesiewo-
wych wśród górników z pięciu kopalń, 
w  których odnotowano najwięcej 
przypadków zakażenia. W piątek po-
brano próbki od ponad 3 tys. pracow-
ników kopalń, na sobotę i niedzielę za-
planowano po 5 tys. kolejnych badań.

Badani są pracownicy, u których 
w pierwszym etapie nie potwierdzo-
no obecności koronawirusa. Chodzi 
o uzyskanie pewności, że górnicy ci 
są zdrowi i  mogą wrócić do pracy. 
Górnicy z  dodatnimi wynikami są 
objęci izolacją domową, ewentual-
nie trafiają do izolatoriów.

- Oprócz tego badaniami przesie-
wowymi są objęci także górnicy 
z niektórych innych zakładów wydo-
bywczych. Chodzi m.in. o  kopalnie 
Bielszowice, Zofiówka i  Marcel. Jak 
wyjaśnił wojewoda, chodzi o  to, by 
upewnić się, czy nie pojawiają się 
tam ogniska zakażeń i  jak najszyb-
ciej zareagować. Jeżeli liczby będą 
niepokojące wówczas zapadnie de-
cyzja o przebadaniu wszystkich pra-
cowników - wskazał.

Wieczorek zaznaczył, że badani są 
także członkowie rodzin górników. 
W woj. śląskim jeździ ponad 60 tzw. 
wymazobusów, których załogi po-
bierają próbki od osób w  kwaran-
tannie domowej. Wieczorek wyraził 
przekonanie, że już wkrótce liczba 
ozdrowieńców w województwie bę-
dzie każdego dnia wyższa niż liczba 
nowych zakażeń.

Katarzyna Gwara
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JADWIGA EMILEWICZ

Po 15 czerwca będzie 
możliwe otwarcie granic

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

Ograniczenia w funkcjonowaniu 
szkół do 7 czerwca

MIAŁA PONAD TRZY PROMILE ALKOHOLU

Jej matka była pijana. Poprosiła 
o pomoc brata

MOŻLIWE, ŻE TYLKO W NIEKTÓRYCH REGIONACH

Obowiązek noszenia maseczek 
zostanie poluzowany? 

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek  
w częstochowskim szpitalu wojewódzkim

- Jeśli sytuacja będzie rozwijać się w 
tempie nie szybszym, niż teraz, to po 
15 czerwca będzie możliwe otwarcie 
granic - powiedziała w niedzielę w 
Polsat News wicepremier, szefowa re-
sortu rozwoju Jadwiga Emilewicz.

W trakcie rozmowy w Polsat News 
wicepremier pytana przez jednego wi-
dzów o to, kiedy zostaną otwarte gra-
nice Polski, odparła, że jest wstępna 
zapowiedź kilku państw europejskich, 
że od 15 czerwca planują otwarcie gra-
nic. - My również zakładamy, że jeśli 
sytuacja będzie rozwijać nie w szyb-
szym tempie, niż teraz, po 15 czerwca 
będzie możliwe otwarcie granic - mó-
wiła Emilewicz.

Wicepremier zastrzegła, że po każ-
dym tygodniu będzie analizowana licz-
ba nowych przypadków zakażeń i osób 
hospitalizowanych, od czego będą za-
leżały kolejne kroki znoszące obostrze-
nia. - Na pewno będzie to miało miej-
sce nie wcześniej niż w połowie czerw-
ca - dodała.

Emilewicz podkreśliła, że kwestia 
otwarcia granic to temat rozmów nie 

tylko wewnątrz rządu, ale także z przed-
stawicielami rządów innych państw. - 
Rozmawiamy o takich wariantach, w 
których, jeżeli kraje graniczące z nami 
mają opanowaną sytuację epidemicz-
ną, standardy bezpieczeństwa i higieny 
analogiczne do naszych i są gotowe 
otworzyć granice w naszą stronę, to za-
pewne powinniśmy stosować zasady 
partnerstwa i w podobny sposób trak-
tować naszych sąsiadów - powiedziała.

Szefowa MR oceniła, że jeśli obywatele 
innych państw będą przetestowani, a sy-
tuacja epidemiczna będzie opanowana w 
danym kraju w stopniu podobnym, jak w 
Polsce, wówczas rząd powinien wyrazić 
większą gotowość do otwarcia granic.

Podkreśliła przy tym, że ostateczne 
decyzje po rekomendacjach MZ oraz 
opinii MSWiA podejmie premier.

Kontrole graniczne na granicy we-
wnętrznej z krajami UE zostały w Pol-
sce przedłużone o kolejny miesiąc - do 
12 czerwca. Kontrole zostały przywró-
cone w związku z epidemią koronawi-
rusa 15 marca bieżącego roku.

Ponadto każda osoba, która powróci 
do Polski, będzie musiała poddać się obo-
wiązkowej 14-dniowej kwarantannie.

Ograniczenie w funkcjonowaniu szkół zostało prze-
dłużone do 7 czerwca - tak wynika z opublikowanego 
w piątek projektu nowelizacji rozporządzenia Mini-
stra Edukacji Narodowej. Zakłada on też m.in. 
stopniowe uruchamianie szkół podstawowych.

W związku z epidemią koronawirusa, od połowy 
marca zawieszone są zajęcia stacjonarne w szkołach. 
Lekcje prowadzone są zdalnie. Od 6 maja dopuszczo-
no możliwość otworzenia żłobków i przedszkoli.

W piątek opublikowana została nowelizacja pro-
jektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w 
sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania 
szkół.

W uzasadnieniu do projektu podkreślono, że w 
Polsce nadal obowiązuje stan epidemii związany z za-
każeniem wirusem SARS-CoV-2. Dlatego - jak czyta-
my - zdecydowano o przedłużeniu terminu ograni-
czenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty 
do 7 czerwca.

Autorzy projektu zaznaczają jednocześnie, że w 
związku ze stabilizowaniem się liczby zakażeń i zwięk-
szaniem się liczby osób wyleczonych, podjęto decyzję 
o stopniowym uruchamianiu szkół podstawowych.

Zgodnie z projektem zaplanowano, że od 25 maja 
klasy I-III szkoły podstawowej będą prowadzić działal-
ność opiekuńczo-wychowawczą z możliwością reali-
zacji podstawy programowej w formie ustalonej 
przez dyrektora szkoły.

W przypadku uczniów i dzieci korzystających z wy-
chowania przedszkolnego, których rodzice podejmą 
decyzję o dalszym pozostawieniu ucznia/dziecka w 
domu, dyrektor szkoły/przedszkola zapewni realiza-
cję zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształce-
nia na odległość.

W uzasadnieniu projektu zaznaczono, że od 18 
maja do 7 czerwca w związku z prośbami rodziców 
oraz organizacji pozarządowych, umożliwiono dzie-
ciom i młodzieży z niepełnosprawnościami korzysta-
nie z bezpośredniego wsparcia udzielanego przez na-
uczycieli specjalistów w przedszkolu, szkole i placów-
ce. Jak wyjaśniono, długa przerwa w realizacji tych za-
jęć powoduje regres osiągniętych dotąd postępów i 
jest niekorzystna dla dzieci i młodzieży niepełno-
sprawnych.

Projekt mówi także o wznowieniu pracy burs 
szkolnych i internatów.

Przewiduje ponadto, że od 25 maja uczniom klasy 
VIII szkoły podstawowej zapewnia się konsultacje z 

nauczycielami prowadzącymi zajęcia, w szczególno-
ści z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasi-
sty.

Z kolei od 1 czerwca z konsultacji z nauczycielami 
będą mogli skorzystać uczniowie szkoły podstawo-
wej i ponadpodstawowej. Uczniom zapewniona zo-
stanie także możliwość korzystania z biblioteki szkol-
nej.

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opubli-
kowano także projekt rozporządzenia MEN w spra-
wie zajęć praktycznych, praktyk zawodowych i sta-
żów uczniowskich.

Projekt rozporządzenia określa rozwiązania, które 
umożliwiają powrót do odbywania wybranych zajęć 
praktycznych przez uczniów semestrów programo-
wo najwyższych szkół policealnych oraz zajęć prak-
tycznych z zakresu nauki jazdy pojazdem silnikowym 
przez uczniów klas III branżowych szkół I stopnia w 
miejscu. Do tego wymagana jest spełnienie określo-
nych warunków bezpieczeństwa oraz zgoda ucznia, a 
w przypadku osób niepełnoletnich uczniów – zgoda 
rodzica lub opiekuna.

Ponadto - zgodnie z projektem rozporządzenia - 
od 25 maja uczniowie klas programowo najwyższych 
branżowych szkół I stopnia i klas III technikum będą 
mogli odbywać staże uczniowskie, a uczniowie klas III 
technikum również praktyki zawodowe, u pracodaw-
cy lub w indywidualnym gospodarstwie rolnym.

W projekcie zaznaczono, że kształcenie zawodowe 
teoretyczne w okresie czasowego ograniczenia funk-
cjonowania szkół, tak jak dotychczas, będzie prowa-
dzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia 
na odległość.

W projekcie rozporządzenia przewidziano również 
możliwość skrócenia czasu trwania zajęć dydaktycz-
no-wychowawczych dla uczniów technikum i szkoły 
policealnej odbywających praktyki w okresie ferii let-
nich, jeżeli organizacja pracy szkoły tego wymaga.

W projekcie doprecyzowano także, iż w okresie 
czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół, jej 
dyrektor zorganizuje konsultacje dla uczniów oraz 
przekaże uczniom i ich rodzicom informację o formie 
i terminach tych konsultacji. Formę konsultacji ustali 
dyrektor szkoły w zależności od warunków epidemio-
logicznych panujących na terenie gminy, w której 
szkoła się znajduje, przy spełnieniu wytycznych mini-
strów zdrowia i edukacji oraz Głównego Inspektora 
Sanitarnego.

Ponad trzy promile alkoholu w wydy-
chanym powietrzu miała 46-latka, 
która została zatrzymana przez czę-
stochowskich policjantów. Kobieta w 
takim stanie zajmowała się dziesięcio-
letnią córką. Zaniepokojona 
dziewczynka zadzwoniła po pomoc do 
starszego brata. Ten przyjechał do niej 
i zaopiekował się nią do momentu 
przyjazdu policjantów.

Do dyżurnego komisariatu VI policji 
wpłynęło zgłoszenie 22-latka, który po-
informował, że jego nietrzeźwa matka 
opiekuje się małoletnią córką. - Ze 
wstępnych ustaleń policjantów wynika, 
że 10-letnia dziewczynka, będąc w do-
mu swojej matki, zadzwoniła do brata i 
poprosiła, by ją stamtąd zabrał. Miała 
powiedzieć, że mama jest pijana - mó-
wi asp. Sabina Chyra - Giereś, oficer 
prasowy częstochowskich policjantów. 
Gdy patrol policji przyjechał na miej-

sce, dziewczynka była już pod opieką 
starszego brata. Badanie stanu trzeź-
wości 46-latki z Częstochowy wykazało 
u niej ponad 3 promile alkoholu w wy-
dychanym powietrzu. Kryminalni wyja-
śniają szczegółowe okoliczności spra-
wy. Jeżeli kobieta swoim zachowaniem 
naraziła dziecko na niebezpieczeń-
stwo, grozić jej może 5 lat więzienia. 
Dokumenty z przeprowadzonej inter-
wencji trafią również do sądu rodzin-
nego, który zdecyduje o dalszych lo-
sach nieodpowiedzialnego rodzica.

Policjanci apelują do wszystkich osób, 
które są świadkami sytuacji zagrożenia 
życia i zdrowia dzieci przez nieodpowied-
nią opiekę dorosłych, by zgłaszali wszel-
kie nieprawidłowości pod numer alar-
mowy 997 lub 112.

Szybka interwencja może nie tylko 
zapobiec tragedii, ale również pomóc 
w podjęciu koniecznych działań opie-
kuńczych.

- Są regiony, w których być może je-
steśmy w stanie poluzować obowiązki 
związane z noszeniem maseczek w 
przestrzeni otwartej – powiedział wice-
minister zdrowia Sławomir Gadomski. 
Decyzja w tej sprawie ma zapaść w ciągu 
tygodnia, dwóch.

Gadomski w czwartek był pytany, czy 
resort rozważa zmiany prawne dotyczą-
ce obowiązku noszenia maseczek w 
związku z częstymi przypadkami nie-
przestrzegania tego nakazu, np. w miej-
scowościach turystycznych. Wicemini-
ster powiedział, że MZ podtrzymuje swo-
je stanowisko w tej sprawie.

- Noszenie maseczek zabezpiecza 
przede wszystkim osoby z kontaktu: nie 
mnie, jako tego, który ma maseczkę, tylko 

osoby, które mogę zakazić. Nie zmienia-
my swojego stanowiska, będziemy to 
kontrolować – powiedział.

Jednocześnie zaznaczył, że „są regiony 
w Polsce, w których być może jesteśmy w 
stanie poluzować w pewnym sensie te 
obowiązki”. Poinformował, że prowadzo-
na jest analiza współczynnika zakażalno-
ści i gęstości zaludnienia w poszczegól-
nych regionach.

- Myślę, że w ciągu może tygodnia, 
dwóch, zaproponujemy taki model zwią-
zany z noszeniem maseczek, być może 
wyłączający pewne regiony, powiaty, 
województwa z tego obowiązku w prze-
strzeni otwartej. Raczej nie mówimy o 
tym, żeby zrezygnować z tego obowiąz-
ku w przestrzeniach zamkniętych – po-
wiedział Gadomski.

W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym 
im. NMP w  Częstochowie świętowano Mię-
dzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych. 
Mimo zwiększonej liczby obowiązków zawo-
dowych wynikającej z epidemii koronawirusa, 
w  placówce zorganizowano krótką uroczy-
stość, aby wyrazić wdzięczność wobec kadry 
pielęgniarskiej.

Zbigniew Bajkowski, dyrektor Wojewódz-
kiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP 
w  Częstochowie, wręczył pielęgniarkom 
i  położnym czerwone róże. Podziękował 
również za trud włożony w  profesjonalne 
wykonywanie działań związanych z  ochro-
ną ludzkiego zdrowia, zarówno w  kontek-
ście bieżącej sytuacji epidemiologicznej, jak 
i w przypadku innych schorzeń.

Odwaga i  poświęcenie, z  jakimi obecnie pracują 
przedstawicielki oraz przedstawiciele służby zdrowia 
zasługują na najwyższe uznanie. Walczą na pierwszej 
linii frontu o zdrowie i życie. Zdarza się, że dla dobra 
pacjentów, ale również w  ramach wzajemnego 
wsparcia, dobrowolnie decydują się na dodatkowe 
dyżury. Tym samym nierzadko poświęcają wolny 
czas, który mogliby spędzić z najbliższymi.

Do podziękowań oraz życzeń dołączyli również 
częstochowscy policjanci. Podkreślali, że praca wyko-
nywana przez pielęgniarki oraz położne jest kluczo-

wa, przekłada się bowiem bezpośrednio na poziom 
bezpieczeństwa społecznego. Oprócz ciepłych słów, 
funkcjonariusze wręczyli paniom zatrudnionym 
w Szpitalu kwiaty.

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i  Położnych 
został ustanowiony przez Międzynarodową Radę Pie-
lęgniarek (ICN) na Kongresie w Meksyku w 1973 roku. 
Od tamtego czasu jest obchodzony corocznie 12 ma-
ja. Ten dzień to również rocznica urodzin Florence Ni-
ghtingale uznawanej za prekursorkę współczesnego 
pielęgniarstwa.
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 Opracowanie kolumny - Katarzyna Gwara

Rozbili się w tunelu i uciekliRoztrzaskał butelkę po piwie 
na głowie znajomego

„Niedoszła milionerka” 
trafiła do aresztu

Dwóch mężczyzn, którzy uczestniczyli w kolizji 
w tunelu pod katowickim rondem, zostało za-
trzymanych przez policjantów. Mężczyźni zaraz 
po zdarzeniu zbiegli, zostawiając rozbity samo-
chód w tunelu. Pasażer odpowie za posiadanie 
narkotyków, a kierujący za zdarzenie drogowe.

Katowiccy policjanci prowadzą czynności w 
sprawie zdarzenia drogowego, do którego do-
szło w tunelu pod katowickim rondem. Ze 
wstępnych ustaleń wynika, że kierujący renault 
clio nie zapanował nad swoim pojazdem i ude-
rzył w ścianę tunelu. Po całym zdarzeniu kieru-
jący i pasażer zbiegli z miejsca, pozostawiając 
rozbity samochód na środku jezdni. Natych-
miast na miejsce zostały skierowane służby, a 

za uciekającymi mężczyznami zostały wysłane 
policyjne patrole. Już po kilku minutach wywia-
dowcy z katowickiego oddziału prewencji za-
trzymali poszukiwanych, a w trakcie przeszuka-
nia pojazdu i osób ujawniono narkotyki. Męż-
czyźni w wieku 21 i 30 lat zostali osadzeni w po-
licyjnym areszcie. Zostali również przebadani 
na zawartość alkoholu, a także pobrano krew 
na zawartość narkotyków do dalszych badań la-
boratoryjnych. 30-letniemu pasażerowi przed-
stawiono zarzut posiadania marihuany, nato-
miast 21-latek odpowie za spowodowanie koli-
zji drogowej. Mężczyźni również odpowiedzą na 
naruszenie obowiązku zasłaniania ust i nosa. 
Czynności w sprawach trwają.

Policjanci zatrzymali 29-letniego 
bielszczanina podejrzewanego o 
rozbój. Według ustaleń śledczych 
mężczyzna najpierw pobił swojego 
61-letniego znajomego, a następnie 
bezbronnej ofierze ukradł 1.5 tys. 
złotych. Po nocy spędzonej w poli-
cyjnym areszcie został doprowadzony 
do prokuratury, gdzie usłyszał zarzut 
rozboju. Grozi mu 12 lat pozba-
wienia wolności. Na wniosek 
śledczych sąd aresztował mężczyznę 
na 2 miesiące.

Do zdarzenia doszło rzy bielskiej uli-
cy Wyzwolenia. Do mieszkania 61-latka 
przyszedł jego 29-letni znajomy. Razem 
spożywali alkohol. W pewnym momen-
cie, kiedy 29-latek dostrzegł, że jego 
starszy kolega ma przy sobie plik 
100-złotowych banknotów, zażądał, 
aby mu je oddał. Wobec jego sprzeciwu 
zaatakował go, bijąc pięściami i butelką 
po piwie w głowę, tak długo, aż ją na 

niej roztrzaskał. Kiedy jego ofiara była 
już bezbronna, zabrał gotówkę i uciekł. 
Mężczyzna stracił 1500 złotych. Pobity i 
wycieńczony pozostał sam w mieszka-
niu. Policję i pogotowie ratunkowe we-
zwał dopiero wieczorem, gdy odwiedzi-
ła i pomogła mu sąsiadka.

Na miejsce przyjechali mundurowi, 
którzy pomogli 61-latkowi dostać się na 
komisariat, gdzie złożył zawiadomienie. 
Sprawą od razu zajęli się kryminalni z 
Komisariatu IV Policji w Bielsku-Białej. 
Policjanci rozpoczęli  poszukiwania po-
dejrzanego o napaść i kradzież pienię-
dzy bielszczanina. Po kilku godzinach 
namierzyli napastnika i zatrzymali za-
skoczonego 29-latka w jego mieszkaniu. 
Mężczyzna w chwili zatrzymania miał w 
organizmie ponad 3 promile alkoholu.

29-latek trafił do policyjnego aresztu, 
a następnie został doprowadzony do 
prokuratury. Tam usłyszał zarzuty roz-
boju, za które może trafić za kraty na 
12 lat. Na wniosek śledczych sąd aresz-
tował podejrzanego na 2 miesiące.

Policjanci zwalczający przestępczość 
przeciwko mieniu z tyskiej komendy 
zatrzymali 47-letnią kobietę podej-
rzaną o dokonanie kilku 
nieautoryzowanych transakcji z 
konta jednej z tyskich firm. Łącznie 
pracownica przelała na swój ra-
chunek bankowy ponad milion 
złotych. Sąd zastosował wobec po-
dejrzanej środek zapobiegawczy w 
postaci tymczasowego aresztowana.

Policjanci wydziału do walki z prze-
stępczością przeciwko mieniu Komendy 
Miejskiej Policji w Tychach prowadzą pod 
nadzorem Prokuratury Rejonowej w Ty-
chach śledztwo w sprawie kradzieży z 

konta bankowego ponad miliona zło-
tych. Do kilku nieautoryzowanych trans-
akcji miała dopuść się 47-letnia kobieta, 
która pod tytułami „specjalnych premii” 
kryła gigantyczne przelewy. Podejrzana 
łącznie przelała sobie na konto ponad 
milion złotych. Na szczęście właścicielka 
firmy szybko się zorientowała i zawiado-
miła policjantów o sprawie. Środki na 
koncie zostały zablokowane, dzięki cze-
mu 47-latka nie zdążyła ich przejąć. Śled-
czy wyjaśniają szczegóły postępowania 
nieuczciwej pracownicy. Podejrzana 
usłyszała zarzut kradzieży mienia o 
znacznej wartości. Na wniosek policjan-
tów i prokuratora została ona tymczaso-
wo aresztowana na okres trzech miesię-
cy. O jej dalszym losie zadecyduje sąd.

Okradł pracodawcę 
i upozorował własne 

porwanie

Podszyła się 
pod pracownika 

przychodni
Śląscy kryminalni zatrzymali 47-latka, który 
upozorował swoje porwanie. Mężczyzna sfin-
gował napad na salon z automatami do 
nielegalnych gier hazardowych, w którym pra-
cował. W rzeczywistości zatrzymany okradał 
swojego pracodawcę i wymyślił uprowadzenie, 
by odsunąć od siebie podejrzenia. Co więcej, 
mężczyzna był poszukiwany, gdyż nie wrócił z 
przepustki do zakładu karnego...

Informację o rzekomym porwaniu kryminalni 
z katowickiej komendy wojewódzkiej otrzymali w 
poniedziałek. Do zdarzenia miało dojść w powie-
cie będzińskim, przed całodobowym salonem z 
grami zręcznościowymi. Dyspozytor wojewódz-
kiego centrum powiadamiania ratunkowego 
przyjął zgłoszenie o napadzie na lokal i uprowa-
dzeniu pracującego tam mężczyzny. Jak się póź-
niej okazało, zgłaszającym był sam 47-latek…

Policjantom, którzy pracowali nad sprawą, od 
początku wydała się ona podejrzana. Nie dość, 
że rzekomo porwany 47-latek był poszukiwany 
w związku z niepowrotem z przepustki do zakła-

du karnego, gdzie odbywał karę, to jeszcze wy-
szło na jaw, że okradł swojego pracodawcę. Już 
w środę kryminalni wpadli na trop „uprowadzo-
nego”. Po wytypowaniu adresu, pod którym 
miał się ukrywać, wkroczyli do akcji wspólnie z 
policjantami z katowickiego oddziału centralne-
go biura śledczego oraz będzińskiej komendy 
powiatowej. Po siłowym wejściu do jednego z 
sosnowieckich mieszkań, w środku zastali 
47-latka. Mężczyzna został zatrzymany i trafił 
już do zakładu karnego, gdzie odbędzie resztę 
swojej kary.

Policyjne ustalenia wykazały, że aby uwiary-
godnić swoje porwanie, przed wybraniem nu-
meru alarmowego mężczyzna sfingował napad 
na lokal, w którym pracował. Zdemolował po-
mieszczenie i zniszczył jeden z automatów do 
gier. Policjanci, mając podejrzenie, że maszyny 
mogą być nielegalne, o wszystkim powiadomili 
funkcjonariuszy izby celno-skarbowej, którzy 
przejęli sprzęt.

Materiały w tej sprawie zostały już przesłane 
do prokuratury, gdzie zapadnie decyzja o zarzu-
tach, jakie usłyszy zatrzymany.

Seniorzy już nie dają się tak łatwo 
nabrać „na wnuczka” czy „sio-
strzeńca”, który nagle znalazł się w 
potrzebie i musi pilnie pożyczyć pie-
niądze. Dlatego oszuści ciągle 
modyfikują metody swojego dzia-
łania, chcąc szybko wyłudzić 
pieniądze i często pozbawić se-
niorów oszczędności życia. Policjanci 
ostrzegają przed złodziejami i oszu-
stami, którzy wykorzystają każdą 
legendę, aby dokonać przestępstwa.

Sytuacje zaaranżowane przez prze-
stępców, którzy chcą szybko wyłudzić 
pieniądze, mają przeróżne scenariu-
sze: od popularnej metody „na wnucz-
ka” po bardziej wyrafinowane oszu-
stwa z udziałem rzekomych funkcjona-
riuszy, pracowników energetyki lub 
wodociągów. Oszuści ciągle jednak 
modyfikują metody swojego działania.

W ubiegłym tygodniu ofiarą oszu-
stwa padła 80-letnia tarnogórzanka. Na 
ulicy do seniorki podeszła kobieta, któ-
ra przedstawiła się jako pracownik 

przychodni lekarskiej. Oszustka prze-
konała tarnogórzankę, że przekazuje se-
niorom gotówkę — dofinansowanie le-
ków. Kiedy 80-latka zaprosiła rzekomą 
pracownicę przychodni do swojego 
miejsca zamieszkania, ta położyła na jej 
stole dofinansowanie leków — kilkaset 
złotych. Kazała starszej kobiecie skrupu-
latnie spisać numery banknotów. W 
międzyczasie pod pozorem skorzysta-
nia z toalety oszustka sprawdzała miesz-
kanie, aż dowiedziała się, w którym miej-
scu seniorka trzyma oszczędności. Kie-
dy tarnogórzanka spisała numery poda-
rowanych pieniędzy, oszustka zapropo-
nowała jej pójście do sklepu na zakupy, 
za które oczywiście zapłaci. Po wyjściu z 
mieszkania oszustka pod pozorem za-
brania czegoś z samochodu, oddaliła się 
z miejsca i już nie wróciła. Tarnogórzan-
ka wróciła do domu i zorientowała się, 
że z mieszkania zniknęło kilka tys. zło-
tych jej oszczędności oraz pozostawiona 
na stole gotówka – przeznaczona na do-
finansowanie leków. Wtedy kobieta zo-
rientowała się, że została oszukana i za-
dzwoniła na policję.
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KUPON  
na bezpłatne ogłoszenie

 – MOTORYZACJA       – NIERUCHOMOŚCI             
 – SPRZEDAM   – KUPIĘ     – MATRYMONIALNE         
 –  INNE     – PRACA

Treść ogłoszenia: 

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

Nr tel. .................................................................................

WYPEŁNIONY KUPON NALEŻY DOSTARCZYĆ DO REDAKCJI:  
AL. NMP 51 (I piętro)

REWOLUCJA

CENOWA

Okna 5-kom.
1465 mm

1
4
3
5
 m

m

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

LOMBARD 
DELTA

n SKUP n SPRZEDAŻ 
n ZAMIANA

złota, gsm, rtv, komputerów.
l Cz-wa, al. NMP 3, 
tel. 34 365 53 14
l Cz-wa, pl. Daszyńskiego 4,  

tel. 34 368 19 45
l Cz-wa, ul. Jagiellońska 3/9
tel. 506 107 375

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

n SPRZEDAM ANTYKI – francuski 
komplet z 1896 r.: biblioteczka  
+ komoda z marmurowym blatem. 
Sygnowany, perfekcyjna renowacja.  
Tel. 34 – 367 65 56

n SPRZEDAM toaletę kompakt. –  
używaną w b. dobrym stanie 
 Tel. 501 109 822

n SPRZEDAM drzwi wejściowe  
Tel. 501 109 822

n SPRZEDAM drzwi pokojowe  
 prawe i lewe - białe z szybami 
miodowymi.  Tel. 501 109 822

n SPRZEDAM lustro łazienkowe –  
o wym. 70 x 90 cm. Tel. 501 109 822

n WYNAJMĘ M3 50M2, I piętro 
umeblowane, gotowe na zamieszkanie, 
najem krótkoterminowy,  
ul. Dąbrowskiego 41,  
tel. 602 307 570

n SPRZEDAM PAWILON 50M2, 
na Biznes Centrum (możliwość 
wynajęcia), tel. 602 307 570

n SPRZEDAM cegłę (czerwona, 
pełna) z rozbiórki - 1000 szt. 
Cena: 1,40 zł/szt. Tel. 798-258-531

n SPRZEDAM część do Chevroleta 
Captive. CZUJNIK STOPU. NOWY.  
MADE IN USA. Tel. 501 779 441

n SPRZEDAM wannę metalową –  
używaną w b. dobrym stanie,  
o wym. 170 x 75 cm. Tel. 501 109 822

n SPRZEDAM drzwi harmonijkowe 
– używaną w b. dobrym stanie,  
o wym. 170 x 75 cm. Tel. 501 109 822

n SPRZEDAM lodówkę ARDO –  
wys. 141 cm, sprawna, cena: 190 zł. 
Tel. 798 - 649 - 665

n SPRZEDAM ława rozsuwna  
115 cm, po rozsunięciu: 165 cm, 
wysokość regulowana, kolor 
ciemny brąz, cena 35 zł  
Tel. 798 - 649 - 665

n SPRZEDAM  
- kożuch męski na wzrost 170 cm 
- prasowalnicę elektryczną 
- antenę do TV z przyłączem 
   ( kpl do zamontowania ) 
- maszynę dziewiarską firmy Bosch

tel. 34 362 94 27

n SPRZEDAM futrówka skóra 
(świnia) – tel. 790 819 855 

n SPRZEDAM programator do 
pralki typ 770  nowy  
– tel. 790 819 855 

n SPRZEDAM pilarka poprzeczno 
-wzdłużna DMPA-40 
– mało używana! tel. 790 819 855 

n SPRZEDAM   
- botki damskie ocieplane nr 38 
- obrus biały żakardowy   150x100 
(bardzo ładny) 
- kurtkę damską L pikowaną 
(kolor: grafit) 
Tel. 34 323 24 70 (od 15-stej)

n SPRZEDAM  
1. FOTEL - 60 zł 
2. Kanapę 2-osobową - 200 zł 
3. Fotel obrotowy do biurka - 80 zł 
4. Kurtkę damską M czerwoną    
PUMA - 160 zł 
5. Kozaki damskie skórzane rozm. 
40 - 150 zł 
6. Encyklopedia 24 tomy - 150 zł 
tel. 660 714 015 

n SPRZEDAM
Drewno kominkowe - opałowe
Worki: 8-15 zł rozpałkowe
brzoza - dąb - sosna
tel. 665 863 191

SPRZEDAM

MATRYMONIALNEBEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

n PRZYJMĘ stare telefony 
komórkowe, stare klucze, krzyżyki i 
medaliki, stare monety, eurocenty. 
Tel. 667 499 164

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 

KUPIĘ motocykl , motorower  z PRL-u 
kompletny, np. WSK, WFM, JUNAK, 
SHL, IŻ, OSA, motorynka, Jawa, 
Wierchowina, inne.  
Tel:  608 097 274 

n PRZYJMĘ srebro, może być 
złom. Tel. 667 499 164

MATRYMONIALNE

n WOLNY, lat 55, wzrost 1,79 m, 
własne mieszkanie, niezależny, 
pozna kobietę. Tel. 579 152 835

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

n WOLNY, lat 53, bezdzietny, wysoki, 
normalny, niezależny finansowo, 
pozna panią (pani może posiadać 
dzieci). Tel. 660 006 217

n RENCISTA,  58 lat, spokojny,  
bez nałogów, pozna wdowę do 
przyjaźni lub na stałe (najchętniej 
bezdzietną). Proszę o sms i opis: 
tel. 531 638 188

n ATRAKCYJNY 40-LATEK 
umili samotnym paniom 
czas i wieczór. 

Tel. 534 599 568

PRZYJMĘ

KUPIĘ motocykl , samochód, 
motorower  z lat 50-tych, 60-tych, 
70-tych  
zapomniany, zastały w garażu 
Tel:  608 097 274 

KUPIĘ

KURSY

n FLASH GSM profesjonalny serwis te-
lefonów komórkowych orz nawiga-
cji GPS. Częstochowa, al. Wolności 10 
(w bramie). Tel. 888 149 969

n  TRENING ZDOLNOŚCI  
POZNAWCZYCH pamięć, uwaga, 
myślenie, od 6 do 106 lat,  
tel. 668 814 587

WYNAJMĘ

n SPRZEDAM dom w Cz-wie, ul. św. 
Rocha. Dojazd z dwóch stron. Idealny 
na działalność. Tel. 606 875 401

n SPRZEDAM GRUNTY ROLNE  0,8911 ha 
w Wysoka Lelowska / gmina Żarki 
cena: 30 000 - do negocjacji 
tel. 508 719 237 lub 506 797 760

n SPRZEDAM DOM w szeregowej 
zabudowie : Cz-wa / Lisiniec. 
40% do wykończenia. 
Tel. kontaktowy 34 317 27 48

n SPRZEDAM działkę budowlaną na 
ul. Limanowskiego 5. Tel. 34 363 91 34

n SPRZEDAM pensjonat w Cz-wie pod 
działalność. Ul. Gronowa 37.Długi 
29 m, szer. 9 m – 2 kondygnacje, z 
przybudówką. Tel. 502 636 143

n SPRZEDAM pole o pow. 8134 
m2, dł. 250 m, szer. 40 – 45 m w 
Częstochowie, ul. Juranda 40/44. 
Tel. 887 627 682

n KUPIĘ mieszkanie M-2 pokój z kuchnią 
na I lub II piętrze w centrum lub śród-
mieściu Częstochowy. Tel. 413 880 040 
(prosić Adama Klimasa)

n WYNAJMĘ pawilon piętrowy 85 
m2 z użytkową piwnicą. Kościuszki. 
Tel. 695 654 373, 667 860 288

n SPRZEDAM mieszkanie M-3 64 m2 
w kamienicy oraz lokal użytkowy 
16 m2 w centrum Częstochowy. 
Tel. 662 014 102

n SPRZEDAM działkę budowlaną o pow. 
2086 m2, wszystkie media: woda, prąd, gaz. 
Jaskrów, 42-244 Mstów,  
ul. Pszczela/ul. Ołowianka. Tel. 513 950 092

NIERUCHOMOŚCI

USŁUGI

n POLEROWANIE reflektorów, blachar-
stwo, lakiernictwo, tłumiki. Automat 
Trojanowski. Częstochowa, ul. Wazów 
62A. Tel. 509 876 249

n WYNAJMĘ działający od 30 lat 
sklep monopolowo-spożywczy 24H 
na ul. Garibaldiego 18 / Częstochowa 
tel. 531 186 403

ODKUPIĘ 
nowy lub sprawny 

przyrząd do 
badania witamin 

Vitastiq2 
tel. 508 157 381

OGŁOSZENIA ABONAMENTOWE

Unieważnia się dokument  
prawa wykonywania  

zawodu  
o nr seryjnym AF012359

na nazwisko
Joanna Szczerbaniewicz

n SPRZEDAM  
maszynę do szycia przemysłową, 
marki „MINERVA”  
- stan bardzo dobry.  
Cena do negocjacji.

Tel. 603 521 686 

OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW  
W CZĘSTOCHOWIE  

ZATRUDNI OD ZARAZ DIAGNOSTĘ  
tel. 601 545 890
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TOYOTA AURIS  
1.33 benzyna  
rok prod. 2014, kraj.,  
I – wł., serwis, F-VAT

34.900 zł

AUDI A6 
2.0 diesel, rok prod. 2017 
kraj.,I-wł., serwis, 
automat, nawigacja, 
F-VAT

96.900 zł

RENAULT CLIO  
CZERWONY - 3 szt.

1.2 E+LPG,  rok prod. 
2017, kraj., I - wł. 
F-VAT, serwis

33.900 zł

FORD FIESTA 1.25 E, 
rok prod. 2016

29.900 zł

TOYOTA YARIS 
1,5 benzyna,  
rok prod. 2017  
kraj., I – wł., serwis,  
F-VAT

41.700 zł

VW PASSAT 1.4 benz., 
rok prod. 2017,  
nawigacja, I-wł.

56.900 zł

VW PASSAT 
1,8 benzyna,  
rok prod. 2008  
I – wł., serwis,  
F-VAT 

22.900 zł

TOYOTA COROLLA 
1.6 benzyna, 
rok prod. 2017,, kraj.,  
I-wł., na gwarancji 
serwisowany 
 52.900 zł

n  BMW 3 2.0 D, rok prod. 2001, 3 drzwi  5.500 zł
n BMW X6 2.0 D, rok prod. 2009, F. VAT,  

automat, skóra, navi, czujniki  99.000 zł

n FORD FOCUS 1.6 D, rok prod. 2014, kraj.,  
serwis, F-ra VAT  29.900 zł

n FORD MONDEO 1.6 E, rok prod. 2014, kraj., 
I – wł.  37.900 zł

n MERCEDES VIANO 3.0 D, rok prod. 2008, kraj.,  
I-wł.  52.900 zł

n AUDI A3 1.9 D, rok prod. 2008  22.900 zł

n FORD FOCUS 1.6+LPG, kraj., I-wł., serwisowany  37.900 zł

n HYUNDAI i301.4 E, rok prod. 2016 
kraj., I-wł., serwis, gwarancja, F-VAT  41.900 zł

n RENAULT MEGANE 1.2 E, rok prod. 2016I - wł.  39.900 zł

n FORD C-MAX 1.6 D, rok prod. 2009 14.800 zł

n FORD FOCUS 1.8 D, rok prod. 2005  8.900 zł

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

n PEUGEOT 308 1.6 E, automat, rok prod. 2009  16.900 zł

n CHEVROLET CRUZE 1.6 E, rok prod. 2009 19.900 zł

n MAZDA 3 1.6 E, rok prod. 2010  23.900 zł

n TOYOTA AVENSIS 2.2 D, rok prod. 2010, kraj.  21.900 zł

n VW PASSAT 1.9 D, rok prod. 2002  6.900 zł
n VW PASSAT 2.0 D, 2017, kraj., I-wł.,serwis., F-VAT  57.900 zł

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

n VW PASSAT 1.8 benz., 2016, nawigacja, 
automat, I-wł., serwisowany, F-VAT  56.900 zł

n TOYOTA YARIS 1.0 E, kraj., rok prod. 2016 
gwarancja, I-wł., F-VAT  33.900 zł

n VW SHARAN 1.8 E+gaz, rok prod. 2001, automat   6.900 zł
n VW TOURAN 2.0 TDI, rok prod. 2013, 170 KM  49.900 zł

n RENAULT CLIO 1.5 D, zakup 2017, kraj., I-wł., F-VAT  27.900 zł

n VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2008-2009 16.800 -19.900zł

n TOYOTA AVENSIS 2.0 D, 2016, I-wł., serwis., 
F-VAT

 45.900 
47-900 zł

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

n FORD MONDEO 2.0 E, rok prod. 2009, kraj.   21.900 zł n TOYOTA RAV 4X4 DIESEL rok prod. 2007, kraj.  22.900 zł

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

n AUDI A4 1.4 benzyna, rok prod. 2017, nawigacja, 
kraj., I-wł., serwisowany  79.900 zł

n VW GOLF 4 1.9 benz., rok prod. 2002, klimatyzacja, 
szyberdach  5.400 zł

n SEAT TOLEDO 1.2 E, ROK PROD. 2016, serwis 
kraj., I-wł., F-VAT  29.900 zł

n OPEL AGILLA 1.2 benzyna, rok prod. 2000 4.900 zł

n FIAT 500 1.2 E, rok prod. 2017 36.500 zł

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

n OPEL ASTRA 1.4 E, rok prod. 2007, kraj.  7.900 zł

n MINI COOPER 1.5 E, rok prod. 2016, kraj.  47.500 zł

n OPEL MERIVA 1.7 D, rok prod. 2005  9.200 zł
n OPEL VIVARO 2.5 D, rok prod. 2008  23.900 złn AUDI Q7 3.0 D, rok prod. 2006/2007  38.900 - 39.900 zł

n TOYOTA VERSO 2.0 D, rok prod. 2009, 7-os. 24.900 zł

n RENAULT MEGANE SCENIC 1.5 E, rok 2014, nawigacja  29.900 zł

 49.900 złn AUDI Q5 3.0 D, rok prod. 2008, kraj

 16.900
- 21.900 zł

n FORD MONDEO 2.0 D, rok prod. 2007-2009, 
kraj.

15.900 złn MERCEDES A 180 2.0 D, rok prod. 2008

22.900 złn NISSAN MICRA 1.2 benz., rok prod. 2016, 
kraj., serwisowany

106.000 złn MERCEDES CL 550 5.4 benzyna, rok prod. 2007

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

 15.900 złn OPEL ASTRA 1.6 benzyna, rok prod. 2010, kraj.

 19.900 złn TOYOTA YARIS 1.3 benzyna, rok prod. 2009, kraj.
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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 ser-
cem, niestety do kochania ma tylko wolontariuszy, a od 10 
lat marzy mieć w tym sercu swój dom! Czy jest ktoś, kto od-
mieni 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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