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KŁOBUCK

Poderżnął psu gardło  
i kilka razy uderzył obuchem siekiery w głowę

Częstochowscy policjanci zatrzymali dwóch męż-
czyzn, którzy dla zabawy kopali w lusterka 
zaparkowanych wzdłuż ulicy pojazdów. Panowie 
mieli ponad 2 promile alkoholu w wydychanym 
powietrzu. Za swoje czyny odpowiedzą przed 
sądem. Grozi im do 5 lat pozbawienia wolności.

Policjanci otrzymali zgłoszenie o mężczyznach, 

którzy idąc wzdłuż ulicy Bienia, niszczą zaparkowa-

ne tam pojazdy. Patrol z szóstki błyskawicznie udał 

się na miejsce, gdzie na gorącym uczynku zatrzymał 

29-letniego mieszkańca Częstochowy i jego 26-let-

niego kolegę. Panowie byli pijani. Badanie na zawar-

tość alkoholu w wydychanym powietrzu wykazało 

ponad 2 promile u każdego z nich. Po wytrzeźwieniu 

usłyszeli zarzuty. Z ponad 15 samochodów, które 

stały się obiektem nieodpowiedzialnej 

zabawy, 8 posiadało widoczne uszko-

dzenia. Policjanci docierają teraz do 

właścicieli wszystkich pojazdów celem 

ustalenia strat. Wandalom grozi do  

5 lat pozbawienia wolności.

48-letni mężczyzna nie żyje - to efekt tragicznego wypadku, do którego do-
szło na szlaku klejowym w Myszkowie.

Do zdarzenia doszło w niedzielę (17.05.) około godziny 04.45 na szlaku kolejo-
wym w Myszkowie na wysokości ul. Nierada. Ze wstępnych ustaleń  wynika, że 
mężczyzna wszedł na tory tuż przed nadjeżdżający pociąg relacji Katowice-War-
szawa. Potrącony zawiercianin zginął na miejscu. Śledczy z Myszkowa wyjaśniają 
szczegółowe przyczyny i okoliczności tego wypadku.

Dożywocie grozi 68-letniemu mieszkańcowi 
Myszkowa, który zaatakował tasakiem swoją 
żonę. Mężczyzna uderzył ją w głowę. Gdy na 
miejsce przybyli policjanci, zaatakował ich 
nożem kuchennym. Myszkowianin usłyszał 
zarzuty zabójstwa i czynnej napaści na inter-
weniujących funkcjonariuszy.

W miniony czwartek dyżurny komendy policji 
otrzymał informację, że w jednym z mieszkań w 
Myszkowie doszło do awantury domowej. Na 
miejsce natychmiast pojechał patrol interwencyj-
ny. Okazało się, że agresywny i pijany 68-latek 
podczas awantury domowej groził żonie, że ją 
zabije, po czym zadał jej tasakiem cios w głowę. 
Ranna kobieta zdołała uciec z domu.

Stróże prawa, którzy błyskawicznie podjęli in-
terwencję, zostali również zaatakowani nożem. 
68-letni agresor został obezwładniony i zatrzy-
many. Mężczyzna był pijany, miał prawie 2 pro-
mile alkoholu. Mężczyzna trafił do policyjnego 
aresztu i w piątek usłyszał zarzuty usiłowania za-
bójstwa i czynnej napaści na policjantów. Na 
wniosek śledczych i prokuratora sąd podjął decy-
zję o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 mie-
siące. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara 
dożywotniego więzienia.

Kryminalni z Częstochowy zatrzymali mieszkańca gminy Mstów podejrza-
nego o posiadanie znacznej ilości narkotyków. W jego domu policjanci 
znaleźli blisko kilogram suszu marihuany oraz prawie 50 krzewów, z których 
mógłby uzyskać kolejny kilogram narkotyków. 26-latek został objęty poli-
cyjnym dozorem i zastosowano wobec niego poręczenie majątkowe.

Nieumundurowani policjanci po raz kolejny uderzyli w narkotykowy biznes na 
terenie powiatu częstochowskiego. Kryminalni wpadli na trop mieszkańca gminy 
Mstów, który miał w domu blisko kilogram marihuany i 50 krzewów konopi, z któ-
rych można było wytworzyć kolejny kilogram narkotyków. Prokurator objął 26-lat-
ka policyjnym dozorem i zastosował wobec niego poręczenie majątkowe. Za po-
siadanie znacznych ilości środków odurzających oraz nielegalną uprawę grozi mu 
do 10 lat więzienia.

ZOSTALI ZATRZYMANI

Kopali  
w zaparkowane 

samochody... 
 Dla zabawy

POTRĄCONY PRZEZ POCIĄG

Zginął na torach...

MYSZKÓW

Z tasakiem na żonę. 
Uderzył ją w głowę...

CZĘSTOCHOWA

Przejęli prawie dwa kilogramy 
marihuany
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Bestialski czyn w Kłobucku. 40-latek zabił psa należącego 
do znajomego. Poderżnął zwierzęciu gardło i kilka razy 
uderzył je obuchem siekiery w głowę.

Do dyżurnego kłobuckiej policji zadzwonił jeden z miesz-
kańców i poinformował, że znajomy zabił mu psa. Na miej-
sce skierowano funkcjonariuszy z ogniwa patrolowego i kry-
minalnych wraz z technikiem kryminalistyki. Okazało się, że 
mężczyzna poderżnął zwierzęciu gardło i uderzył je kilka ra-
zy obuchem siekiery w głowę. - Bestialskiego czynu miał do-
konać w przyczepie, w której czasowo mieszka. Pokrzywdzo-
ny wskazał policjantom miejsce ze świeżym nasypem ziemi, 
gdzie zakopany był pies - mówi mł. asp. Joanna Wiącek - Gło-
wacz, oficer prasowy kłobuckich policjantów.

Stróże prawa znaleźli oprawcę w pobliskim pustostanie. 
Na ubraniu 40-latka znajdowały się plamy, najprawdopo-
dobniej była to krew zabitego psa. Zatrzymany był pijany, 
miał prawie 3,5 promila. Trafił do policyjnego aresztu.

Podejrzany usłyszał już zarzut zabicia psa ze szczególnym 
okrucieństwem. Przyznał się do popełnienia przestępstwa. 
Prokurator objął 40-latka policyjnym dozorem. Za popełnio-
ne przestępstwo grozi mu kilkuletni pobyt w więzieniu.

 Opracowanie kolumny - Katarzyna Gwara
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MPK

Mniejsze limity w komunikacji miejskiej.  
Obostrzeń jednak wciąż sporo

OD CZERWCA

Krajowe loty pasażerskie 
zostaną wznowione

CZĘSTOCHOWA

Maski i stroje ochronne dla 
miejskiego szpitala

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

Kraska: sytuacja na Śląsku opanowana

TAM,  GDZIE OBŁOŻENIE ŁÓŻEK JEST MAŁE

MZ ograniczy liczbę szpitali 
jednoimiennych

Zgodnie z wytycznymi rządowymi zmieniły się 
limity w transporcie zbiorowym. Tym samym 
pasażerowie MPK mają nieco łatwiejszy do-
stęp do podróżowania autobusami i 
tramwajami po Częstochowie. I tak: do po-
jazdów krótki może wsiąść około 30 osób, do 
autobusów przegubowych około 50, do poje-
dynczego wagonu tramwajowego 37 
pasażerów, a do Twistów 62 pasażerów.

Ile osób wejdzie na pokład zgodnie  
z nowymi wytycznymi? 

 Wyliczenia służb rządowych wskazują, że:
-    tyle, ile wynosi połowa miejsc siedzących (tak jak 

obecnie)
lub

-  tyle, ile wynosi 30% liczby wszystkich miejsc siedzą-
cych i stojących (w tym przypadku jednak połowa 
miejsc siedzących musi pozostać wolna).

Przykład: Jeżeli w autobusie jest 30 miejsc siedzą-
cych i 70 stojących (czyli w sumie 100), to równocze-
śnie może nim jechać 30 osób. Przy czym połowa 
miejsc siedzących musi pozostać wolna. Do tej pory 
do takiego autobusu mogło wejść 15 osób.

JAK TO SIĘ MA DO SYTUACJI W 
CZĘSTOCHOWIE?

 ■ Do autobusów krótkich zamiast 13-15 pa-
sażerów, może wsiadać około 30 osób (w 
zależności od marki i modelu autobusu), w 
tym średnio połowa zajmie miejsca stojące,  

a połowa siedzące,

 ■ Do autobusów przegubowych zamiast 22-30 
pasażerów, mogą wsiadać około 50-52 osoby 
(w zależności od marki i modelu autobusu), 
w tym niespełna połowa zajmie miejsca sie-
dzące, pozostali pasażerowie będą podró-
żować na stojąco.

 ■ Do pojedynczego wagonu tramwajowego 
serii 105Na zamiast 10 pasażerów, wsiądzie 
37 pasażerów, ale 27 spośród nich może li-
czyć na miejsca stojące.

 ■ „Twisty” zamiast 29-30 pasażerów, od 18 
maja mogą zabierać na pokład 62 pasażerów, 
z których blisko połowa będzie mogła zająć 
miejsca siedzące.

Dokładne i aktualne limity w temacie napeł-
nień są wywieszone w widocznym miejscu każ-
dego autobusu czy tramwaju.

- Jednocześnie należy podkreślić, że wszystkie 
pozostałe obostrzenia dotyczące np., stref wy-
dzielonych, wyłączenia przycisków otwarcia 
drzwi czy braku sprzedaży biletów o motorni-
czych i kierowców pozostają w mocy - zaznacza 
Maciej Hasik, rzecznik prasowy magistratu. - W 
trakcie podróży obowiązuje ponadto koniecz-
ność zachowywania dystansu wobec innych po-
dróżujących, a nasze nosy i usta zakrywać powin-
na maseczka ochronna – podsumowuje.

- Od 1 czerwca Polskie Linie Lotnicze 
LOT wznawiają loty pasażerskie - na 
razie niektóre krajowe - poinformował 
w poniedziałek przewoźnik. Podróżni 
będą mogli polecieć m.in. z Warszawy 
do Gdańska, Krakowa i Poznania.

- Obserwując rozwój sytuacji na 
międzynarodowym rynku lotniczym, 
podjęliśmy decyzję o stopniowym 
przywracaniu połączeń pasażerskich, 
zawieszonych w połowie marca br. 
Nasz plan obejmuje kilka etapów roz-
łożonych w czasie najbliższych mie-
sięcy i jest ściśle uzależniony od bie-
żącej sytuacji epidemicznej w Polsce 
oraz na świecie - czytamy na stronie 
polskiego przewoźnika.

Jak poinformowano, od 1 czerwca 
pasażerowie będą mogli skorzystać z 
połączeń krajowych realizowanych na 
osiem lotnisk. Będą to loty: do trzech 
razy dziennie na trasie Warszawa-
-Gdańsk; do dwóch razy dziennie z 
Warszawy do Krakowa, Poznania, 
Rzeszowa, Szczecina, Wrocławia i Zie-
lonej Góry oraz raz dziennie z Krako-
wa do Gdańska. - Nowa siatka połą-
czeń obejmuje około 30 lotów każde-
go dnia, w godzinach uwzględniają-
cych zarówno potrzeby klientów biz-
nesowych, jak i ruch turystyczny - do-
dano.

Przewoźnik dodał, że w ramach 
wznowionej siatki połączeń, ceny bile-
tów w jedną stronę bez bagażu będą 
rozpoczynać się od 99 zł.

Jak wyjaśniono, jeśli zaplanowany 
lot między 15 marca a 15 czerwca zo-
stał odwołany, będzie można bezpłat-
nie wymienić bilet na jeden z rejsów 
w ramach nowej siatki połączeń.

- Warunkiem jest zachowanie tej 
samej trasy podróży. Za skorzystanie 
ze zmiany otrzymasz dodatkowo kod 
uprawniający do 30 proc. rabatu od 

taryfy podczas kolejnej podróży - czy-
tamy na stronie.

LOT dodał, że jeśli lot został odwo-
łany, można wybrać nową trasę lotu 
w ramach dostępnych połączeń krajo-
wych - zmiana ta będzie wiązała się z 
ponownym przeliczeniem ceny biletu 
i ewentualną dopłatą różnicy zgodnie 
z aktualną taryfą. W przypadku ko-
nieczności dopłaty przewoźnik odliczy 
od wyceny 200 zł.

- W przypadku, jeśli mamy ważny 
bilet, można zmienić termin i/lub tra-
sę swojej podróży. Jednorazowa, bez-
płatna zmiana będzie wiązała się z po-
nownym przeliczeniem ceny biletu i 
ewentualną dopłatą różnicy zgodnie z 
aktualną taryfą. W przypadku ko-
nieczności dopłaty odliczymy od wy-
ceny 200 zł - dodano.

W kolejnych etapach, przewoźnik 
planuje m.in. uzupełnienie siatki połą-
czeń krajowych, a potem rozszerzenie 
jej o rejsy europejskie do miejsc, w 
których sytuacja epidemiczna na to 
pozwoli.

- Realizacja naszych założeń będzie 
jednak uzależniona od rekomendacji 
międzynarodowych regulatorów lot-
niczych, m.in. Międzynarodowego 
Zrzeszenia Przewoźników Powietrz-
nych IATA czy Agencji ds. Bezpieczeń-
stwa Lotniczego EASA, a także działań 
poszczególnych państw związanych z 
zapobieganiem COVID-19 - zastrzeżo-
no.

Na potrzeby Miejskiego Szpitala Zespolonego 
w Częstochowie Fortum zakupił maski i stroje 
ochronne oraz płynne i lotne środki dezynfek-
cyjne. W ten sposób firma wspiera ochronę 
życia i zdrowia pracowników służby zdrowia i 
ich pacjentów w naszym mieście.

- Bezpieczeństwo jest naszym priorytetem. 
Zrobiliśmy wszystko, aby nasi pracownicy mogli 
bezpiecznie kontynuować dostawy ciepła do na-
szych mieszkań w tym trudnym czasie. Widzimy 
jednak, że dzisiaj najbardziej narażonymi na nie-
bezpieczeństwo zakażenia są pracownicy służby 
zdrowia. Z tego powodu przekazaliśmy Miejskie-
mu Szpitalowi Zespolonemu środki niezbędne do 
utrzymania bezpieczeństwa pracowników oraz 
higieny w szpitalu - mówi Piotr Górnik, dyrektor 
ds. energetyki cieplnej Fortum. - Na ten cel prze-
znaczyliśmy 50 000 złotych. Przede wszystkim 
jednak dziękujemy pracownikom służby zdrowia 
za to, co robią - dodaje.

Stroje chirurgiczne i  ochronne oraz maseczki 
są przeznaczone do ochrony personelu przed za-
każeniem koronawirusem. Specjalistyczne płyny 
i  lotne środki dezynfekcyjne posłużą do odkaża-
nia szpitalnych pomieszczeń.

- Misją Miejskiego Szpitala Zespolonego w Czę-
stochowie jest przede wszystkim dbanie o zdro-
wie pacjentów. W trudnych czasach pandemii ko-
ronawirusa to zadanie staje się jeszcze większym 
wyzwaniem - przyznaje prezydent Krzysztof Ma-
tyjaszczyk. - Trzeba więc zapewnić bezpieczeń-
stwo personelowi medycznemu, który będąc na 
pierwszej linii frontu, jest najbardziej narażony na 
zakażenie koronawirusem. W okresie nasilenia 
epidemii wielokrotnie wskazywały na to ostatnie 
ogólnopolskie statystyki. Jesteśmy więc wdzięczni 
za każdą pomoc i cieszymy się, że możemy liczyć 
na wsparcie Fortum w trudnych chwilach - pod-
sumowuje.

- Badania górników na Śląsku trwają. Drugi 
etap pokazuje jednak, że wirus wykrywany 
jest jedynie u pojedynczych osób. Sytuacja 
wydaje się więc opanowana, a pod koniec 
tego tygodnia liczba nowo wykrytych dzien-
nych przypadków być może spadnie poniżej 
stu – zauważył w rozmowie w TVP Info wice-
minister zdrowia Waldemar Kraska.

Wiceminister zaznaczył, że z ponownych badań, 
które są teraz wykonywane u górników, których w 
pierwszym przeprowadzanym teście nie wykryto 
obecności koronawirusa wynika, że wśród nich za-
każeń jest niewiele. - To pojedyncze przypadki, czyli 
ta sytuacja jest w tej chwili opanowana – powiedział.

Dodał, że w tym tygodniu testowane są rodzi-
ny górników, u których wykryto infekcję CO-
VID-19. Do pracy wracają też górnicy, u których 
nie potwierdzono wirusa w dwukrotnie przepro-
wadzonym badaniu, „czyli de facto kopalnie za-
czną normalnie pracować”.

- W ciągu dwóch, trzech dni ta ilość nowych przy-
padków na Śląsku, a dokładnie nowych przypadków 
z kopalń zdecydowanie spadnie. Więc myślę, że pod 
koniec tygodnia być może tych nowych zachorowań 
w całym kraju będzie poniżej stu – powiedział.

Wiceminister wyraził też nadzieję, że jeśli będzie-
my przestrzegali zasad sanitarnych w trakcie wizyty 
np. u fryzjera i kosmetyczki, czyli przedsiębiorców, 
którzy powrócili do pracy w III etapie odmrażania go-
spodarki, to nie powinno dojść do wzrostu zakażeń.

Ministerstwo Zdrowia chce stopniowo 
ograniczać liczbę szpitali jednoimien-
nych zaangażowanych w walkę z 
COVID-19. Na początek w regionach, 
gdzie obłożenie łóżek jest małe. Z da-
nych przekazanych PAP wynika, że w 
sumie w 21 w szpitalach jednoimien-
nych zajętych jest 1155 łóżek i 72 
respiratory.

Resort przekazał, że największe ob-
łożenie w kraju mają szpitale jedno-
imienne na Śląsku, gdzie (zgodnie ze 
stanem z 18 maja) przebywało 239 
chorych na 592 miejsca. Dla porów-
nania w lubuskim nie było ani jedne-
go pacjenta, w woj. warmińsko-ma-
zurskim – 15 pacjentów, a w woj. lu-
belskim – 16.

Rzecznik Ministerstwa Zdrowia 
Wojciech Andrusiewicz przekazał PAP, 
że wkrótce powinny zostać podjęte 
pierwsze decyzje dotyczące ograni-
czenia liczby szpitali jednoimiennych 
w tych regionach, w których rzeczywi-
ście jest to możliwe, czyli – jak wyja-
śnił – najczęściej w tych, w których wy-
stępuje więcej niż jeden taki podmiot.

Wskazał, że tam, gdzie nie ma wy-

starczająco dużo miejsc na oddzia-
łach zakaźnych, wyodrębniony będzie 
w dotychczasowym szpitalu jedno-
imiennym oddział zakaźny. - Takie 
zmiany będą wprowadzane stopnio-
wo, począwszy od 1 czerwca, wziąw-
szy pod uwagę sytuację epidemiolo-
giczną w danym regionie – zaznaczył.

Sukcesywne przywracanie normal-
nej pracy w szpitalach jednoimien-
nych od czerwca zapowiedział w po-
niedziałek minister zdrowia Łukasz 
Szumowski.

- Mamy przećwiczoną gigantyczną 
operację zorganizowania i wdrożenia 
w życie sieci szpitali zakaźnych w sytu-
acji pandemii. Takiej sieci nie było 
wcześniej, taka sieć nie funkcjonowa-
ła. To wymagało ogromnego wysiłku 
od dyrektorów, od medyków, od całe-
go personelu, od NFZ i wojewodów. 
Mamy to już przećwiczone. Gdy przyj-
dzie sytuacja taka, że będziemy po-
trzebowali tych szpitali zakaźnych jed-
noimiennych, zawsze możemy je uru-
chomić – akcentował Szumowski.
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Wyłudzał pieniądze na 
aukcjach internetowych

Miał cofnięty licznik. Wpadł 
podczas kontroli

Pomogli trzylatkowi 
wrócić do domu

Nielegalne sterydy  
w mieszkaniu

28-latek z Krakowa, który dokonał kilkudzie-
sięciu oszustw, wyłudzając pieniądze za 
podręczniki i planszówki oferowane na porta-
lach ogłoszeniowych został zatrzymany. 
Mężczyznę zatrzymali policjanci zwalczający 
przestępczością gospodarczą z rudzkiej ko-
mendy. Za te przestępstwa grozi do 8 lat 
więzienia.

Policjanci dw. z Przestępczością Gospodarczą 
z Komendy Miejskiej Policji w Rudzie Śląskiej zo-
stali powiadomieni o sprawie przez kobietę, 
która zorientowała się, że jest wciągnięta przez 
niego w oszustwa. Okazało się, że 28-latek zlecił 
jej pracę polegającą na przyjmowaniu wpłat za 
towar, który oferował do sprzedaży i przekazy-
waniu mu ich poprzez kody do wypłat w banko-
macie. Pieniądze wpływały na jej konto, a ona 
przekazywała je nieuczciwemu pracodawcy. 
Problem zaczął się, gdy rachunek bankowy ko-
biety został zablokowany. Zaniepokojona prze-
kazała policjantom wszystkie informacje.

Kryminalni ustalili, kto jest odpowiedzialny za 

wyłudzenia pieniędzy. Ustalenia policjantów do-
prowadziły ich do Krakowa. Z uwagi na charak-
ter sprawy, rudzcy mundurowi podjęli współ-
pracę z policjantami z Komendy Wojewódzkiej z 
Katowic i Krakowa. W jednym z mieszkań zatrzy-
mali 28-latka. Mężczyzna był zaskoczony wizytą 
policjantów. Stróże prawa zabezpieczyli doku-
mentację bankową, potwierdzającą jego prze-
stępczą działalność. Krakowianin w swoich ogło-
szeniach na platformach internetowych i porta-
lach społecznościowych proponował sprzedaż 
książek i podręczników szkolnych oraz gier 
planszowych. Zainteresowanym kupnem wska-
zywał rachunki bankowe osób, które werbował 
do świadczenia usług przez portale społeczno-
ściowe. W ten sposób chciał uchronić się przed 
pozostawieniem śladów prowadzącym bezpo-
średnio do niego. 28-latek usłyszał już zarzuty. 
Przyznał się do popełnionych przestępstw, za 
które grozi do 8 lat więzienia. Policjanci zazna-
czają, że sprawa jest rozwojowa, a kolejne za-
rzuty dla mieszkańca Krakowa to tylko kwestia 
czasu.

Policjanci z grupy SPEED, w trakcie kontroli sa-
mochodu renault, sprawdzili także stan licznika. 
Okazało się, że odczyt nie zgadza się z wpisem 
z ostatniego badania technicznego. Zgodnie z 
prawem, zmiana wskazania drogomierza po-
jazdu mechanicznego jest przestępstwem.

Na ulicy Miechowickiej w Bytomiu policjanci z 
bytomskiej grupy SPEED zatrzymali do kontroli 
drogowej samochód renault. Kierującym był 
47-letni mieszkaniec Bytomia, który przekroczył 
dopuszczalną prędkość jazdy, za co został uka-
rany mandatem. W ramach swoich uprawnień 
stróże prawa sprawdzili aktualny stan licznika. 

Odczyt zweryfikowali w systemie informatycz-
nym. Okazało się, że istniała rozbieżność co do 
stanu faktycznie przebytych kilometrów. W 
chwili kontroli drogomierz wskazywał ponad 
260 tys. km, natomiast ostatni odczyt, wykona-
ny we wrześniu ubiegłego roku informował, że 
pojazd miał już wtedy przejechane ponad 280 
tysięcy kilometrów. Śledczy z bytomskiego ko-
misariatu wyjaśniają, jak doszło do takiej roz-
bieżności wskazań licznika i kto jest za to odpo-
wiedzialny. Za przestępstwo z art. 306a kodek-
su karnego, czyli zmianę wskazania drogomie-
rza lub ingerencję w prawidłowość jego pomia-
ru, grozi kara do 5 lat więzienia

Widok małego chłopca, który boso 
stał przed wejściem do budynku, 
przykuł uwagę patrolujących 
miasto policjantów z bytomskiej 
drogówki. Zaniepokojeni mundu-
rowi zaopiekowali się dzieckiem i 
rozpoczęli poszukiwania jego 
opiekunów. Jak się okazało, chłop-
czyk wykorzystał nieuwagę matki i 
wyszedł na ulicę…

Podczas patrolu ul. Siemianowic-
kiej, asp. Grzegorz Bielecki oraz 
sierż. Łukasz Sadyś zauważyli małe-
go chłopca, który boso stał przed 
wejściem do budynku. Mundurowi 

zaopiekowali się kilkulatkiem i we-
zwali na miejsce pogotowie ratun-
kowe oraz pracownika Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Rodzinie. Jedno-
cześnie rozpoczęli poszukiwania je-
go rodziców. Policjanci pytali miesz-
kańców, sprawdzali bazy danych 
oraz różne instytucje ustalając, czy 
w którejś z nich nie odnotowano za-
ginięcia dziecka. Po kilku chwilach 
do mundurowych podbiegła zde-
nerwowana matka chłopca. 31-lat-
ka tłumaczyła, że maluch musiał 
opuścić mieszkanie, gdy była w ła-
zience. Historia znalazła swój szczę-
śliwy finał, a 3-latek cały i zdrowy 
wrócił z matką do domu.

Kryminalni z gliwickiego I ko-
misariatu przejęli sporą ilość 
nielegalnych farmaceutyków. 
W mieszkaniu 36-latka poli-
cjanci znaleźli kilka tysięcy 
opakowań ze środkami anabo-
licznymi. Mężczyźnie, oprócz 
dotkliwej kary finansowej, 
grożą dwa lata więzienia.

Policjanci mieli podejrzenie, 
że zabronione środki mogą być 
przechowywane w jednym z 
mieszkań w Pyskowicach. I nie 
mylili się. Podczas przeszukania 
znaleźli kilka tysięcy różnego ro-
dzaju opakowań, pojemników, 
ampułek, tabletek i płynów inie-
kcyjnych. Szacunkowa wartość 
rynkowa niedozwolonych specy-
fików może sięgać kilkuset tysię-
cy złotych.

Klientami osób nielegalnie 
handlujących „wspomagaczami” 
są zwykle amatorzy sportów si-
łowych, którzy chcą szybko zwiększyć 
masę mięśniową, nie mając przy tym 
refleksji nad konsekwencjami dla swo-
jego zdrowia w przyszłości. Przypomi-
namy jednak, że handel tego typu środ-

kami poza obiegiem aptecznym jest za-
broniony.

Sprawą zajmują się policjanci pionu 
zwalczającego przestępczość gospo-
darczą gliwickiej komendy miejskiej.

Zamieszkali w cudzym domuPod marketem 
próbowali ukraść 

katalizator
Policjanci z bielskiej czwórki zatrzymali 53-
latka i jego 44-letnią partnerkę, którzy 
zamieszkali w cudzym domu. Para sprowadziła 
się na teren niezamieszkałej posesji i przycho-
dziła tam, kiedy nie miała gdzie nocować. Kiedy 
właściciel założył nowe zamki, postanowili 
włamać się, aby zabrać swoje przyniesione tam 
wcześniej rzeczy. Wpadli dzięki reakcji czujnego 
sąsiada, który wezwał policję, sądząc, że jest 
świadkiem włamania. Za naruszenie miru do-
mowego grozi im rok więzienia.

53-latek i jego 44-letnia partnerka, para bez 
stałego miejsca zamieszkania, wpadła na po-
mysł, aby skorzystać z okazji i sprowadzić się do 
niezamieszkałego domu przy bielskiej ulicy Sol-
skiego. Wykorzystali, że budynek nie był za-
mieszkały, a do jego wnętrza można było sto-

sunkowo łatwo się dostać. Przynieśli tam swoje 
rzeczy osobiste i, kiedy nie mieli gdzie nocować, 
korzystali z lokum. Sytuacja trwała przez kilka 
miesięcy. W międzyczasie właściciel założył jed-
nak nowe zamki.

Kiedy kolejny raz przyszli, aby skorzystać z 
cudzego mieszkania, zastali pozamykany budy-
nek. Postanowili zabrać swoje rzeczy i, aby to 
zrobić, włamali się do mieszkania. Gdy forsowa-
li drzwi, zauważył ich jeden z mieszkańców, któ-
ry wezwał Policję. Mundurowi zastali w budyn-
ku zaskoczoną parę. Oboje zostali zatrzymani, a 
wyjaśnieniem sprawy zajęli się kryminalni z Ko-
misariatu IV Policji w Bielsku-Białej. Po nocy 
spędzonej w policyjnym areszcie, usłyszeli za-
rzuty naruszenia miru, za które mogą spędzić w 
więzieniu nawet rok. O ich dalszym losie zdecy-
duje niebawem sąd.

Przeczucie nie zawiodło policjanta, 
który wybrał się na zakupy do cze-
ladzkiego centrum handlowego. 
Widząc podejrzanie zachowującą 
się parę w średnim wieku, pracu-
jący na co dzień w katowickiej 
komendzie wojewódzkiej policjant 
postanowił niezwłocznie interwe-
niować. Zatrzymany 44-latek i jego 
45-letnia partnerka na oczach po-
licjanta odcięli i próbowali ukraść 
katalizator ze stojącego na skle-
powym parkingu opla.

Do zdarzenia doszło w Czeladzi 
na parkingu centrum handlowego. 
Robiący zakupy mł. asp. Paweł Ró-
życki z Wydziału Zaopatrzenia Ko-

mendy Wojewódzkiej Policji w Kato-
wicach, zauważył podejrzanie za-
chowującą się parę w średnim wie-
ku. Kobieta wyraźnie rozglądała się, 
obserwując przysklepowy parking, 
gdy w tym samym czasie jej partner 
leżał pod stojącym na parkingu 
oplem tigrą. Policjant poznał powód 
nietypowego zachowania pary, gdy 
po chwili w rękach mężczyzny za-
uważył odcięty katalizator. O swo-
ich spostrzeżeniach niezwłocznie 
poinformował oficera dyżurnego 
policji, który na miejsce wysłał pa-
trol z czeladzkiego komisariatu. 
Przyłapanymi na gorącym uczynku 
44-latkiem i jego 45-letnią partner-
ką zajmie się sąd. Grozi im kara do 
5 lat więzienia.
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KUPON  
na bezpłatne ogłoszenie

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

Treść ogłoszenia: 

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

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