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CZĘSTOCHOWA

Naukowcy z UJD opracowali lek przeciw COVID-19

Kryminalni z częstochowskiej komendy za-
trzymali dwóch mężczyzn, podejrzewanych o 
kradzież alkoholu o wartości prawie 3 tys. zł. 
Jeden z nich miał też przy sobie ponad 200 
działek dilerskich amfetaminy. Mieszkańcom 
Częstochowy za kradzież grozi do 5 lat po-
zbawienia wolności.

W jednym z samoobsługowych sklepów na 
terenie Częstochowy doszło do kradzieży alko-
holu o wartości prawie 3 tys. zł. Sprawcy weszli 
do sklepu i od razu udali się na odpowiedni 
dział. Spakowali butelki do torby i pośpiesznie 
wyszli ze sklepu. Na podstawie nagrania z moni-
toringu, kryminalni wytypowali złodziei. Okazali 
się nimi mieszkańcy naszego miasta w wieku 66 

i 43 lat. Ponadto 63-latek miał w 
miejscu zamieszkania ponad 200 
działek dilerskich amfetaminy. 
Wkrótce odpowie nie tylko za kra-
dzież, ale również za posiadanie 
narkotyków, za co grozi do 3 lat 
więzienia.

Katarzyna Gwara

Policjantem jest się 24 godziny na dobę. Potwierdził to krymi-
nalny z Myszkowa, który jadąc do pracy, odnalazł zaginionego. 
Mężczyzna, który cierpi na schizofrenię paranoidalną, trafił już 
pod opiekę matki.

W czwartek (21.05.) przed południem policjanci z Koziegłów 
przyjęli zawiadomienie o zaginięciu 39-latka. Sytuacja była poważ-
na - zaginiony cierpi bowiem na schizofrenię paranoidalną i w do-
datku nie przyjmuje leków. Z relacji jego matki wynikało, że wy-
szedł z domu w środę (20.05.) wieczorem.

Od razu do akcji wkroczyli policjanci z Myszkowa i Koziegłów. 
Na miejsce przybyły służby w tym, funkcjonariusze straży pożarnej 
i GOPR-u. Zastępca Komendanta podinsp. Michał Chola ogłosił 
alarm dla całej jednostki. Przyjęto strategię i plan działania pod do-
wództwem zastępcy naczelnika wydziału kryminalnego. Zanim 
przystąpiono do poszukiwań, akcję przerwał policjant z wydziału 
kryminalnego, który poinformował dowódcę o odnalezieniu zagi-
nionego. - To właśnie on jadąc do pracy w związku z ogłoszonym 
alarmem w Myszkowie na ulicy Wolności zauważył mężczyznę, 
który zwrócił jego szczególną uwagę. Jak się okazało, miał nosa. Je-
go czujność i policyjny instynkt nie zawiodły. Poruszający się pie-
szo w kierunku Postępu to zaginiony 39-latek - mówi asp. sztab. 
Barbara Poznańska, oficer prasowy myszkowskich policjantów. 
Na miejsce przyjechał policyjny patrol, który potwierdził tożsa-
mość 39-latka. Mężczyzna cały i zdrowy trafił pod opiekę matki.

Katarzyna Gwara

Masz odwagę głośno śpiewać 
lub lubisz tańczyć, a do tego nie 
boisz się szerokiej, internetowej 
publiczności? Galeria Jurajska 
poszukuje super utalentowa-
nych i super odważnych dzieci, 
które mają ochotę wziąć udział 
w konkursie filmowym z Su-
perZingsami. Dajcie się porwać 
zabawie z okazji Dnia Dziecka.

Zasady? Bardzo proste!
 ■ Po pierwsze, nagraj krótki 
filmik (np. smartfonem), na 
którym dziecko tańczy lub 
śpiewa do najnowszej pio-
senki przygotowanej przez 
SuperZingsy. Kawałek ten 
znajdziecie na YouTube, o tu:   
https://youtu.be/jHXRy-
kluaxU

 ■ Po drugie, w przygotowanym 
filmiku nie zapomnijcie po-
chwalić się swoją kolekcją 
SuperZingsów. Jeśli więc w 
Waszym domu można znaleźć 
bohaterów stworzonych przez 

Professora K i Enigmę oraz 
maszynę Kazoom koniecznie 
pokażcie ich nam. Chętnie po-
znamy Waszych SuperBoha-
terów i SuperZłoczyńców.

Na nagrania czekamy od 22 do 30 
maja br. Należy je przesyłać na 
adres  konkurs.galeriajuraj-
ska@studiomb.pl
Do nagrań koniecznie dołączcie 
formularz zgłoszeniowy - ten 
znajdziecie na końcu regulami-
nu TUTAJ.

Nagrody?  
Oczywiście rewelacyjne!

Przygotowaliśmy aż 12 zestawów 
zabawek: Kazoom Lab Battle, He-
ro Monster Roller Truck, Power 
Tower Assault   i 50 saszetek Su-
perZings. Dla pierwszych 25 osób, 
które zamieszczą swoją pracę ze-
stawy po 10 saszetek SuperZings.
Szczegóły w regulaminie konkur-
su dostępne tutaj:
https://bit.ly/Regulamin-Su-
perZings-GJ

Katarzyna Gwara

POLICJA

Amatorzy drogiego 
alkoholu zatrzymani

MYSZKÓW

W drodze na służbę 
odnalazł zaginionego

ZAŚPIEWAJ LUB ZATAŃCZ Z SUPERZINGSAMI

Konkurs dla dzieci!

www.zycieczestochowy.pl               www.facebook.com/ZycieCzestochowyiPowiatu
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Naukowcy z UJD opracowali dwu-
składnikowy lek, który może 
znaleźć zastosowanie nie tylko w 
leczeniu choroby COVID-19, spo-
wodowanej zakażeniem 
koronawirusem SARS-CoV-2, ale 
także w zapobieganiu jej rozwi-
nięcia się oraz we wzmocnieniu 
odpowiedzi immunologicznej 
skierowanej przeciw SARS-CoV-2. 
Wynalazek został zgłoszony w 
Urzędzie Patentowym RP.

Nad lekiem pracował zespół  
z Wydziału Nauk Ścisłych, Przyrod-
niczych i Technicznych UJD wraz  
z CBMM PAN w składzie mgr M. 
Turek, dr E. Różycka-Sokołowska, 
prof. dr hab. M. Makowska-Janu-
sik, dr M. Koprowski i dr K. Owsia-
nik pod kierunkiem prof. dr. hab. 
P. Bałczewskiego.

- Głównym składnikiem opraco-
wanego leku jest substancja czynna 
stosowana dotychczas w leczeniu 
nadciśnienia tętniczego, oddziały-
wująca na białko ACE2 (enzym kon-
wertujący angiotensynę typu II), 
które jest także receptorem dla ko-
ronawirusa SARS-CoV-2, przy po-
mocy którego wirus wnika do wnę-
trza komórki. Dzięki blokowaniu te-
go receptora, substancja czynna 
może zapobiegać rozwojowi zespo-
łu ostrej niewydolności oddecho-
wej, która jest główną przyczyną 

zgonów pacjentów zakażonych 
SARS-CoV-2, a oprócz tego zwiększa 
produkcję ochronnego peptydu an-
giotensyny-(1-7). Obecnie w prze-
ciągu niecałych 2 miesięcy na całym 
świecie zarejestrowanojuż 38 czyn-
nych badań klinicznych dotyczą-
cych wpływu tej substancji czynnej 
oraz innych leków z tej grupy na 
przebieg infekcji SARS-CoV-2. Do-
datkowy, korzystny efekt opraco-
wanej formulacji jest zapewniony 
przez drugi składnik (nutraceutyk), 
który jest kluczowym związkiem po-
zwalającym na wzmocnienie odpo-
wiedzi immunologicznej, głównie w 
infekcjach wirusowych, a także za-
pobiega uszkodzeniom tkanki płuc-
nej wywołanych przez respirator, 
co jest szczególnie istotne w przy-
padku leczenia COVID-19. Co waż-
ne, główny składnik opracowanego 
leku charakteryzuje się słabą roz-
puszczalnością, co skutkuje jego ni-
ską biodostępnością. Opracowana 
metodologia ko-amorfizacji, po-
zwalająca na otrzymanie dwutoro-
wo działającego leku, doprowadziła 
do otrzymania stabilnej formy far-
maceutycznej, charakteryzującej 
się do 24-krotnie większą rozpusz-
czalnością niż wyjściowy kompo-
nent i proporcjonalnie większą bio-
dostępnością - wyjaśnia prof. dr 
hab. Piotr Bałczewski.

Paula Nogaj

https://youtu.be/jHXRykluaxU
https://youtu.be/jHXRykluaxU
https://bit.ly/Regulamin-SuperZings-GJ
https://bit.ly/Regulamin-SuperZings-GJ
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ZUS

Tarcza 3.0  
już działa

RADA MIASTA

Wotum i absolutorium 
dla prezydenta Krzysztofa 

Matyjaszczyka

WOŚP

Kolejne kombinezony 
dla medyków 
walczących  
z COVID-19

Ze zwolnienia ze składek mogą teraz 
skorzystać firmy, których przychód 
przekroczył 15 681 zł, ale dochód 
nie był wyższy niż 7000 zł – zakłada 
nowa odsłona tarczy antykryzy-
sowej. Dzięki temu więcej 
przedsiębiorców skorzysta z pomocy.

- Zgodnie z nowymi przepisami ze zwol-
nienia ze składek mogą skorzystać samo-
zatrudnieni, którzy prowadzili działalność 
gospodarczą przed 1 kwietnia br., których 
przychód uzyskany w pierwszym miesią-
cu, za który jest składany wniosek, co 
prawda przekracza 15 681 zł (czyli 300 
proc. prognozowanego przeciętnego wy-
nagrodzenia brutto na 2020 r.), ale za to 
ich dochód nie przekracza 7 tys. zł - wyja-
śnia Beata Kopczyńska, regionalny rzecz-
nik prasowy ZUS w województwie śląskim. 
Ze zwolnienia będą mogli skorzystać także 
przedsiębiorcy, którzy korzystają z tzw. ulgi 
na start. Zwolnieniu dla tych grup podlega-
ją składki za kwiecień i maj – nawet, jeśli zo-
stały opłacone.

- Dzięki tym rozwiązaniom więcej firm 
skorzysta z pomocy. Nowa odsłona tarczy 
uprawnia do świadczenia postojowego 
przedsiębiorców, którzy prowadzili działal-
ność przed 1 kwietnia br. Pozostałe wa-
runki pozostają bez zmian - tłumaczy. Aby 
starać się o świadczenie postojowe należy 
wykazać 15-proc. spadek przychodu i tak 
przykładowo na wniosku składanym w 
maju przychód w kwietniu powinien być 
niższy o 15 proc. od przychodu w marcu.

Ponowne postojowe

Wypłata świadczenia postojowego 
może nastąpić nie więcej niż trzy ra-
zy. Warunkiem jest oświadczenie 
przedsiębiorcy lub zleceniobiorcy, że 
sytuacja materialna wykazana we 
wcześniejszym wniosku nie uległa 
poprawie. Ocenia to sam wniosko-
dawca. W oświadczeniu nie trzeba 
wykazywać kolejnego spadku przy-
chodów, ale sytuacja materialna 
przedsiębiorcy lub osoby wykonują-
cej umowę cywilnoprawną powinna 
być na podobnym poziomie lub nie-
wiele się zmienić.

- Dobrze byłoby, aby klienci pamię-
tali o podaniu we wniosku swoich ak-
tualnych danych kontaktowych.  
W razie wątpliwości nasz pracownik 
skontaktuje się z wnioskodawcą 
e-mailem lub telefonicznie. Wyjaśni-
my, co należy zrobić, aby uzupełnić 
lub skorygować wniosek - przypomi-
na rzeczniczka.

W województwie śląskim wypłaco-
no już 144 mln zł w ramach świadcze-
nia postojowego dla około 72 tys. 
przedsiębiorców i osób pracujących 
na umowach cywilnoprawnych. Od-
dział ZUS w Częstochowie zrealizo-
wał już 9005 wypłat na kwotę prze-
kraczającą 18 mln zł.

Rada Miasta Częstochowy udzieliła prezyden-
towi Krzysztofowi Matyjaszczykowi wotum 
zaufania po debacie nad raportem o stanie 
miasta za ubiegły rok. Ponadto przyjęto również 
sprawozdanie finansowe, a także sprawozdanie 
z wykonania budżetu za 2019 rok.   Prezyden-
towi udzielono absolutorium.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o samorządzie, 
wprowadzono wotum zaufania dla prezydenta mia-
sta, które poprzedza prezentacja raportu o stanie 
gminy za poprzedni rok, a następnie dyskusja wokół 
niego. Kolejnym krokiem jest głosowanie Rady Mia-
sta nad udzieleniem lub też nieudzieleniem wotum 
zaufania władzy wykonawczej - w przypadku Czę-
stochowy – prezydentowi miasta. 18 radnych zagło-
sowało za udzieleniem wotum prezydentowi Krzysz-
tofowi Matyjaszczykowi. Przeciw było 10 radnych. 
Taki sam stosunek głosów odnotowano w sprawie 
absolutorium po prezentacji i wcześniej wspomnia-
nej dyskusji nad sprawozdaniem finansowym i bu-
dżetowym za 2019 rok.

- Pozytywną opinię dotyczącą prawidłowości wy-
konania budżetu za 2019 rok wydała Regionalna 
Izba Obrachunkowa (RIO), biegły rewident oraz Ko-
misja Rewizyjna Rady Miasta. Wiarygodność finan-
sową miasta Częstochowy oraz racjonalną politykę 
finansową prowadzoną przez władze samorządowe 
potwierdza też niedawna analiza międzynarodowej 
agencji Fitch Ratings. Mimo zauważalnych zewnętrz-
nych zagrożeń dla finansów miasta utrzymała ona 
międzynarodowy rating Miasta Częstochowy na po-
ziomie BBB+ oraz krajowy na poziomie AA - z per-
spektywą stabilną. Eksperci Fitch są zdania, że Czę-
stochowa utrzyma wskaźniki zadłużenia zgodne z jej 
obecnymi   ratingami, pomimo oczekiwanego po-
gorszenia koniunktury gospodarczej wywołanego 
pandemią oraz decyzjami władz centralnych w za-
kresie obniżenia stawki PIT i podwyżek płac nauczy-
cieli (które niekorzystnie wpłyną na wyniki finanso-
we Miasta w 2020 r.). Fitch ocenia bowiem, że mia-
sto od lat stara się utrzymywać wzrost wydatków 
operacyjnych pod ścisłą kontrolą - informuje Urząd 
Miasta Częstochowy.

Najważniejsze wielkości oraz uwarunkowania re-
alizacji budżetu Miasta Częstochowy za 2019 r. są 
istotną kwestią, o której przypomina magistrat.

Zaplanowane dochody w kwocie 1 mld 397 mln 
zł zostały wykonane w wysokości  1 mld 386 mln zł 
tj. w 99,2% planowanych wielkości. Z tego dochody 
bieżące zostały wykonane w 100,8 % tj. w kwocie 1 
mld 322 mln zł, a majątkowe  w wysokości 64 mln 
173 tys. zł tj. w 75 %.

Dochody, które zostały wykonane poniżej zapla-
nowanej wielkości to dochody majątkowe z tytułu 
refundacji dla miasta wydatków współfinansowa-
nych środkami Unii Europejskiej. Wykonanie takie 
wynika z długotrwałych procedur refundacji wydat-
ków ze środków unijnych. Natomiast dochody ścią-
gane i wymierzane przez Urząd Miasta zostały wy-
konane w prawie 102%. Główne źródło, jakim jest  
podatek od nieruchomości zostało wykonane   w 
97,5% tj. w kwocie  142 mln 873 tys. zł.

Pozostałe podatki i opłaty lokalne zostały wyko-
nane ponad zaplanowane wielkości lub w wielko-
ściach bliskich ustalonego planu. W prawie 100% 
zostały wykonane dochody pozyskiwane z majątku 
miasta, tj.: ze sprzedaży lokali i nieruchomości, z 
opłat z tytułu użytkowania wieczystego nierucho-
mości oraz najmu. Plan dochodów pozyskiwanych 
z mienia został wykonany w kwocie 48 mln 628 tys. 
zł, tj. w 99% planu.

Pozostałe dochody majątkowe to dochody, które 
na rzecz budżetu miasta powinny być przekazane z 
Unii Europejskiej przez instytucje zarządzające. Te 
źródła wykonane zostały poniżej zakładanych wiel-
kości. Niższe od planowanych wpływy wynikały 
głównie ze zmian harmonogramów realizacji zadań 
oraz długotrwałych procedur refundacji wydatków 
wcześniej poniesionych przez miasto, a współfinan-
sowanych środkami Unii Europejskiej.

Strona wydatkowa budżetu miasta wykonana 
została w kwocie  1 mld 407 mln zł tj. w 95,3%. Wy-

datki bieżące zostały wykonane   w kwocie 1 mld 
243 mln zł tj. w 97,1 %, a wydatki majątkowe   w 
kwocie 164 mln 595 tys. zł tj. 83,5%. Obiektywne   
uwarunkowania, do których należy zaliczyć długo-
trwałe często procedury przetargowe uniemożli-
wiające wyłonienie wykonawcy oraz długotrwałe 
procedury unijne zmierzające do podpisania umów 
gwarantujących pozyskanie środków wpłynęły na 
taką realizację wydatków.

W 2019 roku z budżetu miasta realizowano 131 
zadań inwestycyjnych, z czego zakończono 88.
W roku 2019 na realizację zadań bieżących budżet 

przeznaczył ogółem 1 mld 243 mln zł, z tego:
- na zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki 

wychowawczej 466 mln 625 tys. zł,
- na zadania z zakresu pomocy społecznej, rodziny i 

pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej  
- 346 mln 91 tys. zł.

- na transport i łączność 103 mln 335 tys. zł,
- na administrację publiczną 78 mln 310 tys. zł,
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 74 

mln 236 tys. zł,
- gospodarkę mieszkaniową 52 mln 874 tys. zł,
- kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego 35 mln 

211 tys. zł.
Najwyższe kwotowo i procentowo wydatki dotyczy-

ły, tak jak w latach ubiegłych, oświaty oraz pomocy 
społecznej, rodziny i pozostałych zadań w zakresie po-
lityki społecznej

Dobrze ocenione – także przez organy kontrolne - 
wyniki budżetu zostały wypracowane pomimo nieła-
twej sytuacji dla wszystkich samorządów: nakładania 
na jednostki samorządu terytorialnego zadań bez za-
pewnienia ich pełnego finansowania   i jednoczesne 
wprowadzanie w trakcie roku budżetowego na szcze-
blu rządowym zmian powodujących zmniejszenie sa-
morządowych dochodów.

Realizacja budżetu w roku 2019  należała więc do 
bardzo trudnych, zwłaszcza, że w trakcie jego wykona-
nia zostały wprowadzone przez stronę rządową  ulgi 
w podatku dochodowym od osób fizycznych, zmniej-
szona została skala podatkowa, zwolnieni zostali z po-
datku podatnicy  w wieku do 26 lat. Skutki wprowa-
dzonych ulg to dla budżetu za 2019 rok co najmniej 20 
mln zł. Kwotę tę miasto powinno otrzymać biorąc pod 
uwagę trwającą w 2019 r. koniunkturę gospodarczą 
oraz poziom realizacji tych dochodów na przestrzeni 
ostatnich lat. Mimo licznych apeli do strony rządowej 
o zrekompensowanie tych ubytków, rząd nie podjął 
żadnych działań rekompensujących utracone przez 
samorządy wpływy.

Kolejnym nałożonym na samorządy zadaniem by-
ło przeprowadzenie podwyżki płac dla nauczycieli. 
Miasto nie otrzymało subwencji oświatowej w kwocie, 
która zabezpieczyłaby środki na ten cel.   Do zadań 
oświatowych miasto musiało więc dołożyć 96 mln zł 
(dwukrotnie więcej niż jeszcze w 2015 r.). Jest to duże 
obciążenie dla budżetu miasta. To kwota znacznie 
przewyższająca kredyt (EBI), z jakiego miasto zmuszo-
ne było skorzystać w 2019 roku.

Kolejny problem stanowiła realizacja rządowych 
zadań zleconych, do których miasto musiało  dołożyć 
ponad 6 mln zł. Dodatkowo miasto musiało pokryć 
ujemny wynik finansowy Miejskiego Szpitala  w związ-
ku z niedofinansowaniem tej placówki przez Narodo-
wy Fundusz Zdrowia, a także zapłacić opłatę za odpro-
wadzenie wód opadowych na rzecz Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

W celu prawidłowej realizacji budżetu władze mia-
sta musiały więc podjąć wiele działań oszczędnościo-
wych i ograniczać wydatki bieżące w niemal każdej 
dziedzinie. Zaoszczędzone środki kierowane były 
przede wszystkim na zabezpieczenie zadań oświato-
wych oraz z zakresu zdrowia i pomocy społecznej.

Na Lotnisku Chopina w Warszawie 
wylądował trzeci już samolot z wy-
posażeniem medycznym 
zamówionym przez Fundację WOŚP 
z myślą o szpitalach walczących z 
koronawirusem. Na pokładzie zna-
lazło się 40 tys. kombinezonów, 
które już wkrótce wyruszą w drogę 
do medyków z całej Polski.

Lot 7814 z Pekinu zorganizowany zo-
stał w ramach rządowego programu 
„Cargo dla Polski”. Na pokładzie Dreamli-
nera znalazło się 40 tysięcy kombinezo-
nów ochronnych – to ładunek o masie 
12,82 tony i objętości 96 m³.

- Ogromne podziękowanie dla wszyst-
kich, którzy organizują takie loty i most 
powietrzny, który pomaga nam skutecz-
nie walczyć z koronawirusem! Moc ludzi 
nad tym czuwa! Możemy mówić, że suk-
ces, pieniądze dobrze wydane, pomoc 
jest dobrze zorganizowana! - mówi Jurek 
Owsiak, prezes Zarządu Fundacji WOŚP

Transport możliwy był dzięki wsparciu 
następujących instytucji: AMG Cargo Lo-
gistics, LOT Polish Airlines Cargo, LOT Po-
lish Airlines, Lotnisko Chopina, LS Airport 
Services i Kancelaria Premiera.

Kombinezony za kilka dni, po dopeł-
nieniu niezbędnych formalności, trafią 

do magazynu centralnego WOŚP, a 
stamtąd do medyków w całej Polsce. Li-
stę placówek, do których przekazane zo-
staną zakupione przez Orkiestrę materia-
ły, znaleźć będzie można na stronach in-
ternetowych Fundacji.

Fundacja WOŚP od połowy marca 
prowadzi działania związane z COVID-19. 
Orkiestra zamówiła już dla polskich szpi-
tali m.in. 200 łóżek przeznaczonych na 
stanowiska intensywnej opieki medycz-
nej, 157 kardiomonitorów, 71 respirato-
rów czy 2,6 miliona trójwarstwowych ma-
seczek chirurgicznych, 75 000 przyłbic i 
10 000 masek sportowych, które mogą 
służyć w charakterze wielorazowych ma-
sek ochronnych. Fundacja otrzymała tak-
że w darze 3 000 masek sportowych, 30 
pomp infuzyjnych, aparat do mechanicz-
nej kompresji klatki piersiowej, 2 pulsok-
symetry ręczne, 25 zestawów USG, a tak-
że 3 zestawy EKG z modułem do zdalne-
go opisywania badań. Do tej pory Funda-
cja WOŚP przekazała około 50 mln PLN 
na wsparcie walki z epidemią koronawi-
rusa w Polsce. Zakupy finansowane są 
m.in. dzięki wpłatom na  Fundusz Inter-
wencyjny na walkę z koronawirusem.
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 Opracowanie kolumny - Katarzyna Gwara

Pseudokibice zatrzymani  
za pobicie

Myślał, że łapówka załatwi 
sprawę

Ukradł pojazd 
niepełnosprawnemu

Zatrzymani  
za kradzież paliwa

Kryminalni z chorzowskiej komendy 
wspierani przez policjantów z  Wy-
działu d/s Zwalczania 
Przestępczości Pseudokibiców oraz 
policyjnych kontrterrorystów za-
trzymali 5 pseudokibiców jednej ze 
śląskich drużyn, którzy brutalnie 
pobili dwóch mężczyzn i  kobietę. 
Jak się szybko okazało, dla niektó-
rych z  nich to był początek 
problemów. Mężczyźni usłyszeli już 
zarzuty, decyzją prokuratora zostali 
objęci policyjnym dozorem.

W  październiku ubiegłego roku 
w  jednym z  lokali przy  ul.Wolności 
doszło do brutalnego pobicia mał-
żeństwa z  Chorzowa oraz mężczyzny ze Święto-
chłowic. Sprawą zajęli się śledczy z Wydziału Kry-
minalnego Komendy Miejskiej Policji w  Chorzo-
wie. Dzięki drobiazgowej analizie zgromadzone-
go materiału dowodowego ustalili sprawców tego 
przestępstwa, którymi okazali się pseudokibice 
jednego ze śląskich klubów.

Wczoraj o  6:00 wspierani przez policjantów 
z Wydziału d/s Zwalczania Przestępczości Pseudo-
kibiców oraz policyjnych kontrterrorystów z Kato-
wic i Opola, weszli jednocześnie do 5 mieszkań na 

terenie Chorzowa i  miast ościennych gdzie za-
trzymali podejrzanych. W trakcie przeszukań po-
licjanci ujawnili narkotyki, przedmioty przypomi-
nające broń, ponad 600 sztuk amunicji, materiały 
pirotechniczne prawie 40 opakowań środków 
chemicznych przypominających leki, znaczne ilo-
ści gotówki zarówno w walucie polskiej, jak i ob-
cej oraz biżuterię. Mężczyźni w wieku od 26 do 40 
lat  usłyszeli już zarzuty, decyzją prokuratora zo-
stali objęci policyjnym dozorem.

Tyscy policjanci zatrzymali mężczyznę, który wrę-
czył im łapówkę w  zamian za odstąpienie od 
wykonania czynności służbowych. 19-latek chciał 
się „dogadać” z policjantami i dał im 800 złotych 
za swoją wolność. Młody tyszanin obawiał się 
konsekwencji za jazdę bez prawa jazdy i  posia-
danie narkotyków. Za przestępstwo korupcyjne 
może mu grozić nawet do 10 lat więzienia.

Policjanci wydziału prewencji zatrzymali do 
kontroli drogowej kierującego Fordem Fokus. 
Mężczyzna zachowywał się nerwowo, szybko oka-
zało się dlaczego. 19-latek nie posiadał przy sobie 
prawa jazdy. Mundurowi potwierdzili w  policyj-

nych systemach informacyjnych, że zostało mu 
ono zatrzymane. Ponadto podczas kontroli poli-
cjanci ujawnili w jego kieszeni oraz saszetce łącz-
nie ponad 2 gramy marihuany. W  pewnym mo-
mencie młody tyszan powiedział, że nie chce 
mieć problemów i że chciałby się „dogadać” z po-
licjantami. Pomimo pouczeń o odpowiedzialności 
za korupcję, mężczyzna wręczył mundurowym 
800 złotych. 19-latek został zatrzymany. Decyzją 
prokuratora został zastosowany wobec niego 
środek zapobiegawczy w postaci policyjnego do-
zoru. Teraz odpowie nie tylko za posiadanie nar-
kotyków i jazdę bez prawa jazdy, ale i próbę sko-
rumpowania policjantów. Za ten czyn grozi mu 
kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Sosnowieccy policjanci ustalili 
i zatrzymali sprawcę kradzieży po-
jazdu dla osoby niepełnosprawnej. 
Już kilka dni po jej dokonaniu od-
naleźli utracony przez chorego 
mężczyznę samochód. Twarz 
sprawcy, którą zobaczyli na na-
graniu jednego zabezpieczonych 
w  tej sprawie monitoringów, była 
im doskonale znana. Zatrzymanie 
mężczyzny było już tylko kwestią 
czasu.

Do kradzieży pojazdu doszło na 
jednej z ulic centrum miasta. Niepeł-
nosprawny mężczyzna zgłosił ją już 
następnego dnia. Policjanci szybko 
odnaleźli skradziony  samochód - 
sprawca zdążył wymontować z niego 
akumulator. Kiedy kryminalni zaczęli 
przeglądać zapisy monitoringów za-
bezpieczone do sprawy, na ekranie 

pojawiła się doskonale znana im 
twarz. 27-letni mieszkaniec Sosnow-
ca był już w  przeszłości wielokrot-
nie  karany - za  kradzieże skuterów, 
wymuszenia rozbójnicze, a także ata-
ki na policjantów. Wytropienie go by-
ło już tylko kwestią czasu. Policjanci 
zatrzymali go na jednej z giełd na te-
renie aglomeracji śląskiej. Śledczy 
wiedzą, że sprawa jest rozwojowa, 
ponieważ podczas zatrzymania męż-
czyzna miał przy sobie wiele rzeczy 
(odzieży, butów, narzędzi), których 
pochodzenia nie był w stanie logicz-
nie wytłumaczyć.  Trwają ustalenia 
skąd pochodzą zabezpieczone 
przedmioty.  Policjanci zabezpieczyli 
u sprawcy również pieniądze na po-
czet przyszłych kar. Za samą tylko 
kradzież samochodu może mu gro-
zić 10 lat więzienia.

Policjanci z zespołu wywiadowców 
dąbrowskiej komendy zatrzymali 
trzech mężczyzn podejrzanych 
o  kradzież. Mężczyźni wypompo-
wali z baku ciężarówki 200 litrów 
paliwa. Wśród zatrzymanych był 
kierowca ciężarówki, który w  ten 
sposób okradł swojego praco-
dawcę. Zatrzymanym grozi do 5 lat 
więzienia.

Do kradzieży doszło w  rejonie 
osiedla „Mydlice” na pograniczu Dą-
browy Górniczej i Będzina. Policjan-

ci  z  zespołu wywiadowców prewen-
cji dąbrowskiej komendy na jednym 
z  parkingów  zatrzymali na gorącym 
uczynku  trzech  mężczyzn.  Sprawcy 
za pomocą specjalnej pompki opróż-
nili z paliwa bak zaparkowanej cięża-
rówki. Policjanci przejęli kanistry 
z 200 litrami skradzionego oleju na-
pędowego, które mężczyźni zdążyli 
już przenieść do forda transita. 
Wśród zatrzymanych był kierowca 
zaparkowanej ciężarówki, który 
w ten sposób okradł swojego praco-
dawcę. Za kradzież zatrzymanym 
grozi do 5 lat pozbawienia wolności.

Tragiczny finał kąpieliZatrzymali złodzieja  
w kradzionym 

mercedesie

Świętochłowiccy policjanci pod nadzorem proku-
ratury wyjaśniają okoliczności utonięcia 
36-letniego mężczyzny. Mężczyzna wszedł do nie-
strzeżonego stawu „Magiera” pomimo zakazu. Jak 
wynika ze wstępnych ustaleń mundurowych, 36-
latek przed wejściem do wody spożywał alkohol. 
Niestety, pomimo akcji reanimacyjnej przeprowa-
dzonej przez miejscowych policjantów, a następnie 
przez załogę wezwanego na miejsce śmigłowca 
LPR, mężczyzny nie udało się uratować.

Do tragicznego w  skutkach zdarzenia doszło 
wczoraj na terenie Świętochłowic. Dyżurny miej-
scowej policji przyjął zgłoszenie o kilku osobach, 
które spożywają alkohol oraz kąpią się w stawie 

„Magiera” znajdującym się przy DTŚ. Na miejsce 
pilnie pojechał patrol mundurowych. W  trakcie 
kontroli akwenu, stróże prawa zauważyli dwóch 
mężczyzn, z których jeden był w wodzie i próbo-
wał wyciągnąć innego mężczyznę na brzeg. Nie 
zastanawiając się ani chwili, jeden ze świętochło-
wickich policjantów wskoczył do stawu i wspólny-
mi siłami z drugim mundurowym wyciągnęli męż-
czyznę z wody. Po sprawdzeniu funkcji życiowych 
natychmiast przystąpili do reanimacji. Na miejsce 
skierowano służby ratownicze, w tym załogę Lot-
niczego Pogotowia Ratunkowego. W  międzycza-
sie do akcji reanimacyjnej dołączył kolejny patrol 
świętochłowickich policjantów. Stróże prawa na 
zmianę prowadzili masaż serca, walcząc o  życie 
wyłowionego ze stawu mężczyzny. Niestety pomi-
mo wysiłku policjantów, a następnie ratowników 
medycznych z załogi wezwanego na miejsce śmi-
głowca LPR, 36-letniego mieszkańca miasta  nie 
udało się uratować.

Na miejscu przez kilka godzin pracowali policjan-
ci z grupy dochodzeniowo-śledczej, którzy przepro-
wadzili oględziny oraz zabezpieczyli ślady na miej-
scu zdarzenia. Stróże prawa wstępnie ustalili, że 
mężczyzna znajdował się pod wodą kilka minut. 
Nad akwenem przebywał w  towarzystwie dwóch 
znajomych. Zanim wszedł do wody, cała trójka spo-
żywała alkohol. Trwają czynności zmierzające do 
ustalenia okoliczności tej tragedii. Postępowanie 
w sprawie, pod nadzorem chorzowskiej prokuratu-
ry prowadzą świętochłowiccy śledczy.

Policjanci z  Rudy Śląskiej zatrzy-
mali w  pościgu 32-latka, który 
ukradł luksusowego mercedesa. 
Śledczy z  rudzkiej komendy udo-
wodnili mu kradzież trzech 
samochodów o wartości blisko mi-
liona złotych. Decyzją sądu został 
już tymczasowo aresztowany.

Dyżurny rudzkiej komendy otrzy-
mał informację, że w jednej z dzielnic 
miasta doszło do kradzieży pojazdu 
marki Mercedes GLS, wartego prawie 
pół miliona. Do poszukiwań samo-
chodu zostali skierowani policjanci 
z drogówki i rudzkiej „czwórki”. Szyb-
ko namierzyli pędzącego główną ulicą 
miasta mercedesa. Mundurowi pod-
jęli próbę zatrzymania samochodu, 
złodziej zaczął jednak uciekać w  kie-
runku autostrady A4, nie reagując na 
polecenia do zatrzymania. Do pości-
gu autostradą włączyli się również po-
licjanci z komisariatu III, którzy byli na 
jednym z  rudzkich MOP-ów. Nie 
spuszczając mercedesa z pola widze-
nia, patrole czas cały goniły uciekają-
cego złodzieja. Na wysokości Gliwic 

do pościgu włączył się również patrol 
z  autostradówki. Mężczyzna zjechał 
w  pewnej chwili na autostradę A1, 
gdzie na wysokości Rybnika został 
zmuszony przez policjantów z  rudz-
kiej „trójki” do zatrzymania. Mercedes 
został odzyskany, a przestępca zatrzy-
many i przewieziony do Rudy Śląskiej. 
32-latek ma na swoim koncie więcej 
kradzieży luksusowych samochodów. 
Z  uzyskanych przez rudzkich krymi-
nalnych informacji wynika, że miesz-
kaniec Jastrzębia-Zdroju specjalizował 
się w  pokonywaniu zabezpieczeń 
elektronicznych drogich aut. Detekty-
wi dotarli do dziupli, gdzie trafiały sa-
mochody i  zabezpieczyli części, na 
podstawie których będą ustalać wła-
ścicieli pozostałych, skradzionych po-
jazdów.

Śledczy z  wydziału kryminalnego 
rudzkiej komendy udowodnili 32-lat-
kowi trzy kradzieże luksusowych aut 
o  łącznej wartości blisko miliona zło-
tych. Na wniosek policjantów i proku-
ratora, wczoraj rudzki sąd tymczaso-
wo aresztował złodzieja. Policjanci za-
powiadają jednak, że jest to sprawa 
rozwojowa i wszystko wskazuje na to, 
że mężczyzna usłyszy kolejne zarzuty.



4 PONIEDZIAŁEK-WTOREK 25-26 MAJA 2020OGŁOSZENIA

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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Wybrane samochody na dzień 22 maja 2020 r.

 

 

 

 

TOYOTA AURIS  
1.33 benzyna  
rok prod. 2014, kraj.,  
I – wł., serwis, F-VAT

34.900 zł

AUDI A4 
1.4 benzyna, 
rok prod. 2017 kraj., I-wł., 
serwis., nawigacja

79.900 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

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

41.700 zł

VOLVO XC60 2.0 D, 
rok prod. 2016,  
nawigacja, 
serwisowany, F-VAT, 
I-wł.

82.900 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 
 

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

n TOYOTA AVENSIS 2.0 D, 2016, I-wł., serwis., 
F-VAT  46.900 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 OPEL INSIGNIA 2.0D, rok prod. 2018, automat, 
nawigacja, kraj., I-wł. 79.900 zł

n OPEL ASTRA V 1.4 benz., rok prod. 2017, kraj., I-wł. 
F-VAT, serwisowany 49.900 zł

n SEAT TOLEDO 1.2 E, ROK PROD. 2016, serwis 
kraj., I-wł., F-VAT  29.900 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 SKODA OCTAVIA 1.4 benzyna+gaz, rok prod. 2006  12.900 zł

n OPEL VIVARO 2.5 D, rok prod. 2008  23.900 zł

n 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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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 do-
mu. :(
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 kole-
gą z boksu, na spacerze czasem.. może często też go zacze-
piam do zabawy. Teraz szukam tego jedynego człowieka, co 
dom mi da! Zapraszam do adopcji!

Lili - piesek
rok urodzenia : 2012
wielkość : średnia
przebywa w kojcu nr 70 - nr 2726
data przyjęcia - 26-01-2017
Sterylizowana: Tak

Czas na dom dla Lamenta! Lament to około 4 letni psiak, 
który w schronisku pomieszkuje sobie od września, aż dziw-
ne, że jeszcze nikt go nie wypatrzył. Lament jest bardzo kon-
taktowym psiakiem, co widać na zdjęciach. Nie szuka on 
konfliktu z innymi psami, z chęcią się z nimi bawi na wybie-
gu. Lament wie co to smycz, ale na wybiegu spędza chętniej 
czas, co najważniejsze łatwiej jest tam pchać się na człowie-
ka. ;) No to jak Lament to Twój nowy kumpel? ;) 
ADOPTUJ!

Czaki niestety po zakończonym spacerze chowa się smutny 
do budy. Czaki już dawno powinien być przez kogoś zauważo-
ny. 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 du-
żych, na spacerach nie ciągnie. Czaki uwielbia spędzać czas na 
wybiegu z człowiekiem, wtedy radośnie biega dokoła niego i 
nie odmawia wspólnej szarpaniny panem misiem czy zabawy 
piłeczką. Niestety, kiedy już wraca do boksu zrezygnowany 
idzie do budy i nawet niechętnie wychodzi po jedzenie! Czaki 
z każdym dniem coraz bardziej traci nadzieje, że znajdzie swój 
jedyny dom...

Czaki - samiec
rok urodzenia : 30-04-2010
wielkość : mały
przebywa w kojcu nr A1 - nr 2908
data przyjęcia: 30-04-2018

To już czas, aby ktoś adoptował tego cudownego starszego 
pana. Diesel ma około 10/11 latek, do schroniska trafił inter-
wencyjnie razem z 11 innymi psiakami. Chłopak nie jest kon-
fliktowy do innych psów. Uwielbia ludzi, ale musi przekonać 
się, że nic mu nie grozi. Dieselek teraz uczy się chodzić na 
smyczy i bardzo ładnie mu to wychodzi. Na wybiegu jest 
grzeczny i nie szuka drogi ucieczki. To małe czarne cudo teraz 
czeka na Ciebie!

Aż trudno nam uwierzyć, że Mia jeszcze szuka domu! Dziew-
czynka owszem nie jest najmłodsza, bo ma około 9-lat, ale ja-
ka jest piękna! :)
Mia niestety woli być też bardziej jedynaczką lub zniesie obec-
ność innego pieska, ale płci przeciwnej. Dziewczynka do 
schroniska trafiła razem 11 innymi pieskami. Już nauczyła się 
chodzić na smyczy. Lubi przychodzić do człowieka na kolana, 
głaskanie. Nie narzeka podczas czesania, jest łagodna. Jej 
oczka wpatrują się w człowieka z dużą miłości, że może tym 
razem ją zabierzesz ze sobą do domu?

Arnold to bardzo mały i przyjacielski piesek:) Bardzo ceni so-
bie przyjaźń z człowiekiem i już przez kraty wystawia nos do 
każdego napotkanego człowieka. Na smyczy, jak i na wybiegu 
jest bardzo grzeczny. Nie jest agresywny do innych psów, bar-
dzo długo siedział z kolegą, który się wszystkiego boi i poma-
gał mu w socjalizacji.

Arnold - piesek
rok urodzenia : 20-01-201 1
wielkość : mały
przebywa w kojcu nr 13 - nr 1711
data przyjęcia - 20.01.2012.
Kastracja: Tak

LILI CZAKI

MIA

DIESEL

ARNOLD

LAMENT
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