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Od 19 czerwca

Kibice wracają na stadiony!

Jolanta Urbańska, częstochowska radna zaapelowała 
do  władz miasta o zakaz lub ograniczenie pieszych 
pielgrzymek na Jasną Górę. - Chodzi o bezpieczeń-
stwo mieszkańców miasta i pątników - mówi radna.

Jolanta Urbańska, radna Koalicji Obywatelskiej boi się 
o rozprzestrzenianie koronawirusa i dlatego wystąpiła 
do władz miasta Częstochowy z apelem, by przeanalizo-
wały prawne możliwości zakazu lub ograniczenia piel-
grzymowania na Jasną Górę od czerwca do września - 
czyli w okresie pielgrzymkowym.

- Piesze pielgrzymki stwarzają jeszcze większe niebez-
pieczeństwo niż organizacja wesela. Podczas wesela każ-
dy może wyjść do toalety, umyć, zdezynfekować ręce. 
Podczas pielgrzymki jest to niemożliwe. W sytuacji świa-
towej pandemii piesze pielgrzymki wydają się nadmier-
nym ryzykiem - wyjaśnia radna.

Urząd Miasta czeka na ogólnopolskie wytyczne doty-
czące masowego ruchu pielgrzymkowego. 
- Wojewoda Śląski miał poczynić pewne 
ustalenia z rządem i Episkopatem w tej 
sprawie. Chcemy, by przepisy były jasne w 
tym zakresie - mówi Włodzimierz Tutaj, 
rzecznik prasowy UM w Częstochowie. - Na 
razie wydaje się, że masowy ruch piel-
grzymkowy nie będzie kontynuowany.

Katarzyna Gwara

W Szpitalu Specjalistycznym im. NMP w 
Częstochowie od kilku dni wykonywana 
jest diagnostyka serologiczna w kie-
runku obecności przeciwciał na 
koronawirusa oraz wykrycia wczesnego 
stadium zakażenia.

Celem tego badania jest stwierdzenie prze-

bytej infekcji COVID-19, w tym także u osób z 
objawami nietypowymi lub bezobjawowych, 
podejrzanych o kontakt z wirusem. Diagnosty-
ka umożliwia również stwierdzenie zakażenia 
wczesnego, gdzie pojawiły się już przeciwciała.

Pacjenci zainteresowani przeprowadze-
niem tego typu badania proszeni są o kontakt 
pod numerem telefonu (34) 367 33 68.

Katarzyna Gwara

Na trzy miesiące trafi do aresztu 53-latek 
z Poraja, który pobił 88-letnią matkę. Pi-
jany mężczyzna wszedł przez okno do jej 
mieszkania i wszczął awanturę. Kobieta w 
obawie o własne życie, uciekła przed nim 
z domu. Wyrodny syn, który miał zakaz 
zbliżania się do kobiety, decyzją sądu zo-
stał tymczasowo aresztowany.

26 maja około godziny 20.00 do miesz-
kania 88-latki przez okno wszedł pijany syn 
i zażądał jedzenia. Agresywny i wulgarny 
53-latek wszczął awanturę z matką. W pew-
nym momencie uderzył ją w głowę i rękę. 
Przestraszona seniorka, w obawie o wła-
sne życie, uciekła i schroniła się w pomiesz-
czeniu gospodarczym. Stamtąd telefonicz-
nie poprosiła o pomoc znajomego, a ten 

od razu powiadomił policję. Na miejscu zja-
wił się policyjny patrol z Koziegłów.

Jak się okazało, funkcjonariusze bardzo 
dobrze znali 53-latka. Mężczyzna był pijany, 
miał ponad 2 promile. Został zatrzymany i 
trafił do policyjnego aresztu. Jak się okaza-
ło, w styczniu prokurator zakazał mu zbliża-
nia się do matki. Wyrodny syn nic sobie z 
tego jednak nie robił i w dalszym ciągu znę-
cał się nad 88-latką.

Prokurator analizując materiał dowo-
dowy nie miał wątpliwości, co do umyśl-
ności bestialskiego zachowania w sto-
sunku do kobiety i wystąpił z wnioskiem 
o zastosowanie najsurowszego środka 
zapobiegawczego wobec sprawcy. Sąd 
podjął decyzję o tymczasowym areszto-
waniu syna. Grozi mu 5 lat więzienia.

Kierowca Citroena nie zatrzymał się do 
policyjnej kontroli i zaczął uciekać. Po 
drodze łamał przepisy i stwarzał zagro-
żenie dla innych uczestników ruchu. Po 
przejechaniu kilku kilometrów wypadł 
z jezdni i zatrzymał się na poboczu. Jak 
się okazało był nietrzeźwy.

Częstochowscy policjanci kontrolowali 
prędkość kierowców. W rejonie ul. Monte 
Cassino dali sygnał do zatrzymania kie-
rowcy citroena. Ten zaczął zwalniać, zje-
chał na pobocze, a po chwili ruszył z impe-
tem. Uciekając łamał przepisy ruchu dro-
gowego i stwarzał zagrożenie dla innych 
uczestników ruchu. Po przejechaniu kilku 
kilometrów stracił panowanie nad pojaz-
dem, uderzył w elementy infrastruktury 
drogowej i zatrzymał się na poboczu. Po-
licjanci zatrzymali 48-letniego mieszkańca 
Częstochowy. Badanie stanu trzeźwości 
wykazało, że mężczyzna miał ponad pro-
mil alkoholu w wydychanym powietrzu...

Wkrótce odpowie za kierowanie samo-
chodem w stanie nietrzeźwości, nie za-
trzymanie się do kontroli drogowej oraz 
szereg innych wykroczeń. Na szczęście w 
tym zdarzeniu nikt nie odniósł obrażeń.

Katarzyna Gwara

CZĘSTOCHOWA

Radna apeluje  
o zakaz masowego 
pielgrzymowania  

na Jasną Górę

COVID-19

Na Parkitce sprawdzisz, czy masz 
przeciwciała na koronawirusa

MYSZKÓW

Nie tak powinien wyglądać Dzień Matki...
CHCIAŁ UNIKNĄĆ KONTROLI

Uciekał przez 
kilka kilometrów

www.zycieczestochowy.pl               www.facebook.com/ZycieCzestochowyiPowiatu
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Ta wiadomość ucieszy wszystkich fanów piłki nożnej i... żużla! Od 
19 czerwca kibice będą mogli wrócić na stadiony. Na razie w 
ograniczonym wymiarze i z zachowaniem odpowiednich pro-
cedur - obiekty będą wypełniane w 25 procentach, a kibice 
zostaną usadzeni w odpowiedni sposób.

W piątek wieczorem po 80-dniowej przerwie rozegrane zostaną 
dwa pierwsze spotkania piłkarskiej Ekstraklasy. 12 czerwca ruszy żuż-
lowa Ekstraliga. Zarówno piłkarze, jak i żużlowcy będą rozgrywać me-
cze przy pustych trybunach.

Jednak, jak poinformował premier Mateusz Morawiecki, od 19 
czerwca możliwy będzie powrót kibiców na trybuny, oczywiście przy 
zachowaniu odpowiednich procedur. Fani będą mogli zająć do 25 
proc. miejsc na stadionach. - Tak zrobimy, żeby odpowiednie środki 
dezynfekcyjne, zakup biletów, dochodzenie do stadionu w odpo-
wiednim czasie nie prowadziło do grupowania się ludzi ze sobą, a na 
stadionie, żeby kibice byli usadzeni w odpowiedni sposób od strony 
sanitarnej - zaznaczył.

- Jest mi niezmiernie miło mówić o tym, że będziemy pierwszym 
krajem, który wypracował protokół uczestniczenia w tego typu roz-
grywkach - zaznaczał Zbigniew Boniek, prezes PZPN. - Od 19 czerwca 
rząd zgodził się zwiększyć to, co my mieliśmy w swoim planie. To bę-
dą imprezy masowe. Na ich organizację potrzebujemy trochę czasu. 
Protokół jest szczegółowy, daje bezpieczeństwo wszystkim - zapew-
niał. Szczegółowe informacje wkrótce zostaną przekazane kibicom.

Katarzyna Gwara
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MPK

W czerwcu dalej 
wakacyjne rozkłady

TEATR IM. ADAMA MICKIEWICZA

Bądź częścią spektaklu. 
Podziel się archiwalnymi 
zdjęciami i nagraniami

COVID-19

Nie ma ryzyka zakażenia 
przez wodę

ŚWIĘTO NAJMŁODSZYCH

Dzień Dziecka  
z Eltrox 

Włókniarzem 
Częstochowa

NIE MA ZAGROŻENIA

Prezydent: sytuacja  
na Śląsku nie jest łatwa,  

ale opanowana

Miejski Zarząd Dróg i Transportu informuje, że w czerwcu w dalszym ciągu 
będą obowiązywały wakacyjne rozkłady jazdy.

Należy  sprawdzać godziny odjazdów z przystanków zaznaczone czcionką w kolo-
rze niebieskim.

Ponadto MZDiT przypomina, że  w czwartek 11 czerwca (Boże Ciało) obowiązywać 
będą rozkłady niedzielno-świąteczne,  a w piątek 12 czerwca – rozkłady sobotnie.

Teatr im. Adama Mickiewicza 
przygotowuje premierę i  po-
szukuje materiałów filmowych 
do najnowszego spektaklu 
„Fałsz” w  reżyserii doskonale 
znanego częstochowskiej pu-
b l i cz n o ś c i  A n d r é 
Hübner-Ochodlo. Częścią 
spektaklu ma szansę... stać się 
każdy z  nas. Jak to możliwe? 
Twórcy poszukują bowiem ma-
ter iałów f i lmow ych 
i  zdjęciowych, które zostaną 
wykorzystane w realizacji.

Premiera spektaklu odbę-
dzie się   już niebawem w  Te-
atrze Atelier im. Agnieszki 
Osieckiej w  Sopocie i  na de-
skach częstochowskiego Te-
atru. - Potrzebujemy do naj-
nowszej realizacji fotografii 
i  krótkich amatorskich filmów, 
na których uwiecznione będą 
dwie dziewczynki w  wieku 3-9 
lat (na pierwszym planie)   ba-
wiące się w śniegu (np. lepiące 
bałwana, zjeżdżające na san-
kach czy   nartach) lub zdjęć 
z wakacji (plaża, ogród, miejska 
przestrzeń) - mówi reżyser An-
dré Hübner-Ochodlo. - Zdjęcia 
i  filmy będą integralną częścią 
spektaklu i  będą stanowiły re-
trospektywne wspomnienia 

z dzieciństwa dwóch głównych 
bohaterek, granych przez Tere-
sę Dzielską i Iwonę Chołuj. Ma-
teriały powinny być z  lat 70., 
80.i 90.  Bardzo dziękujemy za 
pomoc - dodaje.

Materiały należy przesłać maksy-
malnie do 10 czerwca na adres: 

foto@teatr-mickiewicza.pl 
Teatr zastrzega sobie prawo 

do wyboru. Ostateczną decyzję 
reżyser spektaklu podejmie  

12 czerwca.

Lot Vekemans „FAŁSZ”

 ■ Przekład: Ryszard   Tur-
czyn, reżyseria, scenografia, 
kostiumy: André Hübner-
-Ochodlo,

 ■ Muzyka: Adam Żuchowski, 
współpraca scenograficzna:   
Stanisław Kulczyk

 ■ Obsada: Iwona Chołuj, Teresa 
Dzielska, Maciej Półtorak
Co wydarzyło się w  nocy, 

w  czasie powrotu samocho-
dem z  rodzinnego przyjęcia? 
Sis, celebrytka i znana modera-
torka telewizyjna wraz z  sio-
strą, Kat, uznaną aktorką dra-
matyczną, siedzą w  policyjnej 
celi, oskarżone o  spowodowa-
nie śmiertelnego wypadku dro-

gowego i  ucieczkę z  miejsca 
zdarzenia. Kat, niby pijana, 
spała na przednim siedzeniu, 
a  Sis, która podobno siedziała 
za kierownicą, przypomina so-
bie tylko, że samochód  uderzył 
w barierę ochronną.  W izolacji 
celi, gdzie rozmywają się kate-
gorie „prawda” i „fałsz”, siostry 
są zdane tylko na siebie. Zaczy-
na się bezpardonowy rozra-
chunek życia dotykający bole-
śnie takich egzystencjalnych 
pojęć jak sumienie, zbrodnia, 
wina i kara. Gdy nagle pojawia 
się świadek, wydarzenia tej no-
cy zdają się wyjaśniać. Pozosta-
je pytanie: na ile wiarygodny 
jest ten obcy?

Dramat „Fals” miał swoją 
prapremierę w  2013 roku 
w  Gandawie, a  w  2014 roku 
otrzymał nagrodę Królewskiej 
Akademii Języka i  Kultury Ni-
derlandzkiej jako najlepszy 
dramat roku. Tekst w  mi-
strzowski sposób kontynuuje 
dramaturgię Harolda Pintera 
i  Jean-Paula Sartre’a. Autorka 
dramatu - Lot Vekemans jest 
zaliczana do wschodzących 
gwiazd współczesnej drama-
turgii. Zebrała również bardzo 
pochlebne recenzje za opubli-
kowaną w  2016 roku powieść 
„Ślubna sukienka z Warszawy”.

- Sama woda na basenach, w  spa, jacuzzi, 
wodnych placach zabaw oraz ta do spożycia 
nie stanowi źródła zakażenia COVID-19, pod 
warunkiem, że jest ona odpowiednio uzdat-
niana czy dezynfekowana – wynika 
z  odpowiedzi dr n. med. Grzegorza Jusz-
czyka, dyrektora NIZPH-PZH na pytania 
Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczą-
cego warunków korzystania z pływalni, saun 
i podobnych obiektów rekreacji.

Ryzyko jednak zakażenia stwarza samo skupi-
sko ludzkie, ewentualny brak zachowania zale-
canego dystansu między korzystającymi z ośrod-
ków rekreacji, nieprzestrzeganie zasad higieny 
mycia rąk, dezynfekcji pomieszczeń. - Liczne in-
stytucje zdrowia publicznego na całym świecie, 
w  tym WHO i  CDC, zgodnie podkreślają, że nie 
wykazano dotychczas przypadków zakażenia 
SARS-CoV-2 poprzez wodę przeznaczoną do 
spożycia ani wodę do celów rekreacyjnych 
o  kontrolowanej jakości, w  tym wodę w  base-
nach kąpielowych, poddawaną uzdatnianiu i de-
zynfekcji – wyjaśnił w piśmie do sanepidu dyrek-
tor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego-
-Państwowego Zakładu Higieny omawiając moż-
liwość korzystania z basenów kąpielowych i pły-
wackich, spa, jacuzzi, wodnych placów zabaw 
w dobie panującej obecnie pandemii COVID-19.

Z  analiz wynika, że zwykła procedura uzdat-
niania i  dezynfekcji wody stosowana w  pływal-
niach publicznych zgodnych z wymaganiami roz-
porządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 
2015 r. jest wystarczająca dla zapewnienia od-
powiedniej jakości mikrobiologicznej wody, 
w tym eliminacji SARS-CoV-2. - Niezbędna jest je-

dynie staranna kontrola właściwego przebiegu 
procesu uzdatniania i dezynfekcji wody baseno-
wej oraz niezwłoczna korekta w razie jakichkol-
wiek nieprawidłowości – podkreślił.

Jednocześnie jednak dyrektor NIZP-PZH wska-
zał na główny problem związany z rozprzestrze-
nianiem się zakażeń. Nie wiąże się on z jakością 
wody, lecz z samym przebywaniem w wymienio-
nych obiektach, w  których tak jak w  pozostałej 
przestrzeni publicznej, istnieje ryzyko szerzenia 
się zakażenia drogą kropelkową.

- Cząstki wirusa wykrztuszane w  drobinach 
wydzieliny dróg oddechowych przez osobę cho-
rą podczas rozmowy, śmiechu, kaszlu, kichania 
rozpraszane są w jej otoczeniu na odległość ok. 
2 m i  mogą następnie zostać zainhalowane 
przez znajdujące się w pobliżu osoby zdrowe – 
przypomniał dyrektor.

Zaznaczył również, że źródłem zakażenia mo-
gą stać się też powierzchnie, na których szybko 
osiadają stosunkowo ciężkie wydzieliny dróg od-
dechowych, zawierające cząstki wirusa.

- Ryzyko zakażenia SARS-CoV-2 w powyższych 
obiektach jest więc związane przede wszystkim 
z  jednoczesnym odwiedzaniem ich i  przebywa-
niem w  nich znacznej liczby użytkowników, 
wśród których mogą znajdować się osoby zain-
fekowane, lecz niewykazujące objawów klinicz-
nych choroby – wyjaśnił w piśmie.

Podkreślił też, że dlatego istotne jest ograni-
czenie liczby osób przebywających w  tym sa-
mym czasie w  obiekcie, przestrzegania zasady 
dystansu społecznego oraz ścisłe stosowanie za-
sad higieny, w  tym mycie rąk wodą i  mydłem 
i dezynfekcja rąk.

Już w  poniedziałek pierwszy dzień 
czerwca, a  więc święto wszystkich 
dzieci! Eltrox Włókniarz Często-
chowa również zamierza obchodzić 
Dzień Dziecka. Choć klub nie może 
z  powodu pandemii koronawirusa 
zorganizować spotkań z  najmłod-
szymi fanami biało-zielonych, 
zapewniają, że ten dzień nie może 
przejść bez echa.

- Zachęcamy dzieci, aby korzystając 
z pomocy swoich rodziców lub opieku-
nów ułożyły wiersz, który dotyczyć bę-
dzie Eltrox Włókniarza Częstochowa. 
Prezentację przygotowanego wiersza 

prosimy zarejestrować i  w  formie vi-
deo przesłać na adres mailowy kibi-
ce@wlokniarz.com. Prosimy pamiętać 
o dopisku, że wyrażają Państwo zgodę 
na wykorzystanie przez nas swojego 
materiału. Trzy prace spośród wszyst-
kich nadesłanych propozycji nagrodzi-
my biało-zielonymi paczkami z prezen-
tami. Termin nadsyłania nagrań to  
1 czerwca godzina 12:00. Najciekaw-
sze i nagrodzone prace przedstawimy 
na swoim profilu Facebookowym 
w  poniedziałek w  godzinach wieczor-
nych - informuje klub.

Paula Nogaj

- Sytuacja na Śląsku jest opano-
wana, choć nikt nie mówi, że jest 
łatwa - ocenił w czwartek prezydent 
Andrzej Duda. Podkreślił, że 
wszystkie ogniska zakażeń korona-
wirusa zostały zduszone i  ze 
względu na realizowane procedury 
nie ma zagrożenia.

Prezydent podczas czwartkowej 
sesji „Pytań i  odpowiedzi” na Face-
booku był pytany o  sytuację epide-
miczną na Górnym Śląsku. - Jeśli są 
zabezpieczone miejsca w szpitalach 
i nie ma zagrożenia, że tych miejsc 
zabraknie, jeśli liczba chorych ho-
spitalizowanych jest relatywnie 
niewielka i  nie brakuje środków 
ochrony życia, jeśli osoby, które są 
związane z  ogniskami epidemii są 
testowane, zostały przebadane, 
poddane kwarantannie, to znaczy, 
że wszystkie działania są systema-
tycznie prowadzone i to znaczy, że 
sytuacja jest opanowana - powie-
dział Duda.

Prezydent zaznaczył, że „został 
poinformowany, że wszystkie ogni-

ska zachorowań zostały zduszone”. 
- Natomiast pojawiają się nowe 
przypadki stwierdzenia koronawi-
rusa wśród członków rodziny osób 
przebywających na kwarantannie  
- dodał.

W  czwartek resort zdrowia prze-
kazał, że wśród potwierdzonych 352 
nowych przypadków koronawirusa 
138 pochodzi ze Śląska. Rzecznik Mi-
nisterstwa Zdrowia Wojciech Andru-
siewicz podkreślił, że na wynik po-
twierdzonych zakażeń nadal rzutuje 
głównie Śląsk i testowane w tym wo-
jewództwie rodziny górników. - Oso-
by te są testowane w kwarantannie, 
więc nie ma obaw o  transmisję po-
ziomą w społeczeństwie - zaznaczył.

- Kończymy testować ostatnią ko-
palnię, tam też jest kilka wyników 
dodatnich, ale nie ma już dużych 
ognisk - powiedział rzecznik MZ. Do-
dał, że ogniska na Śląsku zostały za-
mknięte. - Tak naprawdę na wyniki 
rzutują głównie rodziny górników, 
które są testowane w granicach 800-
1200 testów dziennie - dodał.
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Rozbój na 12-latku

Tragedia nad zalewem

15-latek zabrał kolegów 
na przejażdżkę. 

Dachował...

Niewybuchy w Katowicach

Rybniccy policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn 
podejrzanych o rozbój. Mężczyźni, używając prze-
mocy, zaatakowali 12-latka i ukradli mu głośnik 
bezprzewodowy. Tego samego dnia mundurowi 
zatrzymali podejrzanych oraz odzyskali skra-
dziony łup. 24 i  25-latek usłyszeli już 
prokuratorskie zarzuty, a rybnicki sąd podjął de-
cyzję o ich tymczasowym aresztowaniu na okres 
trzech miesięcy.

Do zdarzenia doszło w niedzielę około godzi-
ny 14.30 w Rybniku przy ulicy Barbary. Dyżurny 
rybnickiej komendy otrzymał zgłoszenie o  roz-
boju w rejonie parku. Interwencję niezwłocznie 
podjął patrol z  wydziału ruchu drogowego. 
12-letni chłopiec przekazał interweniującym 
mundurowym, że chwilę wcześniej podeszło do 
niego dwóch nieznanych mu mężczyzn. Sprawcy 
trzymali go za ramiona, dusili, odepchnęli i prze-
wrócili na ziemię, a  także zabrali jego bezprze-
wodowy głośnik. Świadkami zdarzenia byli zna-
jomi pokrzywdzonego. Na podstawie przekaza-
nego rysopisu już po kilkunastu minutach poli-
cjanci z rybnickiej drogówki zatrzymali podejrza-
nych. Wczoraj agresorzy zostali doprowadzeni 
do prokuratury, gdzie usłyszeli zarzut rozboju. 
Sąd Rejonowy w Rybniku przychylił się do wnio-
sku śledczych oraz prokuratora i aresztował po-
dejrzanych na okres trzech miesięcy. Młodszy 
z zatrzymanych przestępstwa dopuścił się w wa-
runkach recydywy.

Będzińscy policjanci pod nadzorem prokuratury 
prowadzą czynności w sprawie tragicznego zda-
rzenia, do którego doszło na terenie akwenu 
Pogoria IV w  pobliżu miejscowości Kuźnica Pia-
skowa. W  częściowo zatopionym w  jeziorze 
samochodzie renault megane odnalezione zo-
stało ciało 60-letniego mieszkańca Siemianowic 
Śląskich. Śledczy sprawdzą aktualnie przyczyny 
i okoliczności śmierci mężczyzny.

Częściowo zatopiony samochód zauważył w  so-
botni poranek około godziny 8.00 przejeżdżający 

w  pobliżu rowerzysta. Świadek o  zdarzeniu nie-
zwłocznie powiadomił służby ratunkowe. Przybyli na 
miejsce strażacy wraz z  ratownikami medycznymi 
podjęli akcję reanimacyjną kierowcy wyciągniętego 
z wydobytego z jeziora renault megane. Niestety mi-
mo udzielonej pomocy lekarskiej nie udało się przy-
wrócić czynności życiowych mężczyzny. Przybyły na 
miejsce prokurator zarządził sekcję zwłok 60-letnie-
go mieszkańca Siemianowic Śląskich. Śledczy badają 
aktualnie wszystkie okoliczności sprawy i najbardziej 
prawdopodobny przebieg zdarzenia.

Policjanci ustalają przebieg zda-
rzenia, do którego doszło przy ulicy 
Konarskiego w  Rybniku. Kierowca 
nie dostosował prędkości do wa-
runków panujących na drodze, 
utracił panowanie nad samo-
chodem i  dachował. Jak się 
okazało... pojazd prowadził  
15-latek. Wraz z  nim podróżowali 
koledzy - 16-latek i  dwóch 
13-latków - którzy uciekli tuż po 
zdarzeniu. Na szczęście nikomu nic 
się nie stało. Jak tłumaczył mundu-
rowym nastolatek, chciał tylko 
zabrać znajomych na przejażdżkę 
ulicami miasta...

Z ustaleń policjantów ruchu drogo-
wego z rybnickiej komendy wynika, że 
15-latek zabrał kluczyki z  osobówki 

matce i pojechał z kolegami na prze-
jażdżkę... Okazało się, że nieletni ja-
dąc od ulicy Wodzisławskiej, nie do-
stosował prędkości do warunków pa-
nujących na drodze, utracił panowa-
nie nad pojazdem, uderzył w krawęż-
nik, koziołkował, a wpadając do rowu 
dachował. Nieletni podróżował wraz 
z 16-latkiem i dwoma 13-latkami, któ-
rzy uciekli z miejsca zdarzenia. W wy-
niku podjętych przez mundurowych 
czynności szybko ustalono personalia 
młodych pasażerów. Wszyscy uczest-
niczący w zdarzeniu nieletni, w obec-
ności rodziców zostali przebadani na 
zawartość alkoholu w  wydychanym 
powietrzu. Byli trzeźwi. Na szczęście 
nikomu nic poważnego się nie stało. 
Sprawą nieletniego rybniczanina zaj-
mie się sąd rodzinny.

W katowickiej dzielnicy Nikiszowiec 
odnaleziono niewybuchy z  okresu II 
Wojny Światowej. Na czas policyjnych 
czynności z  4 budynków ewaku-
owano prawie 200 mieszkańców. 
Z  uwagi na zagrożenia dla miesz-
kańców okolicznych domów, 
niewybuchy zostały przetransporto-
wane w  bezpieczne miejsce, gdzie 
zostały zdetonowane.

Na niewybuchy natrafiono w piwni-
cy budynku w  dzielnicy Nikiszowiec. 

Na miejsce zostali skierowani katowic-
cy policjanci, strażacy, a także funkcjo-
nariusze oddziału prewencji. Mundu-
rowi zabezpieczyli miejsce znaleziska 
i  ewakuowali z  4 budynków prawie 
200 mieszkańców. Aby usprawnić 
ewakuację, katowicki magistrat pod-
stawił autobus. Cześć mieszkańców 
skorzystała z własnych środków trans-
portu. W piwnicy ujawniono dwa poci-
ski kaliber 76 mm, wojskowy granat 
moździerzowy, skorupę granatu oraz 
lufę karabinu z  elementami zamka. 
Na miejsce przybył również policjant 
z nieetatowego zespołu ds. rozpozna-
nia minersko-pirotechnicznego kato-
wickiej komendy, przewodnik psa wy-
szkolonego do wyszukiwanie zapa-
chów materiałów wybuchowych, 
a także saperzy z Samodzielnego Po-
doddziału Kontrterrorystycznego Poli-
cji w Katowicach, którzy zabezpieczyli 
niewybuchy. Z  uwagi na zagrożenia 
dla mieszkańców okolicznych domów, 
niewybuchy zostały przetransporto-
wane w bezpieczne miejsce, a następ-
nie zneutralizowane.

13-latek uciekał przed policją. 
Wjechał w radiowóz

Oferowała załatwienie 
prawa jazdy

Policjanci z Samodzielnego Pododdziału Pre-
wencji Policji w Bielsku-Białej zatrzymali 
13-latka, który na motorowerze nie zatrzymał się 
do kontroli i spowodował kolizję z radiowozem. 
Na szczęście nastolatek w wyniku tego zderzenia 
nie doznał obrażeń. O jego dalszym losie zdecy-
duje niebawem sąd rodzinny.

Do zdarzenia doszło w rejonie centrum handlo-
wego przy ul. Leszczyńskiej. Policjanci patrolujący 
ulice Bielska-Białej zauważyli motorowerzystę. Po-
nieważ jego sposób jazdy wzbudzał podejrzenia 
mundurowych, postanowili zatrzymać go do kon-
troli. Motorowerzysta jednak zignorował sygnały do 
zatrzymania i rozpoczął ucieczkę, podczas której 
zderzył się z policyjnym radiowozem. Szczęśliwie 
stłuczka okazała się niegroźna i nie doznał on żad-

nych obrażeń, a nawet zdołał zawrócić i kontynu-
ować ucieczkę. Policjanci zatrzymali go kilka ulic da-
lej, gdy stracił panowanie nad jednośladem i prze-
wrócił się.

Wezwani na miejsce medycy pogotowia ratunko-
wego zbadali go. Na szczęście nie doznał żadnych 
obrażeń. Po jego wylegitymowaniu okazało się, że 
ma 13 lat. Był trzeźwy. Nie miał uprawnień do kie-
rowania. Policjanci przekazali nieletniego uciekinie-
ra pod opiekę ojcu.

Niezatrzymanie się do policyjnej kontroli drogo-
wej i kierowanie pojazdem bez uprawnień to w je-
go wypadku czyny karalne oraz zachowanie świad-
czące o demoralizacji małoletniego bielszczanina. 
Policjanci skierują wniosek do sądu rodzinnego, 
który może wszcząć wobec niego postępowanie 
wychowawcze.

Aktem oskarżenia zakończyło się 
śledztwo w sprawie oszustwa pole-
gającego na oferowaniu uzyskania 
dokumentu prawa jazdy w  zamian 
za korzyść majątkową. Mieszkanka 
Grodziska Mazowieckiego usły-
szała aż 60 zarzutów w tej sprawie. 
Kobieta, powołując się na wpływy 
z  instytucji samorządowej, zapew-
niała pośrednictwo w  załatwieniu 
wszelkich formalności. Mikołowscy 
śledczy zwalczających przestęp-
czość gospodarczą zebrali spory 
materiał dowodowy, który obciążył 
31-latkę.

Wnikliwe i  pracochłonne śledztwo 
w tej sprawie toczyło się od sierpnia 
2018 roku. To właśnie wtedy policjan-
ci Wydziału dw. z Przestępczością Go-
spodarczą Komendy Powiatowej Poli-
cji w Mikołowie uzyskali pierwszą in-
formację o  nielegalnym procederze. 
Przez ponad 1,5 roku, w  ramach to-
czącego się postępowania, policjanci 

zbierali materiał dowodowy.
Po przesłuchaniu wielu świadków 

okazało się, że mieszkanka Grodziska 
Mazowieckiego oferowała pomoc 
w  załatwieniu wszelkich spraw for-
malnych związanych z  otrzymaniem 
dokumentu prawa jazdy. Kobieta po-
woływała się na znajomości oraz 
wpływy w  instytucji samorządowej 
i w zamian za uzyskanie korzyści ma-
jątkowej, zapewniała o  pomyślnym 
sfinalizowaniu procesu otrzymania 
dokumentu. Ze swojego procederu 
uczyniła sobie stałe źródło dochodu, 
dzięki czemu zyskała ponad 70 tysię-
cy złotych. W  trakcie śledztwa poli-
cjanci zabezpieczyli warte 56 tysięcy 
złotych mienie należące do sprawcy.

W  Prokuraturze Rejonowej w  Mi-
kołowie 31-latka usłyszała zarzut płat-
nej protekcji oraz oszustwa. Kobieta 
przyznała się i  złożyła wniosek o do-
browolne poddanie się karze. Grozi 
jej do 12 lat więzienia.
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n SPRZEDAM  
maszynę do szycia przemysłową, 
marki „MINERVA”  
- stan bardzo dobry.  
Cena do negocjacji. 
Tel. 603 521 686 

KUPON na bezp łatne  og łoszen ie

Treść ogłoszenia: 

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

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

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

WYPEŁNIONY KUPON MOŻNA DOSTARCZYĆ DO REDAKCJI: AL. NMP 51 (w bramie, I piętro) 
OGŁOSZENIE WYSŁAĆ POPRZEZ SMS NA NR 533 333 049 

LUB POPRZEZ EMAIL NA ADRES: reklama@zycieczestochowy.pl

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 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  
-prasowalnica elektryczna 
- antena TV (kpl. do zawieszenia) 
-waga uchylna 
- waga dziesiętna (sklepowa) 
- maszyna dziewiarska firmy 
Bosch (nowa) 
tel. 34 362 94 27 (ul. Św. Rocha)

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 Pralka Whirlpool 
ładowana od góry. Tel. 721 390 993

n SPRZEDAM  
Kuchnia gazowo- elektryczna  
Tel. 721 390 993

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 TV LED 40 cali Samsung 
3-d full HD DVB-T. Tel. 721 390 993

n SPRZEDAM TV LCD 32 cale FUNAI.  
Tel. 721 049 100

n SPRZEDAM LODÓWKĘ Mastercook 
duża, biała. Tel. 721 390 993

n SPRZEDAM BMW 1 2008r.  
Cabrio, czarny, pełne wyposażenie, 
cena 38.800 tel. 603 448 548

n SPRZEDAM WV PASSAT B3  
920/93 1.9 TDI, sedan, stan dobry 
tel. 721 390 993

n CHEVROLET AVEO 1.2 benzyna+ 
LPG, 2005r., sedan czarny, 5-d  
tel. 721 049 100

n CHEVROLET AVEO 0.4l, 05r. 1,4E 
srebrny, DTK, CZ, cena 5 800  
tel. 512744858

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

SPRZEDAM

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

n 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 

n 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 PRZYJMĘ stare bilony - nominał 
obojętny -tel. 663 626 576

PRZYJMĘ

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

n SPRZEDAM LUB ZAMIENIĘ 
Chrysler voyager 97/98r. 3.3 
benzyna+ gaz, 7 osobowy, nowy 
akumulator, hamulce i filtr.  
Tel. 699 609 944 

KURSY

PRACA

MOTORYZACYJNE

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

n NAPRAWA POMP wodnych, 
hydroforowych, samochodowych  
i cyrkulacyjnych. 
Ul. Ikara 133A, tel. 669 245 082

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 Sprzedam działki budowlane w 
centrum Miedźna. Tel. 601 412 688

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

n PODEJMĘ PRACĘ pracownika 
gospodarczego - ogrody, posesje, 
porządki, itp.  
Tel. 536 512 396

n PODEJMĘ PRACĘ - mężczyzna lat 44, 
podejmie pracę jako tokarz, ślusarz 
tel. 694 200 794

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

OGŁOSZENIA ABONAMENTOWE

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

nn    MOTORYZACJA nn    NIERUCHOMOŚCI nn    KUPIĘ nn    SPRZEDAM

nn    ODDAM nn    PRACA nn    INNEnn    MATRYMONIALNE
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Wybrane samochody na dzień 29 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

29.900 zł

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. 2016  
nawigacja, I-wł., 
serwisowany 

59.900 zł

TOYOTA COROLLA 
1.6 benzyna, 
rok prod. 2017,, kraj.,  
I-wł., na gwarancji 
serwisowany 
 52.900 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	 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	 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	 VOLVO XC60 2.4 Diesel 2009r., automat, 
nawigacja, 4x4 napęd  38.900 zł

n	 VW PASSAT 2.0 Diesel 2017, krajowy, I-wł., 
serwisowany  58.900 zł

n	 AUDI A6 2.0 Diesel 2017, krajowy, I-wł., 
serwisowany  137.900 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  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 47.900 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	 SKODA OCTAVIA 1.4 benzyna+gaz, rok prod. 2006  12.900 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.

AUTOKOMIS
ul. Piastowska 31
TEL. 603 448 548

l Renaut Espace 1,9 DC, 2005,  
pełne wyposażenie, granatowy met. 
 - cena 8 500 PLN

l Renaut Clio 1,5DCI, 2005,  
pełne wyposażenie, granatowy met.  
- cena 4 800 PLN

l Opel Astra Cabrio 1,8E 2001  
pełne wyposażenie, skóra, srebrny  
- cena 7 600 PLN

l Volvo V50 1,6 HDI, 2005, pełne  
wyposażenie, skóra, czarny met.  
- cena 10 000 PLN

l Fiat Panda 1,1E, 2003, niebieski  
- cena 3800 PLN

l Skoda Fiabia 1,4 HDI, 2007, kombi, 
biała, pełne wyposażenie  
- cena 6500 PLN

l Volkswagen Polo 60 1998, 290 000 km, 
1 390 cm3, benzyna - cena 1 650 PLN

Autokomis EVIS
Cz-wa, ul. Piłskudskiego 35, tel. 533 210 534

l  Volkswagen Passat Variant TD -Godny 
uwagi - Bez korozji - Transport - zamia-
na - Cena - 2450 zł

l Volkswagen Polo III 1996, 162 000 km,  
1 600 cm3, benzyna - cena -1450 zł  
do negocjacji

l  Opel Astra F 1999, 212 000 km, 1 400 cm3, 
benzyna - cena - 1450 zł

Grupa Krotoski:
ul. Makuszyńskiego 74/76  

42-209 Częstochowa, Wyczerpy - Aniołów (Polska)

tel.  601 383 710        781 440 156        34 368 48 75

l Audi Q3 Quattro 2.0 TDI 140 KM 6 G  
Salon PL 2012, 127 700 km,  1 968 cm3, 

diesel - 57 900 PLN

l Fiat Bravo 1.4 T Jet Benzyna 120 KM 6 G 
Salon PL 2010, 150 817 km, 1 368 cm3, 
benzyna - 18 900 PLN 

l Audi Q5 2.0 quattro 2.0 TDI 190 KM S Tro-
nic Salon PL 2016 ,59 683 km, 1 968 cm3 
,diesel - 112 900 PLN

l Volkswagen Tiguan 2.0 Highline 2.0 
TDI 190 KM DSG R Line 4 Motion Salon 
PL 2019,  53 087 km, 1 968 cm3 , diesel  
-141 900 PLN

l Ford Galaxy Titanium 2.0 TDCi 180 KM  
PowerShift 7 osobowy, Salon PL 2018,   
36 931 km, 1 997 cm3, diesel  
- 104 900 PLN

l Audi A3 1.5 Sportback 1.5 TFSI 150 KM S Tro-
nic Salon PL 2017 , 48 521 km , 1 498 cm3,  
benzyna - 79 900 PLN

l Volkswagen Caddy 2.0 Alltrack 2.0 TDI 
150 KM DSG Salon PL 2019, 12 718 km,  
1 968 cm3, Diesel - 118 900 PLN

l Hyundai Tucson 2.0 STYLE 2.0 CRDi 185 
KM AUTOMAT 4WD Salon PL 2016,  
84 786 km, 1 995 cm3, Diesel - 79 900 PLN

l Volkswagen Arteon Elegance 2.0 TDI 
190 KM DSG Salon Pl.2017,  96 296 km,  
1 968 cm3 - 117 900 PLN

l Volkswagen Golf VII Highline 1.4 TSI 122 
KM 6 G Salon PL 2014,  90 019 km, 1 395 
cm3, benzyna - 45 900 PLN

l Škoda Fabia 1.0 Ambition 1.0 TSI 95 KM 5 
G Salon PL 2018, 31 333 km, 999cm3 
benzyna - 40 900 PLN

l Audi A6 1.8 Limuzyna 1.8 TFSI 190 KM S  
Tronic Salon PL 2016 ,87 935 km, 1 798 cm3, 
benzyna - 99 900 PLN

l Audi Q5 2.0 quattro 2.0 TDI 190 KM S Tro-
nic Salon PL 2016 ,53 269 km, 1 968 cm3, 
diesel - 149 900 PLN

l Mercedes-Benz Klasa B 1.8 CDI 109 KM 
6 G 2013 Rok 2013 ,107 183 km, 1 796 cm3, 
diesel - 44 900 PLN

l Škoda RAPID 1.0 Spaceback Ambition 
1.0 TSI 95 KM 5 G Salon PL 2018,  45 048 
km, 999 cm3, benzyna - 43 900 PLN

l Audi Q2  1.4 TFSI 150 KM S Tronic Salon PL 
2016,  89 744 km, 1 395 cm3, benzyna  
- 81 900 PLN

l Škoda Citigo Style 1.0 MPI 75 KM 5 G Sa-
lon PL 2017,  9 100 km benzyna - 31 900 PLN

l Škoda RAPID 1.0 Spaceback Ambition 
1.0 TSI 95 KM 5 G Salon PL 2018, 36 332 
km, 999 cm3, benzyna - 44 900 PLN

l Volkswagen Golf Comfortline 1.4 TSI 
125 KM 6 G Salon PL 2016,  43 276 km,  
1 395 cm3, benzyna - 51 900 PLN

l Škoda Superb 2.0 L&K Kombi 2.0 TDI 190 

KM 4X4 DSG Salon PL 2017, 93 947 km,  

1 968 cm3, diesel - 99 900 PLN

l Volkswagen Golf VII Comfortline 1.4 TSI  
125 KM 6 G Salon Pl.2018 , 29 604 km, 
1 395 cm3, benzyna - 69 900 PLN

l Audi Q5 2.0 quattro 2.0 TFSI 180 KM S Tro-
nic Salon PL 2016, 60 869 km, 1 984 cm3, 
benzyna - 99 900 PLN

l Opel Astra Kombi 1.4 Turbo 150 KM auto-
mat, 2016, 70 348 km ,1 399 cm3, benzyna  
- 42 900 PLN
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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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