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Od soboty 13 czerwca gra-
nice Polski są już otwarte. 
Oznacza to, że Polacy po 
powrocie do kraju nie 
muszą odbywać obowiąz-
kowej kwarantanny, 
a także wszyscy obywatele 
Unii Europejskiej mogą bez 
przeszkód wjeżdżać na 
teren naszego kraju. To 
efekt znoszenia kolejnych 
ograniczeń przez rząd. Nie 
będzie już ustanowionych 
w  marcu tymczasowych 
kontroli granicznych na 
granicach wewnętrznych 
Unii Europejskiej. Kontrole 

odbywają się 
wyrywkowo.

– Podjęliśmy 
decyzję o  otwar-
ciu granic. Od 13 
czerwca granice 
będą otwarte dla 

państw Unii Europejskiej. 
Ograniczamy decyzję na ra-
zie do państw UE. Potrzebne 
są nam jak najszybciej kon-
takty z  tymi krajami– żeby 
powróciły do poprzedniego 
stanu – dodał premier - po-
informował premier Mate-
usz Morawiecki. Pełny ruch 
graniczny w  ramach granic 
wewnętrznych Unii Europej-
skiej został wznowiony w no-
cy z 12 na 13 czerwca. Ozna-
cza to, że od tego momentu 
służby obecne na granicy 
prowadzą kontrole wyryw-
kowo. Dokładnie tak, jak to 
się odbywało przed pande-
mią koronawirusa i wprowa-
dzeniem obostrzeń granicz-
nych w Polsce.

Swobodne podróżowanie. 
Od soboty 13 czerwca może-
my swobodnie podróżować 
i  przekraczać granice we-
wnętrzne Unii Europejskiej. 

Podróżni zyskali na powrót 
prawo do swobodnego wjaz-
du, wyjazdu oraz tranzytu 
przez terytorium RP. Nie 
muszą odbywać kwarantan-
ny. Kraje sąsiadujące z  Pol-
ską zostały już poinformo-
wane o  ruchu Polski. Dzięki 
temu mają czas na przygoto-
wanie się na zmiany.

Termin otwarcia granic 
zgodny z zaleceniem Komisji 
Europejskiej

Komisja Europejska re-
komendowała, aby znieść 
kontrole granic wewnętrz-
nych w  UE od 15 czerwca 
2020 roku. Polska działa 
w zgodzie z tymi zalecenia-
mi. Granice zewnętrzne UE 
pozostają jednak zamknię-
te.
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Tylko do końca czerwca 
przedsiębiorcy mogą 
ubiegać się o zwolnienie ze 
składek. Wniosek o  takie 
wsparcie złożyło ponad 196 
tys. firm w  województwie 
śląskim. W naszym regionie 
zwolnienia ze składek za 
marzec i kwiecień przekro-
czyły 849 mln zł.

Województwo śląskie, jest 
drugie w  Polsce - zaraz po 
mazowieckim, pod względem 
wysokości kwot zwolnienia ze 
składek i  liczby przedsiębior-
ców, którzy wnioskowali o ta-
kie wsparcie w ramach Tarczy 
Antykryzysowej. W  sześciu 
Oddziałach ZUS, tj. w Bielsku-
-Białej, w  Chorzowie, w  Czę-
stochowie, w  Rybniku, w  So-
snowcu i w Zabrzu ponad 155 
tysięcy firm zostało zwolnio-
nych z  opłacania składek za 
marzec, za kwiecień takie 
zwolnienie otrzymało blisko 
149 tys. firm. Łączna kwota 
zwolnienia za marzec i  kwie-
cień przekroczyła 849 mln zł.

- O  zwolnienie ze składek 

mogą ubiegać się firmy zgła-
szające do ubezpieczeń spo-
łecznych mniej niż 50 osób, 
spółdzielnie socjalne, osoby 
duchowne, a także osoby pro-
wadzące pozarolniczą działal-
ność opłacające składki wy-
łącznie na własne ubezpie-
czenia, w tym osoby korzysta-
jące z ulgi na start - przypomi-
na Beata Kopczyńska, regio-
nalny rzecznik prasowy ZUS 
w województwie śląskim.

Zwolnienia dotyczą trzech 
miesięcy: marca, kwietnia 
i maja. Przedsiębiorcy, którzy 
mogą skorzystać z Tarczy An-
tykryzysowej, mają czas do 30 
czerwca na złożenie wniosku 
o zwolnienie ze składek. Mu-
szą także do tej daty złożyć 
dokumenty rozliczeniowe za 
okres od marca do maja 2020 
r. chyba, że zgodnie z przepi-
sami są zwolnieni z  ich skła-
dania.

Więcej informacji na temat 
wsparcia ZUS w  ramach Tar-
czy Antykryzysowej na stronie 
www.zus.pl

Katarzyna Gwara

OTWARTE GRANICE 

Swobodne podróżowanie
WŁÓKNIARZ CZĘSTOCHOWA

Finał zbiórki na zrzutka.pl
Zakończyła się już zbiórka 
na zrzutka.pl, którą zorga-
nizował klub Włókniarz 
Częstochowa. Biało-Zie-
loni zbierali fundusze na 
zakup środków ochrony 
osobistej dla częstochow-
skich medyków. Dzięki 
pomocy kibiców udało się 
zebrać 3338 złotych.

- Kwota w  całości prze-
kazana została na cel 
zbiórki. Dziś w  siedzibie 
Stacji Pogotowia Ratunko-
wego w Częstochowie do-
szło do spotkania prezesa 
Eltrox Włókniarza Często-
chowa Michała Świącika 
z  dyrektorem SPZOZ Ma-
rianem Nowakiem. Na rę-
ce Pana Dyrektora prze-
kazane zostały wymienio-
ne niżej środki ochrony 

osobistej, w  całości zaku-
pione z  pieniędzy zebra-
nych na zrzutka.pl – poin-
formował klub w  ubiegły 
czwartek. Za środki zgro-
madzone dzięki zbiórce 
zakupiono 10 opakowań 
rękawiczek nitrylowych 
(100 sztuk rękawiczek 
w  opakowaniu), 8 sztuk 
pięciolitrowych płynów do 
dezynfekcji, 8 sztuk pię-
ciolitrowych żeli do dezyn-
fekcji oraz 350 sztuk ma-
seczek chirurgicznych. Po-
nadto Włókniarz Często-
chowa przekazał od siebie 
50 maseczek klubowych 
dla pracowników Stacji 
Pogotowia Ratunkowego 
w Częstochowie.

Paula Nogaj
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OPŁATA ŚMIECIOWA

Będą nowe deklaracje

OTWARTE GRANICE 

Swobodne podróżowanie
Dokończenie ze str. 1

Komenda Główna Straży Granicz-
nej informuje

- Granicę z  Niemcami, Czechami, 
Słowacją i  Litwą można przekraczać 
tylko w wyznaczonych miejscach. Na-
dal są prowadzone kontrole w  por-
tach morskich i na lotniskach. Utrzy-
mane są również ograniczenia doty-
czące wjazdu cudzoziemców do Pol-
ski – czytamy w specjalnym komuni-
kacie.

Gdzie zatem można przekroczyć 
polską granicę?

 ■ na granicy z Niemcami:
 → przez przejścia drogowe - Jędrzy-
chowice, Olszyna, Świecko, Krajnik 
Dolny, Kołbaskowo, Świnoujście-
-Garz, Zgorzelec, Gubin, Słubice, 
Kostrzyn nad Odrą,  oraz w Rado-
mierzycach w  dn. 12.06 br. (tj. 
piątek) w godz. od 8:00 do 24:00;
 → w  ruchu pieszym - Zgorzelec, 
Gubin, Słubice, Kostrzyn nad Odrą;

 ■ na granicy z  Litwą: Budzisko, 
Ogrodniki;

 ■ na granicy ze Słowacją: Barwinek, 
Chyżne;

 ■ na granicy z Czechami:
 → przez przejścia drogowe - Cieszyn-
-Chotebuz, Gorzyczki, Nowe Cha-

łupki, Kudowa Słone, Trzebina, 
Jakuszyce, Gołkowice, Lubawka, 
Głuchołazy oraz w:
 → Wiechowicach - od poniedziałku do 
piątku w  godz: 5:00-7:00,13:00-
15:00, 17:00-19:00, 21:00-23:00 
oraz w sobotę i niedzielę w godz.: 
5:00-7:00, 17:00-19:00,
 → Pietrowicach - od poniedziałku do 
piątku w  godz: 5:00-7:00, 14:00-
19:00, 21:00-23:00, oraz w  sobotę 
i niedzielę w godz.: 5:00-7:00, 17:00-
19:00
 → Boboszowie - od poniedziałku do 
niedzieli w  godz: 4:00-8:00, 12:00 
-16:00, 20:00- 24:00,
 → Zawidowie - od poniedziałku do 
niedzieli w  godz: 4:00- 8:00, 12:00 
-16:00, 20:00- 24:00,
 → w  ruchu pieszym - Cieszyn-Český 
Tĕšín (Most Przyjaźni).

 ■ Na granicy z  Rosją, Białorusią 
i  Ukrainą ruch graniczny został 
znacznie ograniczony. Granicę 
z Rosją można przekraczać jedynie 
w  Bezledach i  Grzechotkach, gra-
nicę z  Białorusią – w  Kuźnicy, 
Bobrownikach i  Terespolu, 
a  z  Ukrainą – w  Dorohusku, Kor-
czowej, Hrebennem oraz w  Me-
dyce (tylko w ruchu pieszym).

źródło: Serwis Rzeczypospolitej Polskiej
Paula Nogaj

Częstochowscy radni uchwalili 
nowy wzór deklaracji o  wyso-
kości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. 
Zmiana wynika ze znowelizowa-
nych jesienią zeszłego roku 
przepisów ustawy o  czystości 
i porządku w gminach.

Nowy wzór deklaracji o wysokości 
opłaty jest wynikiem dostosowania 
go do zmienionych przepisów usta-
wy. - Zmiany te to m.in. brak możli-
wości wyboru sposobu metody gro-
madzenia odpadów tj. wprowadze-
nie obowiązku segregacji odpadów, 
zmiana terminu na zgłaszanie zmian 
w deklaracjach (było 14 dni od dnia 
zaistnienia zmiany – teraz jest do 10 
dnia następnego miesiąca) - informu-
ją przedstawiciele biura prasowego 
magistratu.  - Wzór deklaracji zawiera 
teraz także klauzulę RODO. We wzo-
rach wprowadzono również pola 
umożliwiające uzyskanie częściowe-
go zwolnienia z opłaty za gospodaro-
wanie odpadami z tytułu posiadania 
kompostownika przydomowego 
i kompostowania w nim bioodpadów 
- dodają. Deklarację sporządzoną 
zgodnie z ustalonym wzorem właści-
ciele nieruchomości składają w  bu-
dynkach Urzędu Miasta przy ulicy 

Śląskiej 11/13 lub alei Wolności 30.
Deklarację składa się w terminie:
    • 14 dni od dnia zamieszkania na 

danej nieruchomości pierwszego 
mieszkańca lub powstania na niej 
odpadów komunalnych;

    • do 10 dnia miesiąca następują-
cego po miesiącu, w którym nastąpi-
ła zmiana danych będących podsta-
wą ustalenia wysokości opłaty lub 
określonej w  deklaracji ilości odpa-
dów komunalnych powstających 
w danej nieruchomości.

Przypomnijmy, że również od 1 
lipca 2020 r. obowiązywać będą no-
we stawki opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. W  niektó-
rych przypadkach właściciele nieru-
chomości będą zobowiązani do zło-
żenia nowej deklaracji o  wysokości 
opłaty – np. jeśli wcześniej złożyli de-
klarację w zakresie nieselektywnego 
zbierania odpadów lub chcą skorzy-
stać ze zwolnienia związanego z kom-
postowaniem bioodpadów (dotyczy 
to właścicieli nieruchomości jednoro-
dzinnych). Gdy właściciele nierucho-
mości deklarują już selektywną zbiór-
kę odpadów, to nie ma potrzeby skła-
dania nowej deklaracji – właściciele   
otrzymają wówczas jedynie zawiado-
mienie o nowej wysokości opłaty.

Katarzyna Gwara

FUNKCJONARIUSZE

74 dni unikał aresztu
Podczas patrolowania ulic Czę-
stochowy strażnicy miejscy ujęli 
mężczyznę, który widniał w kar-
totece osób poszukiwanych. 
Miał odbyć karę, jednak 74 dni 
udawało mi się uniknąć pozba-
wienia wolności.

- Strażnicy miejscy przewieźli po-
szukiwanego na komisariat Policji 
i przekazali w  ręce częstochowskich 
policjantów. To kolejna już poszuki-

wana osoba ujęta przez częstochow-
skich strażników miejskich w 2020 ro-
ku. Klika dni temu funkcjonariusze 
Straży Miejskiej ujęli mężczyznę, któ-
ry był poszukiwany do sprawy karnej. 
Przypomnijmy, że w 2019 roku na te-
renie Częstochowy strażnicy miejscy 
ujęli i przekazali Policji 48 poszukiwa-
nych przez wymiar sprawiedliwości 
osób - poinformował Artur Kucharski 
ze Straży Miejskiej w Częstochowie.

Paula Nogaj

PO PRZERWIE

OKF „Iluzja” wróci jeszcze w czerwcu
Po trzech miesiącach przerwy, 
która spowodowana była pan-
demią koronawirusa, kino 
studyjne przy ul. NMP 64 
wznawia działalność. 22 czerwca 
będzie można wybrać się na 
pierwsze seanse. Bilety są już 
dostępne w przedsprzedaży.

Choć Ośrodek Kultury Filmowej 
,,Iluzja” będzie funkcjonować nieco 
inaczej niż jeszcze kilka miesięcy te-
mu, magii kina w kameralnym otocze-
niu nie powinno to zaszkodzić. - Ob-
sługa będzie zatem pracować w ma-
seczkach – zarówno dla bezpieczeń-
stwa swojego, jak i widzów. Fotele, po-
ręcze, klamki oraz wszelkie inne po-
wierzchnie, z którymi będą mogli ze-
tknąć się przychodzący na seanse, 

czeka regularne odkażanie. Widzowie 
będą proszeni o  skorzystanie z  po-
jemników z  płynem dezynfekującym 
do dłoni przy wejściu do kina – infor-
muje OKF. Wiemy już, że sala kinowa 
będzie mogła być wypełniona maksy-
malnie do połowy, a na terenie całego 
kina trzeba będzie nosić maseczki i za-
chowywać odpowiedni dystans od 
pozostałych osób. Ponadto między 
seansami zaplanowano dłuższe od-
stępy w celu wietrzenia sal po każdej 
grupie widzów i przygotowania jej na 
kolejnych gości. Preferowana jest 
sprzedaż biletów online i płatność kar-
tą w przypadku zakupów w kasie OK-
F-u.

Jakie filmy będzie można zobaczyć 
na początku?

- Będą to propozycje jeszcze sprzed 
czasu pandemii, czyli ,,Sala Samobój-

ców. Hejter” Jana Komasy, ,,Kult. Film” 
– pełny niepublikowanych wcześniej 
materiałów z  życia legendy polskiej 
sceny rockowej i jej lidera, Kazika Sta-
szewskiego oraz ,,Prawda” – film 
otwarcia 76. festiwalu w  Wenecji 
z Catherine Deneuve, Juliette Binoche 
i  Ethanem Hawke w  obsadzie. Będą 
też pozycje, o które widzowie OKF cią-
gle pytają – ,,Andre Rieu, czyli 70 lat 
młodości – koncert urodzinowy”  

oraz, w  cyklu ,,Wielka sztuka na 
ekranie”, ,,Gauguin na Tahiti”.   Szcze-
góły oczywiście na www.okf.czest.pl 
Tam też przynajmniej z tygodniowym 
wyprzedzeniem będzie udostępniany 
dalszy repertuar kina – informuje OKF 
„Iluzja”.

Paula Nogaj

PROJEKT USTAWY

Funkcjonariusze pozostający
w służbie otrzymają dodatek

Chcemy zatrzymać Was w służbie 
i  oferujemy atrakcyjne warunki 
pracy – oznajmił Mariusz Ka-
miński, minister spraw 
wewnętrznych i  administracji. – 
To ważny sygnał dla 
doświadczonych funkcjonariuszy, 
którzy mają szereg sukcesów na 
swoim koncie – dodał. 9 czerwca 
2020 roku Rada Ministrów przy-
jęła projekt ustawy dotyczący 
służb mundurowych. Wprowadza 
on m.in. świadczenia motywa-
cyjne po 25 latach służby.

Podczas posiedzenia, które miało 
miejsce 9 czerwca 2020 roku, rząd 
przyjął projekt ustawy o szczególnych 
rozwiązaniach wsparcia służb mundu-
rowych nadzorowanych przez ministra 
właściwego do spraw wewnętrznych 
oraz Służby Więziennej, przedłożony 
przez ministra spraw wewnętrznych 
i  administracji. Poza świadczeniem, 
ustawa wprowadza również wzmoc-
nioną ochronę prawną funkcjonariu-
szy oraz korzystniejsze zasady nalicza-
nia ekwiwalentu za niewykorzystany 
urlop. – Dziś polski rząd zatwierdził 
i  przyjął projekt ustawy o  wsparciu 
służb mundurowych podległych 
MSWiA. Ten projekt lada moment trafi 
do Sejmu, będzie szybko procedowa-
ny i mam nadzieję, że nowe przepisy 
prawa wejdą w życie już w sierpniu br. 
– powiedział szef MSWiA.

Projekt wprowadza prawo funkcjo-

nariuszy do świadczenia motywacyjne-
go. Jeśli funkcjonariusz Policji, Straży 
Granicznej, Służby Ochrony Państwa, 
Państwowej Straży Pożarnej czy Służby 
Więziennej zamiast odejść na emery-
turę zdecyduje się pozostać w służbie, 
uzyska dodatek motywacyjny. Będzie 
on przyznawany po 25 latach służby 
w wysokości 1,5 tys. zł brutto miesięcz-
nie lub po 28,5 latach służby w wysoko-
ści 2,5 tys. zł brutto miesięcznie. Doda-
tek motywacyjny będzie powszechny. 
Świadczenie motywacyjne będzie przy-
sługiwać funkcjonariuszom, którzy 
uzyskali pozytywną opinię służbową 
oraz przeciwko którym nie toczy się 
postępowanie karne lub dyscyplinar-
ne.

Ochrona prawna funkcjonariuszy, 
zasady naliczania ekwiwalentu pienięż-
nego za urlop 
– Regulujemy też na zasadach bardzo 
korzystnych dla funkcjonariuszy spra-
wę ekwiwalentu za zaległe urlopy. Pro-
ponujemy również cały szereg rozwią-
zań odnoszących się do ich ochrony 
prawnej – powiedział minister Mariusz 
Kamiński. Zgodnie z  projektem usta-
wy, funkcjonariuszowi będzie przysłu-
giwać zwrot kosztów poniesionych na 
ochronę prawną, jeżeli postępowanie 
karne prowadzone w związku z wyko-
nywaniem przez niego czynności służ-
bowych zakończy się wyrokiem unie-
winniającym lub zostanie umorzone. 
Zmienione zostaną również zasady na-
liczania ekwiwalentu pieniężnego za 

niewykorzystany urlop. Funkcjonariu-
szom Policji, Straży Granicznej i Służby 
Ochrony Państwa za niewykorzystany 
urlop wypoczynkowy i dodatkowy (za 
wiek, staż i trudne warunki służby) wy-
płacany będzie ekwiwalent pieniężny 
w wysokości 1/21 części miesięcznego 
uposażenia przysługującego na ostat-
nio zajmowanym stanowisku.

Dodatkowe zmiany wynikające 
z ustawy

Projekt ustawy przyjęty przez rząd 
zmienia i ujednolica zasady odpowie-
dzialności dyscyplinarnej funkcjonariu-
szy. Wprowadza przejrzyste zasady 
i procedury prowadzenia postępowań 
dyscyplinarnych w  Policji, Straży Gra-
nicznej i  Służby Ochrony Państwa. 
Wzmacnia również prawa funkcjona-
riuszy, przykładowo funkcjonariusz bę-
dzie mógł wnieść sprzeciw od rozmo-
wy dyscyplinującej oraz złożyć wniosek 
o dobrowolne poddanie się karze dys-
cyplinarnej.

Ujednolicone zostaną także przepi-
sy dotyczące wyżywienia w formacjach 
mundurowych. Szczegółowo określo-
ne zostaną warunki otrzymywania wy-
żywienia oraz wprowadzona zostanie 
możliwość przyznawania świadczenia 
pieniężnego zamiast wyżywienia. 
Świadczenie pieniężne będzie przyzna-
wane m.in. funkcjonariuszowi za służ-
bę pełnioną na wolnym powietrzu od 1 
listopada do 31 marca przez co naj-
mniej 4 godziny dziennie.

Paula Nogaj
LUBLINIEC

Fiat wystawiony
na sprzedaż skusił

Lublinieccy policjanci zatrzymali mężczyznę, który w Sie-
rakowie Śląskim, ukradł wystawionego na sprzedaż fiata. 
23-latek przyznał się do popełnienia zarzucanego mu 
czynu. Za kradzież grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.

Z pierwszych ustaleń policjantów wynikało, że w nocy z 3 na 4 
czerwca ktoś ukradł fiata zaparkowanego na ulicy Lublinieckiej 
w Sierakowie Śląskim. Pojazd od dłuższego czasu był nieużywa-
ny, bo był przeznaczony do sprzedaży.Stróże prawa rozpoczęli 
poszukiwania  sprawcy.

- Kilka dni później na terenie kompleksu leśnego w okolicach 
miejscowości Rędziny skradziony pojazd został odnaleziony. Kry-
minalni zatrzymali też sprawcę kradzieży. Okazał się nim 23-letni 
mieszkaniec gminy Ciasna - mówi mł. asp. Michał Sklarczyk, ofi-
cer prasowy lublinieckich policjantów. Mężczyzna został zatrzy-
many w swoim domu, a następnie doprowadzony do lubliniec-
kiej prokuratury, gdzie usłyszał zarzut kradzieży pojazdu. Proku-
rator zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci 
policyjnego dozoru. Za kradzież fiata grozi mu kara do 5 lat poba-
wienia wolności.

Katarzyna Gwara

CZĘSTOCHOWA

Od lipca zaczną działać 
fontanny

Wkrótce w naszym mieście zostaną uruchomione fon-
tanny. Od lipca będzie się więc można prawdopodobnie 
ochłodzić m.in. przy „Dziewczynce z  Gołębiami”, 
w Parku Staszica czy na Placu Orląt Lwowskich.

W tym roku znacznie później niż zwykle, z powodu sytu-
acji epidemiologicznej w  Polsce, zostaną uruchomione 
miejskie fontanny w Częstochowie. Wśród obiektów, które 
powinny zacząć działać w pierwszym tygodniu lipca znala-
zły się te w III alei NMP („Amonit” i „Dziewczynka z Gołębia-
mi”), fontanna obok budynku Urzędu Miasta przy ul. Wa-
szyngtona 5, fontanna przy Filharmonii Częstochowskiej (ul. 
Wilsona), na placu Orląt Lwowskich oraz 3 agregaty fontan-
nowe w Parku Staszica (w parkowym stawie).

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i  Leśnictwa 
Urzędu Miasta Częstochowy zakłada, że do tego czasu Po-
wiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna przedstawi 
ewentualne wskazówki lub wytyczne dotyczące uruchomie-
nia i funkcjonowania nie tylko fontann, ale także mini-tężni 
solankowej na Promenadzie Czesława Niemena oraz zdro-
jów wodnych (poidełek) na terenach zieleni miejskiej

Uruchomienie tężni oraz poidełek może być rozważane 
w  sytuacji dalszego rozluźniania ograniczeń wynikających 
z pandemii.

Katarzyna Gwara
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 Opracowanie kolumny - Katarzyna Gwara

Multirecydywista znowu 
w areszcie

Na wniosek policji i  prokura-
tury, chorzowski sąd wydał 
postanowienie o tymczasowym 
aresztowaniu sprawcy śmier-
telnego, ciężkiego uszkodzenia 
ciała. 32-letni mężczyzna do-
tkliwie pobił 62-latka w jednym 
z  mieszkań na terenie miasta. 
W  wyniku doznanych obrażeń 
mężczyzna zmarł. Jego oprawcy 
grozi dożywotnie więzienie.

Dyżurny świętochłowickiej komen-
dy policji otrzymał informację, że 
w jednym z mieszkań na terenie mia-
sta znaleziono zwłoki. Na miejsce po-
jechał patrol interwencyjny. W miesz-
kaniu przebywali już strażacy, którzy 
siłowo weszli do mieszkania. Okazało 
się, że wcześniej jeden z zaniepokojo-
nych lokatorów zgłosił interwencję na 
numer alarmowy, w związku z tym, że 
od dłuższego czasu nie widział swoje-
go sąsiada.

W  miejsce odnalezienia zwłok zo-
stała skierowana grupa dochodzenio-
wo – śledcza, która zabezpieczała śla-
dy i  gromadziła dowody przestęp-
stwa. Czynności policjantów nadzoro-
wał prokurator. W tym samym czasie 
kryminalni zatrzymali trzy osoby, któ-
re mogły mieć związek ze zdarzeniem. 
Prowadzone czynności doprowadziły 
do ustalenia bezpośredniego sprawcy 
pobicia. Ze wstępnych ustaleń stró-
żów prawa wynika, że do brutalnego 

w  skutkach zdarzenia doszło w  dru-
giej połowie maja br. 62-letni mężczy-
zna, został dotkliwie pobity przez 
33-latka. Po zdarzeniu sprawca zosta-
wił mężczyznę w  jego mieszkaniu 
i uciekł. Niestety, jego obrażenia oka-
zały się śmiertelne. Rozpoczęły się po-
szukiwania agresora, które zakończo-
no już na drugi dzień.

Podczas patrolowania ulicy Cho-
rzowskiej, policjanci dostrzegli podej-
rzewanego mężczyznę odpowiadają-
cego rysopisowi sprawcy. 33-latek zo-
stał zatrzymany i  przewieziony do 
miejscowej komendy policji. Zebrany 
w  sprawie materiał dowodowy po-
zwolił na przedstawienie mężczyźnie 
zarzutu ciężkiego uszkodzenia ciała, 
którego następstwem była śmierć 
człowieka. Oprawca działał w warun-
kach recydywy, bowiem już wcześniej 
był karany za podobne przestępstwa. 
Na wniosek śledczych i  prokuratora, 
chorzowski sąd postanowił o tymcza-
sowym aresztowaniu podejrzanego. 
Zatrzymany najbliższe trzy miesiące 
spędzi w  areszcie. Za popełnione 
przestępstwo grozi mu kara dożywot-
niego pozbawienia wolności. Śledz-
two w  tej sprawie prowadzą święto-
chłowiccy kryminalni pod nadzorem 
Prokuratury Rejonowej w Chorzowie.

Dachował... Kompletnie pijany, bez 
uprawnień...

Rybniccy policjanci zatrzy-
mali pijanego kierowcę 
daewoo matiza. 42-letni 
mężczyzna na prostym od-
cinku drogi utracił 
panowanie nad pojazdem, 
a  następnie dachował. Jak 
się okazało, w  organizmie 

miał 2,5 promila alkoholu. 
Mieszkaniec Czerwionki-
-Leszczyn nie posiadał także 
uprawnień do kierowania. 
W  podróży towarzyszył mu 
jego 30-letni kolega, który 
również był kompletnie pi-
jany. Początkowo żaden 
z  mężczyzn nie przyznawał 
się do kierowania osobówką. 
W efekcie obaj trafili do poli-
cyjnego aresztu.

Policjanci z  rybnickiej drogówki 
otrzymali zgłoszenie o  dachowa-
niu samochodu na ul. 3 Maja 
w  Czerwionce-Leszczynach. We-
dług ustaleń mundurowych, kieru-
jący osobówką jadąc w  kierunku 
Knurowa, na prostym odcinku dro-
gi utracił panowanie nad pojaz-

dem, a następnie zjechał na lewą 
część drogi i  dachował w  rowie. 
Okazało się, że żaden z będących 
na miejscu mężczyzn nie przyzna-
wał się do kierowania daewoo, 
a  obaj byli kompletnie pijani. 
W  efekcie obaj mieszkańcy Czer-
wionki-Leszczyn zostali zatrzyma-
ni. Po sprawdzeniu w  policyjnych 
bazach danych wyszło na jaw, że 
mężczyźni nie posiadają upraw-
nień do kierowania pojazdami. 
W  wyniku przeprowadzonych 
czynności, również na podstawie 
zabezpieczonych śladów przez 
technika, śledczy ustalili, że pojaz-
dem kierował 42-latek, który miał 
w organizmie 2,5 promila alkoho-
lu. Nieodpowiedzialnemu kierow-
cy za jazdę na „podwójnym gazie” 
grozi kara 2 lat więzienia.

Prędkość przyczyną 
tragicznego wypadku

Najprawdopodobniej przy-
czyną tragicznego wypadku, 
który miał miejsce na Alei Koł-
łątaja była nadmierna 
prędkość. Kierujący mazdą 28-
letni mieszkaniec Będzina 
wypadł z  jezdni i  uderzył 
w  uliczną latarnię. W  wyniku 
obrażeń doznanych na skutek 
wypadku śmierć na miejscu po-
niósł kierowca samochodu 
oraz podróżująca z  nim 
29-letnia kobieta.

Do wypadku doszło kilka minut po 
godzinie 2.00 na Alei Kołłątaja w Bę-
dzinie. Jadący w  kierunku Dąbrowy 
Górniczej 28-letni kierowca mazdy 
323 najprawdopodobniej  w  wyniku 
jazdy z  nadmierną prędkością wy-
padł z jezdni uderzając w słup latarni 
ulicznej. Siedzący za kierownicą oso-
bowego auta będzinianin, w wyniku 
doznanych obrażeń poniósł śmierć 
na miejscu wypadku. W  zdarzeniu 
śmierć poniosła również 29-letnia pa-
sażerka samochodu. Policjanci aktu-
alnie ustalają dokładne okoliczności 
tego wypadku.

Groził żonie śmiercią

Policjanci z  Komisariatu Po-
licji w Łaziskach Górnych po 
raz kolejny zatrzymali 51-
latka, który tym razem groził 
śmiercią swojej żonie. Mimo 
prokuratorskiego zakazu 
zbliżania się do kobiety, 
w miniony poniedziałek, do-
stał się do jej mieszkania, 
gdzie wszczął awanturę, wy-
zywał i  popychał swoją 
ofiarę. Mężczyzna usłyszał 

kolejne zarzuty. Na wniosek 
śledczych trafił do aresztu, 
gdzie spędzi najbliższe 3 mie-
siące. 

Problematyka przemocy w  ro-
dzinie jest tematem szeroko dysku-
towanym i  poddawanym wielo-
aspektowej analizie. Zwalczanie tak 
powszechnego zjawiska wymaga 
współpracy wielu osób oraz instytu-
cji. Policja jest jedną z nich. Stróże 

prawa regularnie podejmują inter-
wencje dotyczące tych niepożąda-
nych zjawisk w środowisku rodzin-
nym. Niestety, udzielenie skutecz-
nej pomocy pokrzywdzonym trwa 
czasem kilka miesięcy, a nawet kilka 
lat. 

Mimo wydanego w połowie ma-
ja br. prokuratorskiego nakazu 
opuszczenia mieszkania oraz zaka-
zu zbliżania się do żony, mieszka-
niec Łazisk Górnych ponownie za-
czął nękać kobietę. 1 czerwca zjawił 
się w  jej mieszkaniu, gdzie, będąc 
pod wpływem alkoholu, po raz ko-
lejny wszczął awanturę. Wyzwiska 
oraz groźby były w jego przypadku 
na porządku dziennym, a  on sam 
nie widział niczego złego w swoim 
nagannym postępowaniu.

Na miejsce wezwany został pa-
trol policji. Mundurowi zatrzymali 
51-latka, który następnego dnia 
usłyszał zarzuty kierowania wobec 
żony groźby pozbawienia życia, 
uporczywego nękania oraz naru-
szenia nietykalności cielesnej. Sąd 
nie miał żadnych wątpliwości, co do 
zasadności złożonego przez łazi-
skich śledczych wniosku i  zastoso-
wał wobec podejrzanego tymcza-
sowy areszt na okres 3 miesięcy.

Za przemoc domową grozi do 5 
lat więzienia.

Odzyskali skradziony 
samochód i narzędzia

Stróże prawa z  rydułtow-
skiego komisariatu 
zatrzymali 27-latka, który 
ukradł samochód z  elektro-
narzędziami. Mężczyzna 
porzucił pojazd w  Rybniku, 
a  sprzęt, który się w  nim 
znajdował, sprzedał. Mundu-
rowi odzyskali pojazd 
i  mienie warte blisko 5 tys. 
zł. Mężczyzna usłyszał już za-
rzut. Czeka go jeszcze 
spotkanie z prokuratorem.

W  miniony weekend policjanci 
z Rydułtów przyjęli zawiadomienie 
o kradzieży pojazdu z zawartością 
elektronarzędzi. Osobowy fiat 

zniknął z parkingu na Osiedlu Orło-
wiec. Samochód miał w  środku 
wiertarki, wkrętarki i skrzynki z na-
rzędziami.

Kryminalni z komisariatu wyko-
nując czynności w sprawie kradzie-
ży, przejrzeli zabezpieczony moni-
toring, na którym widać mężczy-
znę, który otwiera samochód, na-
stępnie chwilę kręci się wokół nie-
go, wsiada i  odjeżdża. Policjanci 
sprawdzili teren i cały czas szukali 
samochodu, ale otrzymali infor-
mację, że fiat został znaleziony 
w  Rybniku. Mundurowi z  tamtej-
szej jednostki przeprowadzili oglę-
dziny samochodu   i przekazali go 
właścicielowi.

Rydułtowscy policjanci rozpo-

częli poszukiwania sprawcy. Wkrót-
ce potem ustalili, że jest nim 27-la-
tek, który aktualnie przebywa 
w  miejscowości Piece.  Pojechali 
tam i  zatrzymali go. Mężczyzna 
przyznał się do kradzieży pojazdu. 
Podczas przesłuchania wyjaśnił, że 
skłoniła go do tego trudna sytuacja 
finansowa. Ustalono także, że elek-
tronarzędzia, które znajdowały się 
w pojeździe, sprzedał znajomemu. 
Stróże prawa pojechali we wskaza-
ne przez zatrzymanego miejsce 
zbycia przedmiotów i  odzyskali 
warty blisko pięć tysięcy łup.

27-latek wkrótce stanie przed 
obliczem prokuratora. Grozi mu 
do 5 lat więzienia.
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TOYOTA AURIS  
1.33 benzyna  
rok prod. 2014, kraj.,  
I – wł., serwis, F-VAT

34.900 zł

AUDI A6 
2.0 Diesel 2017,  
automat, krajowy, I-wł., 
serwisowany

137.900 zł

RENAULT CLIO  
- 3 szt.

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

33.900 zł

MERCEDES GLC QP  
2.0 benzyna, krajowy, 
serwisowany, I-wł. 
F-VAT

168.900 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.

79.900 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 złn	 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	 PEUGEOT 301 1.6 benzyna, 2018, kraj., I-wł.,serwis.  35.900 zł

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

n	 VW PASSAT 2.0 Diesel 2017, krajowy, I-wł., 
serwisowany  58.900 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	 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	 FORD FIESTA 1.25 E, rok prod. 2016, kraj.   29.900 zł

n	 VOLVO XC60 2.0 E, rok prod. 2014, kraj.   49.900 zł

n	 MAZDA 6 1.8 benzyna, rok prod. 2002 5.900 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	 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 złn	 FORD MONDEO 2.0 D, rok prod. 2007-2009, kraj.

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

19.900 złn	 DACIA SANDERO 1.0 benzyna., rok prod. 2017, 
kraj., serwisowany, I-wł.

2.700 złn	 FIAT PUNTO 1.2 benzyna, rok prod. 2000

 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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SPRZEDAM
 n ALFA ROMEO 1.9 jtdm 150 km, 2007r. stan 
bardzo dobry, full opcja, cena 17 500 PLN  
tel. 788 635667

 n Audi Q2  1.4 TFSI 150 KM S Tronic Salon PL 
2016,  89 744 km, 1 395 cm3, benzyna 
 - 81 900 PLN - tel. 601 383 710

 n Audi A2 1.4,  1.4 16V 75KM,   2001, 185 000km, 
1390 cm3, benzyna - 8500 PLN,  
tel. 501 847 709

 n Audi A6 III (C6) 3.0 Diesel, 2007 rok, auto-
mat, stan bdb, bezwypadkowy, 25 900 do 
negocjacji Tel. 602 739 463

 n Audi Q3 Quattro 2.0 TDI 140 KM 6 G  
Salon PL 2012, 127 700 km,  1 968 cm3,  
diesel - 57 900 PLN - tel. 601 383 710

 n 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  
- tel. 601 383 710

 n Audi Q5 2.0 quattro 2.0 TFSI 180 KM S Tronic 
Salon PL 2016, 60 869 km, 1 984 cm3, benzy-
na - 99 900 PLN

 n Audi Q5 , 2.0 TFSI 220KM Quattro, 2016, 66 
200 km, 1984 cm3, benzyna - 89 900 PLN, 
tel. 501 847 709

 n Audi Q5 2.0 quattro 2.0 TDI 190 KM S  
Tronic Salon PL 2016 ,59 683 km, 1 968 cm3, 
diesel - 112 900 PLN - tel. 601 383 710

 n Audi Q5 2.0 quattro 2.0 TDI 190 KM S Tronic 
Salon PL 2016 ,53 269 km, 1 968 cm3, diesel - 
149 900 PLN - tel. 601 383 710

 n 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 - tel. 601 383 710

 n BMW 1 2008r. Cabrio, czarny, pełne wypo-
sażenie, cena 38.800 PLN, tel. 603 448 548

 n Citroën C4 Picasso 1.6 , 1.6 HDi 110KM, SX 
Pack, 2010, 120 105 km,  1560 cm3,  diesel -  
19 900 PLN, tel. 501 847 709

 n Citroen C4 Picasso I, 2007 rok, benzyna, au-
tomat, radio z CD, 13 999 do negocjacji  
Tel. 602 739 463

 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 PLN, tel. 512744858

 n Chevrolet Kalos 1.4 16v 2005r 146tyś.km 
sprowadzony , opłacony , KLIMATYZACJA, 
WEBASTO 5400 zł, tel. 600 208 039

 n CHRYSLER VOYAGER 1999 r, 2,5 turbo diesel, 
7 osobowy, opłaty na rok, stan bdb., - cena 
1990 PLN. Tel. 503 002 462

 n Dacia Duster I, 2014 rok, benzyna, serwiso-
wany, stan bdb, 28 900 zł do negocjacji  
Tel. 602 739 463

 n Dacia Sandero 2009r 1.4-8v 200 tyś. km 
Niebieski Metalik , Klimatyzacja , sprowa-
dzony opłacony 10 900 zł, tel. 600 208 039

 n DAEWOO LANOS 1999 r, 1,5 gaz, 5- cio 
drzwiowy, - cena 1400 PLN.  Tel. 503 002 462

 n Fiat Bravo 1.4 T Jet Benzyna 120 KM 6 G Sa-
lon PL 2010, 150 817 km, 1 368 cm3, benzyna - 
18 900 PLN - tel. 601 383 710

 n Fiat Panda 1,1E, 2003, niebieski  
- cena 3800 PLN - tel. 603 448 548

 n Fiat Punto 2FL 2005r 163tyś.km 1.2 8v 3drzwi 
sprowadzony , opłacony, Klimatyzacja 
4900 zł, tel. 600 208 039

 n Ford Galaxy Titanium 2.0 TDCi 180 KM  
PowerShift 7 osobowy, Salon PL 2018,   
36 931 km, 1 997 cm3, diesel  
- 104 900 PLN - tel. 601 383 710

 n FORD FOKUS 2009/10 r, 1,8 combi, pełne wy-
posażenie, srebrny, - cena 15900 PLN. Tel. 
503 002 462

 n FORD FUSION 2005/6 r, 1,4 R, 5 - cio drzwio-
wy, kraj, - cena 5900 PLN.  
Tel. 503 002 462

 n Honda Civic 1.6i , 1.6 16V 110KM, Sport, 2005, 
187 200 km,  1590 cm3, benzyna - 10900 PLN, 
tel. 501 847 709

 n Hyundai Tucson 2.0 STYLE 2.0 CRDi 185 KM AU-
TOMAT 4WD Salon PL 2016,  
84 786 km, 1 995 cm3, Diesel - 79 900 PLN  
- tel. 601 383 710

 n KIA K - 2700 1999 r, wywrotka do poprawek, 
- cena 5000 PLN.  
Tel. 503 002 462

 n Lexus NX , rok prod. 2015, hybryda, automat, 
SUV, bezwypadkowy, I właściciel, 114 999 zł, 
Tel. 602 739 463

 n Mazda 5  1.8 16V 116KM, MZR, 2005, 134500 
km, 1800 cm3, benzyna - cena 10900 PLN, 
tel. 501 847 709

 n Mazda 5 2006r 2.0-16v 7osobowy srebrny 
metalik , sprowadzony opłacony 168tyś.km 
14 300 zł, tel. 600 208 039

 n Mercedes-Benz Klasa B 1.8 CDI 109 KM 6 G 
2013 Rok 2013 ,107 183 km, 1 796 cm3,  
diesel - 44 900 PLN - tel. 601 383 710

 n Nissan Juke 1.6 , 1.6 Turbo 200KM, Nismo 
,4x4, 2013, 55 150 km, 1618 cm3, benzyna  
- 39 900 PLN, tel. 501 847 709

 n Opel Astra Kombi 1.4 Turbo 150 KM auto-
mat, 2016, 70 348 km ,1 399 cm3, benzyna - 
42 900 PLN - tel. 601 383 710

 n OPEL ASTRA 2004 r, 1,4 E, 4 - ro drzwiowy, 
kraj, - cena 1590 PLN. Tel. 503 002 462

 n Opel Astra F 1999, 212 000 km, 1 400 cm3, 
benzyna - cena - 1450 zł - tel. 533 210 534

 n Opel Astra IV 1.4 16V 100KM, Essentia, 2009, 
75 600 km, 1398 cm3, benzyna - 23 500 PLN, 
tel. 501 847 709

 n Opel Astra IV , 1.6 CDTi 110KM  z polskiego 
salonu VAT 23 %, 2015, 143 400 km,  1598 
cm3, diesel -  28 500 PLN, tel. 501 847 709

 n Opel Astra Cabrio 1,8E 2001  
pełne wyposażenie, skóra, srebrny  
- cena 7 600 PLN - tel. 603 448 548

 n Opel Combo Tour, 1.6 CDTI 120KM,Tour Enjoy,  
z polskiego salonu VAT, 2015, 186 000 km, 1598 
cm3,  diesel - 28 900 PLN, tel. 501 847 709

 n Opel Meriva FL 2006r 1.6-16v Klimatyzacja Alu 
felgi Czujnik Parkowania sprowadzony opła-
cony 10 400 zł, tel. 600 208 039

 n Opel Omega Kombi 1996r gaz sekwencyjny 
stan BDB zarejestrowany opłacony 3900 zł , 
tel. 600 208 039

 n Peugeot 5008 I, 2.0 HDi 150KM ,Platinum, 
2010, 168 200 km, 1997 cm3, diesel, 27 900 
PLN,  tel. 501 847 709

 n PEUGEOT PARTNER 2004 r, 1,4 gaz,  
5- cio osobowy, kraj, - cena 3000 PLN.  
Tel. 503 002 462

 n Renaut Clio 1,5DCI, 2005,  
pełne wyposażenie, granatowy met.  
- cena 4 800 PLN- tel. 603 448 548

 n Renault Clio 1.5, 1.5 dCi 90KM ,Energy Life, z pol-
skiego salonu Vat 23%, 2017, 87 550 km,  898 
cm3,  benzyna - 29 900 PLN, tel. 501 847 709

 n Renault Clio 1.5  1.5 dCi 75KM , Business NAVI,  
Vat 23%, 2014, 134 250 km,  1461 cm3, diesel - 
25 500 PLN; tel. 501 847 709

 n RENAULT ESPACE 2005 r, 22 diesel DCL, 197 
tys. pełne wyposażenie, stan bdb.  
- cena 4900 PLN. Tel. 503 002 462

 n Renaut Espace 1,9 DC, 2005,  
pełne wyposażenie, granatowy met.  
- cena 8 500 PLN - tel. 603 448 548

 n Renault Laguna Mk.3 2009r 1.5 diesle czar-
ny, zarejestrowany opłacony nowy rozrząd 
15 900 zł, tel. 600 208 039

 n Renault Twingo mk.2 2009r super stan kli-
matyzacja 1.2-8v sprowadzony opłacony 
9900 zł, tel. 600 208 039

 n SEAT IBIZA 1993 r, 1,8 benzyna, 5 - cio 
drzwiowy, opłacony - cena 1490 PLN.  
Tel. 503 002 462

 n Seat Ibiza 1.0, 1.0 MPI 75KM, 2017, 22500, 999 
cm3, benzyna - 29 900 PLN, tel. 501 847 709

 n Seat Ibiza  1.5 dCi 90KM, Energy Life, z pol-
skiego salonu Vat 23%, 2015, 30 250 km, 1422 
cm3, diesel - 31 900 PLN, tel. 501 847 709

 n Seat Ibiza 1.2 , 1.2 TSI 90KM LPG, z polskiego 
salonu, 2016, 167 550, 1197 cm3, benzyna 
+LPG; 23 000 PLN, tel. 501 847 709

 n Seat Ibiza 1.4 , 1.4 16V 85KM, 2013, 73 900 km, 1390 
cm3, benzyna-23 900 PLN, tel. 501 847 709

 n Škoda Citigo Style 1.0 MPI 75 KM 5 G Salon 
PL 2017,  9 100 km benzyna 
 - 31 900 PLN - tel. 601 383 710

 n Škoda Fabia 1.0 Ambition 1.0 TSI 95 KM 5 G 
Salon PL 2018, 31 333 km, 999cm3 benzyna - 
40 900 PLN - tel. 601 383 710

 n Skoda Fiabia 1,4 HDI, 2007, kombi,  
biała, pełne wyposażenie  
- cena 6500 PLN - tel. 603 448 548

 n 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  
- tel. 601 383 710

 n 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  

- tel. 601 383 710

 n Škoda Roomster 1.9, 1.9 TDI 105KM, Scout, 
2007, 194 300 km, 1896 cm3,  diesel - 13 500 
PLN, 501 847 709

 n 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  
- tel. 601 383 710

 n Suzuki Swift IV, 2007 rok, I właściciel, benzy-
na, klimatyzacja, nieuszkodzony, 12 999 zł do 
negocjacji Tel. 602 739 463

 n TOYOTA AYGO 2012/13 r, pojemność silnika 
tysiąc, przebieg 69 tysięcy, klimatyzacja, 
5-cio drzwiowy, stam bdb., - cena 14900 
PLN. Tel. 503 002 462

 n Volkswagen Arteon Elegance 2.0 TDI 190 
KM DSG Salon Pl.2017,  96 296 km,  
1 968 cm3 - 117 900 PLN  
- tel. 601 383 710

 n Volkswagen Caddy 2.0 Alltrack 2.0 TDI 150 
KM DSG Salon PL 2019, 12 718 km,  
1 968 cm3, Diesel - 118 900 PLN  
- tel. 601 383 710

 n Volkswagen Golf Comfortline 1.4 TSI 125 KM 
6 G Salon PL 2016,  43 276 km,  
1 395 cm3, benzyna - 51 900 PLN  
- tel. 601 383 710

 n Volkswagen Golf VII Comfortline 1.4 TSI 125 
KM 6 G Salon Pl.2018 , 29 604 km, 
1 395 cm3, benzyna - 69 900 PLN  
- tel. 601 383 710

 n Volkswagen Golf VII Highline 1.4 TSI 122 KM 6 
G Salon PL 2014,  90 019 km, 1 395 cm3, ben-
zyna - 45 900 PLN  
- tel. 601 383 710

 n Volkswagen Golf VII 1.6 TDI 110KM, Trendline, 
2015, 172 950 km, 1 598 cm3,  Diesel  
-  34 500 PLN, tel.  501 847 709

 n Volkswagen Polo III 1996, 162 000 km,  
1 600 cm3, benzyna - cena -1450 zł  
do negocjacji - tel. 533 210 534

 n Volkswagen Polo 60 1998,  
290 000 km, 1 390 cm3, benzyna  
- cena 1 650 PLN  - tel. 533 210 534

 n Volkswagen Passat Variant TD -Godny 
uwagi - Bez korozji - Transport - zamiana - 
Cena - 2450 zł - tel. 533 210 534

 n Volkswagen Passat Sedan 2004r 2.0 130PS 
plus instalacja gazowa zarejestrowany 
opłacony 8900 zł, tel. 600 208 039

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

 n 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 - tel. 601 383 710

 n Volkswagen Sharan 2001r 1.9Tdi 115PS 
7miejsc sprowadzony opłacony 8500 zł,  
tel. 600 208 039

 n Volkswagen Transporter T4, 2000 rok, Die-
sel, chłodnia/izoterma, stan bdb, bezwy-
padkowy Tel. 602 739 463

OGŁOSZENIA MOTORYZACYJNE

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
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NIERUCHOMOŚCI

WYNAJMĘ

 n Częstochowa (dzielnica: tysiąclecie)  
cena: 1 780,00 pln powierzchnia: 57,00 m², 
parter: tel. 602852712

 n Częstochowa (dzielnica: tysiąclecie)  
cena: 1 450,00 pln powierzchnia: 50,00 m², 
parter: tel. 602852712

 n Częstochowa (dzielnica: centrum)  
cena: 1 100,00 pln powierzchnia: 20,00 m², 
piętro 9: tel. 602852712

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

 n Częstochowa (dzielnica: raków)  
cena: 1 000,00 pln powierzchnia: 60,50 m², 
parter; tel. 602852712

 n Częstochowa (dzielnica: północ)  
cena: 1 100,00 pln powierzchnia: 29,00 m², 
piętro 4; tel. 602852712

 n Częstochowa (dzielnica: centrum)  
cena: 1 300,00 pln powierzchnia: 51,00 m², 
piętro 1; tel. 602852712

 n Częstochowa (dzielnica: centrum)  
cena: 1 680,00 pln powierzchnia: 56,00 m², 
piętro 1; tel. 602852712

 n Częstochowa (dzielnica: centrum)  
cena: 1 500,00 pln powierzchnia: 75,00 m², 
piętro 2; tel. 602852712

 n Częstochowa (dzielnica: centrum)  
cena: 1 000,00 pln powierzchnia: 55,00 m², 
piętro 2; tel. 602852712

 n Częstochowa (dzielnica: trzech wiesz-
czów) cena: 1 550,00 pln powierzchnia: 
50,80 m², piętro 2; tel. 602852712

 n Częstochowa (dzielnica: centrum)  
cena: 1 600,00 pln powierzchnia: 75,00 m², 
piętro 1; tel. 602852712

 n Częstochowa (dzielnica: parkitka)  
cena: 1 800,00 pln powierzchnia: 50,00 m², 
parter; tel. 602852712

 n WYNAJMĘ działkę pod działalność gospo-
darczą, 1 zł za metr kwadratowy, na tere-
nie częstochowy, mieszkanie trzech wiesz-
czy, m - 3, umeblowane, cena 1000 zł - tel. 
503 002 462

 n Wynajmę działający od 30 lat sklep mo-

nopolowo-spożywczy 24h na ul. Garibal-
diego. Częstochowa, tel. 531 186 403

 n  Wynajmę m3 50m2, i piętro 
umeblowane, gotowe na zamieszkanie,  
najem krótkoterminowy, ul. Dąbrowskiego 
41,  tel. 602 307 570

 n  Wynajmę pawilon piętrowy 85 m2 z użyt-
kową piwnicą. Ul. Kościuszki. 
Tel. 695 654 373, 667 860 288

SPRZEDAM

 n Dom w cz-wie, ul. Św. Rocha. Dojazd 
z dwóch stron. Idealny na działalność. 
Tel. 606 875 401

 n Dom w szeregowej zabudowie : cz-wa  
/ lisiniec. 40% Do wykończenia. 
Tel. Kontaktowy 34 317 27 48

 n Mieszkanie - częstochowa (dzielnica: pół-
noc) cena: 312 000,00 pln powierzchnia: 
61,00 m² ; tel. 502583667

 n Mieszkanie m-3 64 m2 w kamienicy oraz 
lokal użytkowy 16 m2 w centrum często-
chowy. Tel. 662 014 102

 n  Mieszkanie - częstochowa (dzielnica: 
parkitka) cena: 269 500,00 pln powierzch-
nia: 49,00 m², stan developerski;  
tel. 502583667

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

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

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

 n Działka budowlana - częstochowa  
(dzielnica: raków) cena: 310 000,00 pln  
powierzchnia: 3 104,00 m²; tel. 502583667

 n Działka budowlana o pow. 2086 M2, 
wszystkie media: woda, prąd, gaz. Ja-
skrów, 42-244 mstów, ul. Pszczela/ul. Oło-
wianka. Tel. 513 950 092

 n Działki budowlane w centrum miedźna.  
Tel. 601 412 688

 n Działka budowlana na ul. Limanowskiego 
5. Tel. 34 363 91 34

 n Pawilon 50m2, na biznes centrum  
(możliwość wynajęcia), tel. 602 307 570

KUPIĘ
 n MIESZKANIE m-2 pokój z kuchnią na i lub ii 
piętrze w centrum lub śródmieściu często-
chowy. Tel. 413 880 040  
(Prosić Adama Klimasa)

SPRZEDAM

 n Antena do tv z przyłączem ( kpl do za-
montowania ), tel. 34 362 94 27 

 n Antyki – francuski komplet z 1896 r.:  
Biblioteczka + komoda z marmurowym 
blatem. Sygnowany, perfekcyjna renowa-
cja.  Tel. 34 – 367 65 56

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

 n Część do chevroleta captive. Czujnik sto-
pu. Nowy. Made in usa. Tel. 501 779 441

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

 n Drzwi harmonijkowe – używaną w b. Do-
brym stanie, o wym. 170 X 75 cm.  
Tel. 501 109 822

 n Futrówka skóra (świnia)  tel. 790 819 855

 n Kożuch męski na wzrost 170 cm,  
tel. 34 362 94 27

 n Kuchnia gazowo- elektryczna  
tel. 721 390 993

 n Lodówka mastercook duża, biała.  
Tel. 721 390 993

 n Lodówka ardo – wys. 141 Cm, sprawna, ce-
na: 190 zł. Tel. 798 - 649 - 665

 n Lustro łazienkowe – o wym. 70 X 90 cm.  
Tel. 501 109 822

 n Maszyna dziewiarska firmy bosch 
tel. 34 362 94 27

 n Maszyna do szycia przemysłową, marki  
„minerva” - stan bardzo dobry.  
Cena do negocjacji. Tel. 603 521 686

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

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

 n Prasowalnica elektryczna tel. 34 362 94 27

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

 n Sofa - mało używana,rozkładana. Szara, 
dół czarny.Szerokość 90 cm, po rozłożeniu 
200 cm. Pojemnik na pościel.  
Tel. 792 617 695

 n Tv led 40 cali samsung 3-d full hd dvb-t.  
Tel. 721 390 993

 n Tv lcd 32 cale funai. Tel. 721 049 100

 n Toaleta kompaktowa. – Używaną w b. 
Dobrym stanie. Tel. 501 109 822

 n Wanna metalowa – używaną w b. Do-
brym stanie, o wym. 170 X 75 cm.  
Tel. 501 109 822

 n  Węgiel ekogroszek luzem i workowany  
z dostawą pod podany adres na terenie 
Częstochowy i okolic Tel. 601 495 165  
(osoba prywatna)

PRZYJMĘ

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

 n Stare bilony - nominał obojętny 
 -tel. 663 626 576

 n Srebro, może być złom. Tel. 667 499 164

PRACA

 n Praca w Radomsku Operator wózka widło-
wego z UDT lub Operator produkcji. 
Więcej informacji: 663 330 218

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

USŁUGI

 n Flash gsm profesjonalny serwis telefonów 
komórkowych orz nawigacji gps. Często-
chowa, al. Wolności 10 (w bramie).  
Tel. 888 149 969

 n Malarskie czysto, tanio,  
malowania każdych pomieszczeń miesz-
kalnych i lokali – częstochowa i okolice  
tel. 793 403 834

 n Malowanie mieszkań, profesjonalnie, czy-
sto, dokładnie, każdych pomieszczeń we-
wnątrz - częstochowa i okolice do  
30 km - tel. 663 545 775

 n Malowanie tanio, czysto, dokładnie,  
zlecenia gipsowo-malarskie  
tel. 883 844 555

 n Naprawa pomp wodnych, 
hydroforowych, samochodowych  
i cyrkulacyjnych. Ul. Ikara 133a,  
tel. 669 245 082

 n Polerowanie reflektorów, blacharstwo, la-
kiernictwo, tłumiki. Automat trojanowski. 
Częstochowa, ul. Wazów 62a. 
Tel. 509 876 249

MATRYMONIALNE

 n Rencista,  58 lat, spokojny,  
bez nałogów, pozna wdowę do przyjaźni 
lub na stałe (najchętniej bezdzietną). Pro-
szę o sms i opis,  tel. 531 638 188

 n Samotny, po rozwodzie, 53 lata, pozna pa-
nią 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

KURSY

 n Trening zdolności poznawczych  
pamięć, uwaga, myślenie, od 6 do 106 lat,  
tel. 668 814 587

 n Volkswagen Up! 1.0 , 1.0 MPI 75KM, Colour 
Edition, 2016, 55300 km, 999cm3, benzyna  
- 26 500 PLN; tel. 501 847 709

 n Volvo V50 1,6 HDI, 2005, pełne  
wyposażenie, skóra, czarny met.  
- cena 10 000 PLN - tel. 603 448 548

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

KUPIĘ

 n MOTOCYKL , SAMOCHÓD, MOTOROWER  
z lat 50-tych, 60-tych, 70-tych, zapomniany, 
zastały w garażu. Tel:  608 097 274

 n MOTOCYKL , SAMOCHÓD Z PRL - zadbany  
z dokumentami, np. Fiat 125p, 126p , syrena , 
mikrus, moskwicz , wołga WSK , WFM , JU-
NAK, OSA i inne ciekawe, tel. 608 097 274

 n MOTOCYKL , MOTOROWER  z PRL-u kompletny, 
np. WSK, WFM, JUNAK, SHL, IŻ, OSA, motoryn-
ka, Jawa, Wierchowina, inne.  
Tel:  608 097 274 
 

 n Zatrudnię wykwalifikowaną  
kucharkę z wieloletnim doświad-
czeniem i z umiejętnością goto-
wania różnorodnych diet.  
Mile widziane referencje.  
Kontakt w godz. 10.00-16.00.  
Tel. 783 783 387 

Przesłać ogłoszenie
pocztą na adres:
42-200 Częstochowa
Al. NMP 51

Dostarczyć ogłoszenie
przynieść do redakcji  
lub wrzucić do skrzynki:
42-200 Częstochowa
Al. NMP 51, w godzinach: 8 - 15

Wysłać email
na adres: 
reklama@zycieczestochowy.pl

Wysłać SMS
na numer 533 302 049

Przez internet
wypełniając formularz na stronie
www.zycieczestochowy.pl
(zakładka: BIURO OGŁOSZEŃ)

?Jak zamieścić 
ogłoszenie
w Życiu Częstochowy i Powiatu
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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 
sercem, niestety do kochania ma tylko wolontariuszy, a od 
10 lat marzy mieć w tym sercu swój dom! Czy jest ktoś, kto 
odmieni 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 zaba-
wy piłeczką. Niestety, kiedy już wraca do boksu zrezygnowa-
ny idzie do budy i  nawet niechętnie wychodzi po jedzenie! 
Czaki z każdym dniem coraz bardziej traci nadzieje, że znaj-
dzie 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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