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CZĘSTOCHOWA

Prezydent na Jasnej Górze

W ostatnich dniach pracownicy częstochowskiego MPK 
podjęli dwie interwencje mające na celu ratowanie 
życia pasażerów. W jednym przypadku kierowca podjął 
próbę reanimacji mężczyzny, który zasłabł na przy-
stanku, a w drugim kierująca udzieliła pierwszej pomocy 
mężczyźnie z atakiem padaczki.

W jednym przypadku kierowca autobusu za tramwaj linii 
123 w okolicy przystanku Centrum w al. Wolności podjął 
próbę reanimacji mężczyzny, który zasłabł na przystanku. 
Czynności resuscytacyjne były prowadzone do przyjazdu 
służb ratowniczych. Niestety walka ta nie zakończyła się 
sukcesem, a mężczyzna zmarł w drodze do szpitala. W in-
nej części miasta natomiast w okolicach Rynku Wieluńskie-
go, kierująca udzieliła pierwszej pomocy mężczyźnie z ata-
kiem padaczki. Do czasu przyjazdu pogotowia ratunkowe-
go człowiek był zabezpieczony, a pomoc dotarła do niego 

na czas. - Te sytuacje pokazały, jak ważne jest 
przygotowywanie naszych kierowców i mo-
torniczych do sytuacji krytycznych, na które 
mogą napotkać podczas obsługiwania pasa-
żerów - mówi Maciej Hasik, rzecznik prasowy 
MPK. - Temu służą m.in. regularne szkolenia 
w zakresie udzielania pierwszej pomocy czy 
samoobrony. Mamy nadzieję, że wiedza to 
jednak nie będzie musiała być wykorzystywa-
na w praktyce - podsumowuje.

Częstochowscy strażnicy miejscy kolejny 
raz pomogli uwolnić zwierzę, które za-
klinowało się w ogrodzeniu. Tym razem 
uratowali jelonka.

W niedzielę częstochowska straż miejska in-
terweniowała przy ogródkach działkowych przy 
ul. Bienia. W ogrodzeniu uwięziony był młody je-
lonek. Na miejsce wezwano lekarza weterynarii 
oraz schronisko dla zwierząt. Funkcjonariusze 
pomogli złapać zwierzę. Zostało ono przewiezio-
ne do schroniska.

To już kolejna interwencja w tym miesiącu ze 
zwierzęciem, które zaklinowało się w ogrodze-
niu. - To nie odosobniony przypadek. Na począt-
ku maja strażnicy miejscy pomogli sarnie, która 
zakleszczyła się w bramie. Jeden ze strażników 
miejskich rozszerzył pręty ogrodzenia, by sarna 
mogła wydostać się. Interwencja zgłoszona była 
przez jednego z biegaczy, który wówczas tremo-
wał w rejonie rzeki Warta - przypomina Artur Ku-
charski, rzecznik straży miejskiej.

Kłobuccy śledczy wyjaśniają szczegółowe 
okoliczności wypadku, do którego doszło 
na obwodnicy krzepickiej. Ze wstępnych 
ustaleń policjantów z drogówki wynika, że 
kierujący fordem, wjeżdżając na DK 43 z 
drogi podporządkowanej – ulicy Dąbrow-
skiego - nie udzielił pierwszeństwa 
przejazdu jadącemu w kierunku Często-
chowy pojazdowi ciężarowemu. Niestety, 
na skutek tego zdarzenia śmierć na miejscu 
poniósł 74-letni kierowca osobówki.

Do zderzenia osobowego forda z cięża-
rowym manem doszło w poniedziałek 
(25.05.), około godziny 11:30, na drodze 
krajowej nr 43 w miejscowości Krzepice. 
Jak wstępnie ustalili policjanci z kłobuckiej 
drogówki, kierowca forda, wyjeżdżając z 
drogi podporządkowanej – ulicy Dąbrow-
skiego, nie udzielił pierwszeństwa przejaz-
du jadącemu w kierunku Częstochowy po-
jazdowi ciężarowemu.

Niestety, na skutek tego wypadku 
śmierć na miejscu poniósł 74-letni kierow-
ca forda, mieszkaniec Wrocławia.  Samo-
chodem ciężarowym kierował 23-letni 
mężczyzna, mieszkaniec Piotrkowa Trybu-
nalskiego, który nie odniósł obrażeń ciała. 

W chwili zdarzenia był trzeźwy. Dodatkowo 
od mężczyzny pobrano krew do badań na 
zawartość środków psychoaktywnych.

Na miejscu wypadku pod nadzorem 
prokuratora pracowali policjanci z kłobuc-
kiej drogówki wraz z technikiem kryminali-
styki oraz funkcjonariuszami Inspekcji 
Transportu Drogowego z Częstochowy. 
Dokładne przyczyny i okoliczności tragicz-
nego zdarzenia będą wyjaśnione w toczą-
cym się postępowaniu, w trakcie które-
go śledczy skorzystają z opinii biegłych 
z zakresu między innymi stanu tech-
nicznego pojazdów oraz rekonstrukcji 
wypadków drogowych.  Dodatkowo 
miejsce zdarzenia zbada zespół, w któ-
rego skład wchodzą policjanci z dro-
gówki oraz przedstawiciele Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

W trakcie wykonywania policyjnych 
czynności ruch na drodze DK 43 odbywał 
się wahadłowo jednym pasem ruchu.

Wszystkie osoby będące świadkami 
tego wypadku proszone są o kontakt z 
Komendą Powiatową Policji w Kłobucku 
pod nr telefonu (47) 8582200, 997, 112 
lub z najbliższą jednostką policji.

MPK

Na ratunek 
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POMOGLI STRAŻNICY MIEJSCY
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w ogrodzeniu
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na obwodnicy
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Prezydent RP Andrzej Duda gościł w nie-
dzielę, 24 maja na Jasnej Górze. 
Uczestniczył we Mszy św. w ramach 96. 
Ogólnopolskiej Pielgrzymki Służby 
Zdrowia.

- Wiedziałem, że jest Pielgrzymka Pra-
cowników Służby Zdrowia na Jasną Górę. 
Czułem się z jednej strony w duchowym, 
ale i państwowym obowiązku, żeby być tu-
taj z nimi, i dać tym samym wyraz wdzięcz-
ności wobec wszystkich pracowników Służ-
by Zdrowia w naszym kraju, którzy w tych 
ostatnich tygodniach, miesiącach poświę-
cali się i dawali wielokrotnie przykład wiel-
kiej dzielności i oddania w sprawie swojego 
powołania, jakim jest służba drugiemu 
człowiekowi w ramach ochrony zdrowia - 
mówił prezydent Andrzej Duda w wywia-
dzie dla jasnogórskich mediów. - Jestem im 
za to ogromnie wdzięczny i chciałem być tu 
z nimi, pomodlić się za nich. Wiem, że wie-
lu z nich sprawując tę posługę również za-
chorowało - także za ich zdrowie, za po-
wrót do zdrowa wszystkich tych, którzy 
jeszcze są chorzy i podziękować za to, że 
mogli służyć, że są z nami. To w ich intencji, 
ich rodzin tu byłem i chciałem, żeby mieli 
takie poczucie, że także w ten sposób je-
stem także z nimi, i daję wyraz mojej 
wdzięczności i wspólnoty, i podziękowania 
przede wszystkim.

Prezydent Andrzej Duda nawiązał także 
do 5. rocznicy wyboru na urząd prezyden-
ta RP: - Później sobie skojarzyłem, że to jest 

rocznica wyborów z 2015 roku, drugiej tu-
ry, która ostatecznie przesądziła o tym, że 
wygrałem wybory prezydenckie. Była to dla 
mnie osobista okazja do tego, żeby podzię-
kować Matce Najświętszej za te 5 lat służby 
dla Rzeczypospolitej, dla moich rodaków, 
bo to był w moim życiu chyba najważniej-
szy czas, i taki najbardziej odpowiedzialny. 
I oczywiście pomodlić się za Ojczyznę, któ-
ra cały czas jeszcze jest w bardzo trudnym 
momencie - mamy pandemię koronawiru-
sa, mam nadzieję kończącą się już, ale 
chciałbym, żebyśmy z tego wszyscy wyszli 
gospodarczo pod względem poziomu ży-
cia, żeby jak najszybciej wszystko wróciło 
do normy, żeby znowu gospodarka mogła 
się dynamicznie rozwijać, żeby polskie ro-
dziny żyły w coraz lepszych warunkach, sta-
wały się coraz zamożniejsze, żeby ludzie 
byli po prostu szczęśliwi, a przede wszyst-
kim zdrowi.

Prezydenta na jasnogórskim dziedzińcu 
powitali: o. Arnold Chrapkowski, generał 
Zakonu Paulinów; o. Marian Waligóra, 
przeor Jasnej Góry, i o. Samuel Pacholski, 
nowo mianowany przeor klasztoru. Pan 
prezydent w drodze do Kaplicy Matki Bożej 
złożył wiązankę biało-czerwonych kwiatów 
pod Epitafium Smoleńskim.

Prezydent Andrzej Duda ofiarował wo-
tum na Jasną Górę - obraz z wizerunkiem 
Matki Bożej Łaskawej w 100-lecie Cudu nad 
Wisłą

Katarzyna Gwara
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SPRAWDŹ

Jak pozbyć 
się odpadów 
zielonych?

MAGISTRAT 

Więcej spraw załatwimy w urzędzie

CZĘSTOCHOWA

Place budowy 
przekazane

Centrum Usług Komunalnych informuje, w jaki 
sposób będzie można pozbyć się odpadów zielo-
nych – w szczególności skoszonej trawy – do 
końca sierpnia.

Biorąc pod uwagę ilość tego rodzaju odpadów – 
oraz zgłaszane zapotrzebowanie na ich odbiór – Cen-
trum Usług Komunalnych od maja do końca sierpnia 
odbierze z nieruchomości zamieszkałych odpady ule-
gające biodegradacji (w  szczególności skoszoną tra-
wę) w następujący sposób:

 ■ Osoby segregujące odpady i posiadające pojemnik 
na bioodpady wystawiają razem z pojemnikiem do-
datkowo 3 worki z odpadami zielonymi, zgodnie z 
harmonogramem odbioru odpadów ulegających 
biodegradacji.

 ■ Osoby segregujące odpady i posiadające pojemnik 
na bioodpady oraz pojemnik na popiół postępują 
jak wyżej. Dodatkowo mogą zgłosić potrzebę od-
bioru odpadów zielonych z pojemnika na popiół 
plus maksymalnie 3 worki, zgodnie z harmono-
gramem odbioru odpadów ulegających biodegra-
dacji.

 ■ Osoby, które nie segregują odpadów i posiadają 
pojemnik na popiół mogą zgłosić potrzebę odbioru  
odpadów zielonych z pojemnika na popiół plus 
maksymalnie 3 worki, zgodnie z harmonogramem 
odbioru odpadów ulegających biodegradacji.

 ■ Osoby, które nie segregują odpadów i nie posiadają 
pojemnika popiół   mogą zgłosić potrzebę odbioru 
maksymalnie 5 worków z odpadami zielonymi, 
zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów ule-
gających biodegradacji.
Zgłoszenie potrzeby opróżnienia pojemnika na po-

piół z odpadów zielonych należy kierować na adres 
mejlowy zgloszenia@cuk.czestochowa.pl – minimum 
7 dni przed terminem odbioru odpadów biodegrado-
walnych w danej dzielnicy.

Częstochowski magistrat poszerza za-
kres bezpośredniej obsługi 
interesantów. Umówione wcześniej 
osoby będą przyjmowane w biurach 
obsługi interesantów wewnątrz bu-
dynków UM przy ul. Waszyngtona oraz 
ul. Śląskiej.

W Urzędzie Miasta Częstochowy nadal 
obowiązują ograniczenia związane z epide-
mią, ale sukcesywnie powraca bezpośred-
nia obsługa interesantów. - Celem jest uła-
twienie mieszkankom i mieszkańcom zała-
twiania urzędowych spraw. Zwłaszcza tych 
związanych z komunikacją i ewidencją lud-
ności, gdzie interesantów jest najwięcej - 
mówi Włodzimierz Tutaj, rzecznik prasowy 
magistratu.

Dlatego – oprócz funkcjonującego przy 
wejściu do budynku Urzędu Miasta przy ul. 
Waszyngtona 5 punktu kancelaryjnego (w 
godz. 8-15) oraz okienek obsługi dla umó-
wionych wcześniej interesantów, Wydział 
Spraw Obywatelskich będzie przyjmował 
osoby załatwiające swoje sprawy na po-
szczególnych stanowiskach w biurze obsługi 
interesanta. Żeby być pewnym przyjęcia nie-
zbędny jest jednak nadal wcześniejszy kon-
takt z wydziałem i umówienie terminu wizy-
ty. Czynna będzie także sala dla umówio-
nych wcześniej interesantów załatwiających 
sprawy z zakresu ewidencji gospodarczej, 
zezwoleń alkoholowych czy przewozu osób. 
Na stanowiskach w biurze obsługi lub w 
punkcie informacyjno-konsultacyjnym przy 
portierni będą także – po wcześniejszym 
umówieniu – obsługiwani interesanci wy-
działów budynku przy ul. Śląskiej.

Stanowiska bezpośredniej obsługi miesz-
kańców w zakresie rejestracji aktów zgonu 
dostępne są cały czas w Urzędzie Stanu Cy-
wilnego przy ul. Focha. Przy załatwianiu in-
nych spraw związanych z aktami stanu cywil-
nego interesanci proszeni są o uprzedni 
kontakt telefoniczny z USC.

Oczywiście nadal możliwe (i polecane) jest 
przesyłanie do Urzędu Miasta wniosków 
pocztą lub przekazanie go drogą elektronicz-
ną (poprzez platformy ePUAP, SEKAP).

Poniżej aktualne, szczegółowe informa-
cje dotyczące obsługi interesantów w po-
szczególnych wydziałach realizujących ob-
sługę interesantów.

Wydział Spraw Obywatelskich

Wydział załatwiając sprawy z zakresu reje-
stracji pojazdów, praw jazdy, ewidencji lud-
ności i dowodów osobistych, pracuje uma-
wiając interesantów telefonicznie na kon-
kretną godzinę i załatwiając przy stanowisku 
pracy. Codzienne portierzy otrzymają wykaz 
umówionych osób i będą ich wpuszczać lub 
pracownicy będą schodzić po interesantów. 
Czynne będą sale obsługi: dowodów osobi-
stych, komunikacji (rejestracja pojazdów, 
prawa jazdy) i meldunków.

Wydział Funduszy Europejskich i 
Rozwoju

Sprawy z zakresu działania Wydziału:
- wnioski o wpis do Centralnej Ewidencji i In-

formacji o Działalności Gospodarczej - 
tel. do kontaktu 34 3707 785 34 3707 
786, 34 3707 783, 34 3707 215, 34 3707 
784,

- wnioski w sprawie zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych - tel. do kontaktu 
34 3707 798, 34 3707 797,

- wnioski w sprawie licencji taxi, w sprawie 
przewozu osób, rzeczy, pośrednictwa 
przy przewozie rzeczy, wnioski w sprawie 
zezwoleń na wykonywanie regularnych 
przewozów osób, wnioski w sprawie ze-
zwoleń na wykonywanie zawodu prze-
woźnika drogowego, wnioski w sprawie 
zaświadczeń na przewozy drogowe na 
potrzeby własne - tel. do kontaktu 34 
3707768, 34 3707 769, 34 3707 767, 34 

3707 787,
nadal mogą być przekazywane za pośred-
nictwem poczty, platformy ePUAP i SEKAP.

Możliwe jest również załatwianie ww. 
spraw osobiście w Urzędzie Miasta przy  
ul. Waszyngtona 5, ale tylko po wcześniej-
szym telefonicznym umówieniu wizyty.

Uruchomienie punktu (okienka) obsługi 
bezpośredniej spraw Wydziału Geodezji  

i Kartografii.

Dla obsługi bezpośredniej, po urucho-
mieniu punktu (okienka), przewidziano ka-
talog spraw z zakresu zadań Wydziału Geo-
dezji i Kartografii zgodnie z poniższym har-
monogramem.

Okienko Wydziału Geodezji i Kartografii - 
harmonogram obsługi (po uprzednim 
umówieniu wizyty):

 ■ 8:00 - 11:00 obsługa wykonawców prac 
geodezyjnych w związku ze zgłoszeniem 
pracy geodezyjnej (tel. 34 3707851),

 ■ 11:00 - 12:00 wypisy z ewidencji gruntów 
i budynków (tel. 43 37 07 801),

 ■ 12:00 - 13:00 wyrysy z ewidencji gruntów 
i budynków oraz numeracja adresowa 
budynków (tel. 34 3707802),

 ■ 13:00 - 14:30 sprzedaż map (tel. 34 
3707853),

 ■ 14:30 - 15:00 koordynacja usytuowania 
projektowanych sieci uzbrojenia terenu 
(tel. 34 3707191).

Obsługa w Urzędzie Stanu Cywilnego

W sposób bezpośredni, bez konieczno-
ści telefonicznego umawiania wizyt zała-
twiana jest wyłącznie rejestracja zgonów. 
Wejście do budynku od strony ul. Focha.

Wnioski w sprawach innych niż rejestra-
cja zgonów należy składać:

 ■ korespondencyjnie – za pośrednictwem 
poczty

 ■ elektronicznie – przez platformę ePUAP.
 ■ Informacja na temat możliwości zło-
żenia wniosku oraz ewentualne umó-
wienie wizyty:

 ■ w sprawach wydawania odpisów, spro-
stowań i uzupełnień oraz powrotu do 
nazwiska po rozwodzie – 34 370 75 89,

 ■ w sprawach rejestracji urodzeń – 34 370 
74 81,

 ■ w sprawach rejestracji małżeństw – 34 
370 74 83,

 ■ w sprawach zmiany imienia lub na-
zwiska – 34 370 74 99

 ■ w sprawach odnotowania zagranicz-
nego rozwodu w akcie małżeństwa – 
34 370 74 95
Rachunek bankowy do opłaty skarbo-

wej:
Bank Handlowy w Warszawie S. A.
12 1030 1986 7261 0000 0002 9020

Wydział Polityki Społecznej przyjmuje 
interesantów w sprawach:

1) sprawy dot. pomocy społecznej oraz nie-
pełnosprawności, załatwiane będą tele-
fonicznie pod nr tel. 34 37 07 641, 684, 
671;

2) sprawy dot. wsparcia rodziny i systemu 
pieczy zastępczej,  załatwiane będą tele-
fonicznie pod 34 37 07 605, 642, 398;

3) sprawy dot.  prowadzenie spraw na rzecz 
polityki senioralnej oraz obsługi Miejskiej 
Rady Seniorów, załatwiane będą telefo-
nicznie pod  nr tel. 34 37 07 612;
w sprawach wymagających osobistej wi-

zyty w Urzędzie Miasta, interesanci przyj-
mowani będą po wcześniejszym uzgodnie-
niu telefonicznym pod wyżej wskazanymi 
numerami;   pracownicy będą schodzić do 
interesantów na parter budynku Urzędu 
przy ul. Śląskiej 11/13;

4) sprawy dot. przemocy w rodzinie, bu-
dżetu obywatelskiego, konsultacji społecz-

nych, przeciwdziałania dyskryminacji i prze-
mocy oraz równości, załatwiane będą tele-
fonicznie pod nr tel. 34 370 74 97 lub 34 370 
74 98;

5) sprawy z zakresu ekonomii społecznej 
załatwiane będą pod nr tel. 34 37 07 475, 34 
37 07 493, 34 37 07 773, w zakresie:

 ■ doradztwo dla częstochowskich orga-
nizacji pozarządowych,

 ■ informowanie organizacji o potencjal-
nych źródłach finansowania i zasa-
dach udzielania dotacji,

 ■ wsparcie powstających organizacji po-
zarządowych,

 ■ stwarzanie możliwości wspólnej wi-
zerunkowej wizytówki dla organizacji 
pozarządowej,

 ■ promowanie działań organizacji poza-
rządowych .,

 ■ odbiór korespondencji organizacji po-
zarządowych,

 ■ wsparcie przy składaniu ofert, korekt 
ofert i sprawozdań przez organizacje 
pozarządowe;

 ■ w sprawach wymagających oso-
bistej wizyty w Urzędzie Miasta, 
interesanci przyjmowani będą po 
wcześniejszym uzgodnieniu telefo-
nicznym pod wyżej wskazanymi nu-
merami; pracownicy będą schodzić 
do interesantów na parter budynku 
Urzędu przy ul. Focha 19/21;

6)    Miejska Komisja Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych w siedzibie przy ul. 
Nowowiejskiego 24, informuje, że:

 ■ interesanci przyjmowani będą 
wyłącznie pojedynczo, w dostoso-
wanym pomieszczeniu z przegrodą 
ochronną;

 ■ w dalszym ciągu porady i infor-
macje udzielane są telefonicznie, 
pod numerem telefonu 34 324 34 
43;

7)       zgłoszenia dot. nieodpłatnej pomocy 
prawnej przyjmowane będą telefonicz-
nie podnr 34 37 07 201; porady będą na-
dal udzielane w sposób zdalny.
Osoby chcące skorzystać z porady, obo-

wiązkowo muszą   mieć zasłonięte usta i 
nos, np. maseczką oraz odkazić ręce pły-
nem dezynfekującym dostępnym w siedzi-
bie Urzędu.

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania 
o Niepełnosprawności

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o 
Niepełnosprawności w Częstochowie wzna-
wia bezpośrednią obsługę interesantów w za-
kresie wykonywania wyłącznie zadań niezbęd-
nych do zapewnienia pomocy obywatelom, tj.:
1) przyjmowania wniosków o wydanie karty 

parkingowej oraz wydawania  kart parkin-
gowych,

2) wydawania legitymacji osoby niepełno-
sprawnej.
Zarówno osobiste złożenie wniosku o wy-

danie karty parkingowej jak i osobisty odbiór 
wymienionych dokumentów możliwy będzie 
po wcześniejszym telefonicznym umówieniu 
dnia i godziny wizyty. Nr telefonu: 34 366 04 64.

Wydział Podatków i 
Opłat - gospodarowanie odpadami

Wydział Podatków i Opłat przyjmuje oraz 
obsługuje interesantów w budynku przy alei 
Wolności 30   po wcześniejszym telefonicz-
nym umówieniu wizyty na konkretną datę i 
godzinę. Obsługa jest realizowana w pełnym 
zakresie. Po wcześniejszym umówieniu ter-
minu przyjmowane są deklaracje i korekty 
deklaracji, udzielane są informacje o stanie 
rozliczeń z tytułu opłaty za gospodarowanie 
opłatami, można dokonać kartą płatniczą 
wpłaty opłaty GOK. Udzielane są też wszelkie 
informacje z zakresu realizowanego przez 
wydział zadani

Do końca września ma powstać kanalizacja sani-
tarna w rejonie ulic Kawodrzańskiej, Reduty 
Częstochowskiej, Miętowej i Zuchów. Place bu-
dowy już zostały przekazane wykonawcom 
wyłonionym w postępowaniach przetargowych.

W ul. Reduty Częstochowskiej w dzielnicy Stra-
dom zbudowany będzie odcinek sieci kanalizacji 
sanitarnej z rur kamionkowych o długości ok.  
147 metrów bieżących wraz z 8 sięgaczami. Robo-
ty – które wykona konsorcjum firm „Julamet” i 
„M-Instal” z Wręczycy Wielkiej – będą kosztować  
61,5 tys. zł brutto.

Wykonawcą zadania w ul. Kawodrzańskiej,  tak-
że na Stradomiu, będzie częstochowska firma In-
stalatorstwo Sanitarne, C.O. i Gaz „Instalwod”. Po-
wstanie tam kanalizacja z rur PVC o długości ok. 
26 metrów bieżących. Wartość robót to prawie  
14 tys. zł brutto.

Także „Instalwod” zajmie się robotami w dwóch 
kolejnych lokalizacjach. Kanalizacja o długości po-
nad 77 metrów bieżących powstanie więc też w ul. 
Miętowej  w dzielnicy Dźbów. Koszt to ponad  
61 tys. zł brutto.

W rejonie ul. Zuchów na Błesznie długość insta-
lacji wyniesie natomiast ok. 160 metrów bieżą-
cych. Będą to roboty w ramach drugiego etapu za-
dania. Koszt – niemal 65 tys. zł brutto.
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 Opracowanie kolumny - Katarzyna Gwara

Zaopiekowali się 
niemowlęciem

Znęcał się nad 
bezdomnym

Uprawiał narkotyki 
w lesie. Wpadł 

podczas ich pielenia

Niemal każdego dnia po-
licyjni detektywi z I 
komisariatu w Gliwicach 
docierają do osób związa-
nych z narkobiznesem. 
Prowadząc rozpoznanie 
środowisk, m.in. pseudo-
kibicowskich, namierzają i 
zatrzymują podejrzanych. 
Zdarzają się też sytuacje 
przykre, które na długo 
pozostają w pamięci poli-
cjantów… Tak było na 
jednym z gliwickich 
osiedli. W zaniedbanym 
mieszkaniu zastano ko-
bietę z objawami zażycia 
środków psychoaktyw-
nych. Pod jej opieką 
znajdowało się 6-mie-
sięczne niemowlę.

Kryminalni z komisariatu 
I w Gliwicach pojechali na 
przeszukanie mieszkania 
na jednym z dużych osiedli. 
Miało to związek z wcześniejszym zatrzymaniem 
przez mundurowych 25-letniego mężczyzny podej-
rzanego o przestępstwa narkotykowe. W jego miej-
scu zamieszkania spodziewano się znaleźć narkoty-
ki. W mieszkaniu policjanci zastali jego partnerkę, z 
którą przebywało też jej 6-miesięczne dziecko. Stan 
psychofizyczny kobiety zaniepokoił mundurowych, 
dlatego postanowili sprawdzić jej stan trzeźwości. 
Badanie na zawartość alkoholu w wydychanym po-
wietrzu stwierdziło, że matka jest trzeźwa. Na miej-
sce skierowano więc policjantów ruchu drogowego z 
testerem narkotyków. Badanie wykazało obecność 
metamfetaminy i amfetaminy w jej organizmie.

Stróże prawa zajęli się dzieckiem. Powiadomili 
opiekę społeczną, której pracownicy przejęli malusz-
ka i już bezpieczne przewieźli do rodziny prowadzą-
cej pogotowie opiekuńcze.  O sytuacji zostanie po-
wiadomiony sąd rodzinny. Przeciwko kobiecie będą 
prowadzone czynności w kierunku narażenia dziec-
ka na ewentualne niebezpieczeństwo utraty życia 
lub zdrowia. 

Podczas przeszukania w mieszkaniu znaleziono 
środki odurzające – dopalacze oraz narkotyki (pro-
szek ecstasy). Kobietę zwolniono, a mężczyznę do-
prowadzono do komendy i osadzono w policyjnym 
areszcie. Obydwoje będą odpowiadać przed sądem.

Do pięciu lat więzienia 
grozi 28-letniemu ru-
d z i a n i n o w i 
podejrzanemu o pobicie 
bezdomnego mężczyzny 
i zmuszanie go do okre-
ślonego zachowania. 
Koledzy oprawcy nagrali 
wszystko telefonem ko-
mórkowym. Bulwersujący 
jest fakt, że ta sytuacja 
miała miejsce w centrum 
miasta, a nikt ze 
świadków nie powia-
domił policji.

Do przestępstwa doszło na po-
czątku maja w godzinach popołu-
dniowych, w centrum Rudy Śląskiej. 
W czasie gdy sprawca okładał 56-let-
niego bezdomnego, ulicą przejeżdża-
ły samochody, a chodnikiem po dru-
giej stronie ulicy przechodzili piesi. 
Nikt jednak nie pomógł bezdomne-
mu, nikt nie zdecydował się nawet na 
krótki anonimowy telefon informują-
cy policjantów o zajściu.

Kryminalni z rudzkiej komen-
dy namierzyli sprawcę, powiązanego 
ze środowiskiem pseudokibiców. Ku 
zdziwieniu 28-latka, policjanci na je-

go telefonie znaleźli dwa filmy,  któ-
re uwieczniły  jego wyczyny. Napast-
nik najpierw znęcał się nad bezdom-
nym, zmuszając go do wykonywania 
poniżających poleceń, a w kolejnym 
dniu pobił siedzącego na przystanku 
56-latka. Zatrzymany przyznał się od 
popełnionych przestępstw. Śledczy 
przedstawili mu dwa zarzuty, a pro-
kurator objął go policyjnym dozo-
rem. Za uszkodzenie ciała i zmusza-
nie do określonego zachowania gro-
zi mu do 5 lat pozbawienia wolności.

Policjanci z Łaz zatrzymali 39-
latka, podczas pielenia… uprawy 
konopi. Mundurowi zabezpieczyli 
ponad 30 sztuk sadzonek. Właści-
ciel uprawy usłyszał już zarzuty. 
Mieszkaniec Zawiercia został ob-
jęty policyjnym dozorem. Grozi mu 
kara do 8 lat więzienia.

Policjanci z komisariatu w Łazach 
ustalili, że na terenie Kuźnicy Ma-
słońskiej prowadzona jest uprawa 
krzewów konopi. Mundurowi zatrzy-
mali właściciela uprawy podczas… 

pielenia swoich roślin. Jak stwierdził, 
sam je zasiał i przyjechał, aby dosa-
dzić kolejne trzy sadzonki. Badanie 
testerem wykazało, że są to konopie 
inne niż włókniste. Śledczy oprócz 
sadzonek zabezpieczyli także elek-
troniczną wagę, która mogła służyć 
do porcjowania narkotyków, a także 
butelkę z płynem na mszyce i inne 
owady. Mężczyzna usłyszał już zarzu-
ty, do których się przyznał. Prokura-
tor zastosował wobec niego dozór 
policji. Mieszkańcowi Zawiercia grozi 
kara do 8 lat więzienia.

Nastolatkowie wymuszali 
pieniądze  

od niepełnosprawnych

Zareagowały  
na krzywdę dziecka

Policjanci zatrzymali 15 i 13-latka z Czechowic-
-Dziedzic. Nastolatkowie od kilku tygodni nękali, 
bili i wymuszali pieniądze od dwóch niepełno-
sprawnych mężczyzn. Nastolatkowie, aby wymóc 
posłuszeństwo, kazali jednemu z nich wykopać 
sobie grób. Później, kiedy ich ofiara nie chciała 
dawać im pieniędzy, grozili, że zostanie w nim za-
kopana. Sąd rodzinny na wniosek śledczych 
umieścił ich w schronisku dla nieletnich. Czyny, 
jakich się dopuścili są zagrożone karą nawet 12 
lat więzienia.

Do Komisariatu Policji w Czechowicach-Dziedzi-
cach zgłosił się mieszkaniec powiatu bielskiego. Za-
wiadomił stróżów prawa, że dwóch nastolatków 
znęca się nad jego niepełnosprawnym bratem. We-
dług przekazanych informacji  21-latek został  bru-
talnie pobity, a chłopcy wymuszali od niego pienią-
dze. Mężczyzna z powodu swojej umysłowej niepeł-
nosprawności nie mógł się bronić, nie powiadomił 
też nikogo, że stał się ofiarą brutalnych nastolat-
ków.

Policjanci zajęli się sprawą, a ponieważ dotyczyła 
niepełnoletnich osób, powiadomili zespół zajmują-
cy się zwalczaniem przestępczości wśród nieletnich 
z bielskiego wydziału prewencji.  Śledczy szybko 
ustalili, że nieletni oprawcy znęcali się nie tylko nad 
21-latkiem, ale także innym młodym mężczyzną, 
również niepełnosprawnym umysłowo 18-latkiem. 
Ten także nikomu nie poskarżył się na krzywdę, ja-
kiej regularnie doznawał. 15-latkowi i jego o 2 lata 
młodszemu kompanowi policjanci udowodnili dwa 
pobicia, dwa rozboje i dwa wymuszenia rozbójni-
cze. Ich łupem padały kwoty kilkudziesięciu złotych, 
wart kilkaset złotych smartfon i gry komputerowe. 
Nastolatkowie, aby wymóc posłuszeństwo, kazali 

18-latkowi wykopać sobie grób. Później, kiedy nie 
chciał dawać im pieniędzy, grozili, że zostanie w nim 
zakopany. Nie chodziło tylko o pieniądze, zdarzały 
się przypadki, że 21-latek lub 18-latek byli bici bez 
powodu. Najpierw kazali im przed sobą klękać, a 
później bili i kopali ich po całym ciele i głowie. Ofia-
rami byli na przemian dwaj niepełnosprawni, mło-
dzi mężczyźni, którzy nie potrafili się obronić.

Policjanci zwalczający przestępczość nieletnich 
szybko zatrzymali nastolatków. Pierwszy, starszy z 
chłopaków, wpadł w ręce jeszcze tego samego dnia, 
kiedy do czechowickiego komisariatu wpłynęło 
zgłoszenie o przestępstwie. Policjanci wytropili 
go w jednej z miejscowości powiatu pszczyńskiego. 
Drugi został zatrzymany następnego dnia, kiedy po 
nocnej nieobecności wrócił do domu. Trafili do po-
licyjnej izby dziecka i usłyszeli zarzuty za pobicia, 
rozboje i wymuszenia rozbójnicze, a także gróźb ka-
ralnych i zmuszania do określonego zachowania 
dwóch niepełnosprawnych mężczyzn. Policjanci 
udowodnili im także kilkanaście kradzieży, kiedy to 
przy użyciu skradzionej karty bankomatowej wypła-
cali sobie drobne kwoty lub robili zakupy.

Nastolatkowie zostali doprowadzeni do pszczyń-
skiego sądu rodzinnego. Sędzia po zapoznaniu się z 
zarzutami, jakie usłyszeli oraz brutalnym sposo-
bem działania, zdecydowała o umieszczeniu ich w 
schronisku dla nieletnich. Tam będą oczekiwali na 
decyzję o swoim dalszym losie. Czyny  karalne, ja-
kich  się  dopuścili są zagrożone karą nawet  
12 lat więzienia. Za ich popełnienie mogą trafić na 
wiele lat do poprawczaka.

Policjanci z Radzionkowa zatrzy-
mali 41-latkę, która znęcała się 
nad swoim 6-letnim synem. O tym, 
że kobieta stosuje przemoc wobec 
chłopca, policjanci dowiedzieli się 
od osób zgłaszających, które zare-
agowały na krzywdę dziecka. 
Chłopiec trafił pod opiekę cioci, a 
jego matka do policyjnej celi. Ko-
bieta usłyszała zarzut znęcania się 
nad dzieckiem. Prokurator objął 
nieodpowiedzialną matkę poli-
cyjnym dozorem. Grozi jej do 8 lat 
więzienia.

Policjanci z Radzionkowa otrzyma-
li zgłoszenie, że w jednym z mieszkań 
w Nakle Śląskim matka znęca się nad 
swoim 6-letnim synem. Na miejsce 
pojechali policjanci, na których cze-
kały zgłaszające. Kobiety powiedziały 

policjantom, że 41-latka źle traktuje 
syna, a w przypływie złości stosuje 
wobec niego przemoc fizyczną. Stró-
że prawa weszli do mieszkania. Na 
twarzy chłopca zauważyli zasinienia i 
zadrapania. Matka chłopca powie-
działa, że obrażenia powstały w wy-
niku zabawy z bratem. Policjanci nie 
uwierzyli 41-latce i wezwali pogoto-
wie. Po zbadaniu dziecka lekarze 
stwierdzili, że powstałe obrażenia nie 
zagrażają jego życiu i chłopiec nie 
musi być hospitalizowany. 6-latek 
trafił pod opiekę cioci. Nieodpowie-
dzialna matka została zatrzymana i 
trafiła do policyjnej celi. W sobotę ko-
bieta usłyszała zarzut znęcania się 
nad dzieckiem. Grozi jej do 8 lat wię-
zienia. O dalszym losie dziecka zde-
cyduje sąd rodzinny.
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KUPON  
na bezpłatne ogłoszenie

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

Treść ogłoszenia: 

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

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

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

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

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

REWOLUCJA

CENOWA

Okna 5-kom.
1465 mm

1
4
3
5
 m

m

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

LOMBARD 
DELTA

n SKUP n SPRZEDAŻ 
n ZAMIANA

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

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

LOMBARD 
KAPS 

20 lat doświadczenia
RABAT – 50% u nas to działa!

SZYBKA GOTÓWKA za:
złoto, srebro, GSM, 

RTV i inne 

TANIE WYROBY 
JUBILERSKIE

Al. NMP 1, tel. 34 361-39-50
Al. NMP 16, tel. 34 324-68-31

Al. Wolności 6, tel. 34 324 23 24
www.kapssc.pl

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

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

n SPRZEDAM drzwi wejściowe  
Tel. 501 109 822

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tel. 34 362 94 27

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

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

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

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

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

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

SPRZEDAM

MATRYMONIALNEBEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

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

KUPIĘ motocykl , samochód z PRL  
- zadbany z dokumentami  
np. Fiat 125p, 126p , syrena , mikrus, 
moskwicz , wołga WSK , WFM , 
JUNAK , OSA i inne ciekawe   
tel. 608 097 274 

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

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

MATRYMONIALNE

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

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

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

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

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

Tel. 534 599 568

PRZYJMĘ

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

KUPIĘ

KURSY

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

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

WYNAJMĘ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NIERUCHOMOŚCI

USŁUGI

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

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

ODKUPIĘ 
nowy lub sprawny 

przyrząd do 
badania witamin 

Vitastiq2 
tel. 508 157 381

OGŁOSZENIA ABONAMENTOWE

Unieważnia się dokument  
prawa wykonywania  

zawodu  
o nr seryjnym AF012359

na nazwisko
Joanna Szczerbaniewicz

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

Tel. 603 521 686 

OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW  
W CZĘSTOCHOWIE  

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

34.900 zł

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

79.900 zł

RENAULT CLIO  
CZERWONY - 3 szt.

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

33.900 zł

FORD FIESTA 1.25 E, 
rok prod. 2016

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

41.700 zł

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

82.900 zł

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

22.900 zł

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

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

automat, skóra, navi, czujniki  99.000 zł

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

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

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

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

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

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

n RENAULT MEGANE 1.2 E, rok prod. 2016I - wł.  39.900 zł
n FORD C-MAX 1.6 D, rok prod. 2009 14.800 zł

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

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

n PEUGEOT 308 1.6 E, automat, rok prod. 2009  16.900 zł
n CHEVROLET CRUZE 1.6 E, rok prod. 2009 19.900 zł

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

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

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

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

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

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

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

n TOYOTA AVENSIS 2.0 D, 2016, I-wł., serwis., 
F-VAT  46.900 zł

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

n FORD MONDEO 2.0 E, rok prod. 2009, kraj.   21.900 zł

n TOYOTA RAV 4X4 DIESEL rok prod. 2007, kraj.  22.900 zł

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

n OPEL INSIGNIA 2.0D, rok prod. 2018, automat, 
nawigacja, kraj., I-wł. 79.900 zł

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

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

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

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

n SKODA OCTAVIA 1.4 benzyna+gaz, rok prod. 2006  12.900 zł

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

n AUDI Q7 3.0 D, rok prod. 2006/2007  38.900 - 39.900 zł

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

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

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

 16.900
- 21.900 zł

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

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

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

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

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

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

 19.900 złn TOYOTA YARIS 1.3 benzyna, rok prod. 2009, kraj.
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Pieski szukają kochającego domu!
Żelka pies, którego nie da się nie kochać. Piękna, skromna, 
delikatna, czasem energiczna, a czasem spokojna. Nie szuka 
konfliktów lubi dzieci. Ona tak długo czeka na dom! Serce się 
kraje, gdy widać ją taką szczęśliwa na widok człowieka i za 
chwilę ma się dać do boksu.. Powiedzieć jej, że domu nie ma 
jak nie było.. Czy on kiedyś będzie?

Żelka - suczka
rok urodzenia: 2007
wielkość: średnia
przebywa w kojcu nr 21 - nr 1589
data przyjęcia - 10-06-201 1
sterylizacja: Tak

Nevil na dom czeka od 2010 Roku!
Nevil mimo 10 lat spędzonych w schronisku i wieku, ma w 
sobie dużo energii do spacerowania, biegania. Nie szuka on 
konfliktu z innymi psami. Człowieka kocha swoim całym ser-
cem, niestety do kochania ma tylko wolontariuszy, a od 10 
lat marzy mieć w tym sercu swój dom! Czy jest ktoś, kto od-
mieni jego życie na lepsze?

Nevil - piesek
rok urodzenia: 2008
wielkość: średni
przebywa w kojcu nr 27 - nr 1362
data przyjęcia - 20-08-2010

Halfik poszukuje człowieka na dobre i na złe!
Halfik chciał by być jedynakiem lub mieć siostrzyczkę ;) Nie 
polecamy go do domu z psem (samcem) i kotami. Halfik jest 
delikatny w stosunku do ludzi, lubi dzieci i towarzyszy im na 
spacerach. Psiak nie powinien mieć problemu z czystością w 
domu, w dni wolontariatu kiedy widzi wolontariuszy stara się 
wstrzymywać i spełnić swoje potrzeby po wyjściu z boksu. :) 
Taki piękny psiak marnuje się w schronisku! ADOPTUJ!

Halfik - piesek
rok urodzenia : 25-08-2012
wielkość : średni
przebywa w kojcu 57 nr 2553
data przyjęcia - 25-08-2015
Kastracja: Tak

Pogo to bardzo pogodny piesek, czasem można się zastana-
wiać jak ten psiak może dawać tyle pozytywnej energii będąc 
od 2014 roku w schronisku!
Uwielbia zabawy na wybiegu ze swoją koleżanką z boksu, nie 
odmówi też zabawy z piłeczką. Jest delikatny w stosunku do 
ludzi, a z innymi psami nie szuka konfliktu. Na smyczy stara 
się nie szarpać. Naszym zdaniem Pogo to idealny psiak dla ak-
tywnej osoby, gdzie nudów i braku miłości nie zazna.

Pogo - piesek
rok urodzenia : 2013
wielkość : średni
przebywa w kojcu nr 70 - nr 2377
data przyjęcia - 25-09-2014
Kastracja: Tak

Tik-Tak to psiak zabrany z łańcucha na początku bardzo bał 
się wszystkiego.Teraz Tik-Tak bardzo się zmienił jest bardziej 
otwarty na ludzi, zaczyna już chodzić w obroży i na smyczy na 
spacerki. Nie jest konfliktowy do innych psów. Ten cudowny 
psiak zasługuję po tylu latach na odrobinę miłości!

Tik-Tak - piesek
rok urodzenia : 06-03-201 0
wielkość : duży
przebywa w kojcu nr 18N - nr 1999
data przyjęcia - 06-03-201 3
Kastracja: Tak

Maki jak to młody psiak ma w sobie dużo energii do zabawy, 
biegania i okazywania miłości wolontariuszom. Maki zna 
smycz i bardzo ładnie na niej chodzi, aczkolwiek świat jest tak 
ciekawy że wszystko musi poznać teraz. ;) Psiak nie jest kon-
fliktowy w stosunku do innych psów i bardzo dobrze dogadu-
je się z kolegą z boksu. Maki czeka teraz tylko na swoich jedy-
nych ludzi od 2016 roku!

Maki - piesek
rok urodzenia : 2014
wielkość : średni
przebywa w kojcu nr 70 - nr 2657
data przyjęcia - 28-06-2016
Kastracja: Tak

SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT „AS”, JAMROZOWIZNA 1, 42-270 KŁOMNICE (WOJ. ŚLĄSKIE – 23 KM ZA CZĘSTOCHOWĄ)
Kontaktując się prosimy podać imię pieska. Istnieje możliwość dowozu psa do osoby adoptującej !Po wizycie przed-adopcyjnej, ankiecie i zwrocie kosztów za paliwo. 

Można dzwonić od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 14:00 do 20:00. Tel: 731 749 481

POGO

ŻELKA HALFIK

NEVIL MAKI

TIK 
TAK
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HALO! To ja, Lili - mam pomysł „CHODŹMY DO CIEBIE!”
Ps.: Podaj mi poprawny adres, bo idę od 2017 ROKU! I mam 
wrażenie, że to cały czas ten sam kojec, zamiast twojego do-
mu. :(
Jestem bardzo radosną i delikatną sunią. Nie zjadam dzieci 
ludzkich. ;) Na smyczy chodzę ładnie, nie szarpię i wszystko 
dookoła jest superowe. Uwielbiam zabawy piłką lub z kole-
gą z boksu, na spacerze czasem.. może często też go zacze-
piam do zabawy. Teraz szukam tego jedynego człowieka, co 
dom mi da! Zapraszam do adopcji!

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

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

Czaki niestety po zakończonym spacerze chowa się smutny 
do budy. Czaki już dawno powinien być przez kogoś zauważo-
ny. Ten psiak nie jest konfliktowy zawsze na spacerze, kiedy 
spotyka inne psiaki cieszy się na ich widok i nie wszczyna 
awantur. Jest delikatny w stosunku do ludzi małych i tych du-
żych, na spacerach nie ciągnie. Czaki uwielbia spędzać czas na 
wybiegu z człowiekiem, wtedy radośnie biega dokoła niego i 
nie odmawia wspólnej szarpaniny panem misiem czy zabawy 
piłeczką. Niestety, kiedy już wraca do boksu zrezygnowany 
idzie do budy i nawet niechętnie wychodzi po jedzenie! Czaki 
z każdym dniem coraz bardziej traci nadzieje, że znajdzie swój 
jedyny dom...

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

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

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

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

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

LILI CZAKI

MIA

DIESEL

ARNOLD

LAMENT
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