
Dziś w numerze:

Metropolita częstochowski abp Wa-
cław Depo, w odpowiedzi na 
komunikat przewodniczącego Epi-
skopatu Polski abp. Stanisława 
Gądeckiego, od niedzieli, 31 maja 
odwołał ogólną dyspensę od obo-
wiązku niedzielnego uczestnictwa 
we mszy świętej i święta nakazane.

Równocześnie metro-
polita częstochowski 
udzielił jednak zwolnie-
nia od obowiązku uczest-
nictwa we mszy świętej 
w niedziele i święta: oso-
bom w podeszłym wie-
ku, osobom z objawami 

infekcji i wszystkim, którzy czują obawę 
przez zarażeniem.

Zarządzenie metropolity często-
chowskiego zostało opublikowane w 
czwartek na oficjalnej stronie archidie-
cezji częstochowskiej i ma związek z de-
cyzją władz państwowych m.in. o zdję-
ciu limitu wiernych, mogących uczestni-
czyć w liturgii w kościołach. Przy tej oka-
zji warto wspomnieć, że podtrzymany 
jest obowiązek zakrywania ust i nosa 
przez uczestników liturgii (z wyjątkiem 
sprawujących czynności liturgiczne), a w 
przypadku, gdy zgromadzenie odbywa 
się na zewnątrz (ale na terenie obiektów 
przeznaczonych do sprawowania kultu, 
czyli w obrębie placu kościelnego), 
uczestnicy muszą zachować odległość 
nie mniejszą niż 2 m od siebie.
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MPK

Hybryda po modyfikacji
Częstochowskie hybrydy zostają 
przywrócone do życia. To znaczy... 
na razie tylko jedna. Pojazd prze-
szedł już modyfikację, która jest 
efektem współpracy MPK z  firmą 
Autosan z Sanoka. Zmiany w ukła-
dzie technicznym i  ustawieniach 
mają pozwolić na bardziej komfor-
tową i bezpieczną eksploatację. Jak 
na razie autobus będzie przechodził 
dwutygodniowe testy. Jeśli wszystko 
pójdzie zgodnie z  planem, a  MPK 
dojdzie do porozumienia 
z  NFOŚiGW, Autosan ma zająć się 
przeróbkami kolejnych hybryd.

Przypomnijmy, w ramach progra-
mu “Gazela”, którego celem była 
modernizacja miejskiego taboru 
oraz uzyskanie wymiernych ekolo-
gicznych efektów w  systemie ko-
munikacji miejskiej - MPK otrzyma-
ło od Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska niemal 66 mi-
lionów złotych na zakup 40 auto-
busów hybrydowych o  napędzie 
gazowo-elektrycznym. Przetarg 
wygrała firma Lider Trading Sp. 
z o.o. z Warszawy, producent auto-
busów marki Solbus. Zakup auto-
busów z  napędem gazowo-elek-
trycznym był projektem pionierskim 
w  skali kraju. Pojazdami długo się 
jednak nie nacieszyliśmy – w jednym 
z  nich doszło do usterki, autobus 
spłonął. W efekcie wszystkie hybry-
dy zostały wycofane z  eksploatacji. 
Ich naprawienie w ramach gwaran-
cji nie było możliwe, bo firma, która 
je wyprodukowała, upadła.

MPK chcąc uniknąć zwracania do-
tacji prowadziło negocjacje z NFOŚi-

GW. Teraz ugodowe załatwienie 
sprawy wydaje się bardziej prawdo-
podobne. Jedna z  hybryd przeszła 
modyfikację, która jest efektem 
współpracy częstochowskiego MPK 
z  firmą Autosan z  Sanoka. Zmiany 
w  układzie technicznym i  ustawie-
niach mają pozwolić na bardziej 
komfortowe i  bezpieczne eksplo-
atowanie floty. - Po pozytywnym 
przejściu testów, Autosan zajmie się 
kolejnymi pojazdami – zapowiada 
prezydent Krzysztof Matyjaszczyk. - 
Modyfikacja pojazdu była nie lada 
wyzwaniem. Przypomnijmy, że przed 
laty tylko dwa miasta podjęły rękawi-
ce i  chciały zrealizować nowatorski 
projekt związany z  wprowadzeniem 
do swojej floty autobusów z  napę-
dem gazowo-elektrycznym Ostatecz-
nie tylko jedno z nich – Częstochowa 

- zrealizowało kontrakt. Później na-
stąpiły różnego rodzaju problemu, 
łącznie z upadkiem firmy, która zaj-
mowała się serwisowaniem pojaz-
dów. Przez lata czekaliśmy na to, kto 
ten projekt będzie w stanie podnieść, 
dokończyć i  spełnić wymagania za-
warte w  kontrakcie. Mam nadzieję, 
że wreszcie nadszedł ten moment 
i będziemy mogli cieszyć się z ulep-
szonych, ekologicznych pojazdów – 
podkreśla prezydent.

Częstochowska hybryda nie prze-
szła drastycznej metamorfozy. Nie-
wymagane są nawet żadne zmiany 
homologacyjne. - Częstochowska 
hybryda była ekologiczna, bo była 
napędzana gazem, ale producent 
chciał iść o krok dalej i obniżyć zuży-
cie gazu o 30% w stosunku do nor-
malnych autobusów gazowych – wy-

jaśnia Eugeniusz Szymonik, prezes 
firmy Autosan. - Cel ten można było 
osiągnąć wyłącznie za pomocą hy-
brydy. Rozwiązanie to było hiper no-
woczesne, zwłaszcza na tamte cza-
sy. Dziś na świecie jest siedem liczą-
cych się firm, które produkują auto-
busy: Mercedes, Man, Scania, Volvo, 
Iveco, Solaris i Autosan. My z tego to-
warzystwa jesteśmy najmniejsi i naj-
starsi, ale mamy ogromne doświad-
czenie. Dlatego też podjęliśmy się 
zadania związanego z  modyfikacją 
hybrydowego autobusu – dodaje 
prezes firmy Autosan. Jego zdaniem 
poprzednia hybryda była obciążona 
błędem. - Zastosowano w niej z jed-
nej strony kondensatory, a z drugiej 
silnik agregatowy. Przypominam, że 
autobusy były projektowane pięć lat 
temu, więc zastosowane rozwiąza-

nia były mocno nowatorskie. 
W  praktyce okazało się, że te ele-
menty nie współpracują ze sobą. Za-
stąpiliśmy więc kondensatory i  po-
tężny transformator, który z  nimi 
współpracował, jednym pakietem 
baterii. Zmienione zostało również 
oprogramowanie. W  tej chwili nie 
ma możliwości, aby ta hybryda nie 
pracowała w  sposób odpowiedni 
i  bezpieczny. Baterie powinny wy-
starczyć co najmniej na 12 lat beza-
waryjnej eksploatacji – zapewnia Eu-
geniusz Szymonik. Co istotne, wpro-
wadzono również pewne modyfika-
cje związane z  „dźwiękami” emito-
wanymi przez pojazd. Teraz możli-
we będzie zastosowanie trybu ciche-
go. Jak na razie pojazd będzie prze-
chodził dwutygodniowe testy. Jeśli 
wypadną one pomyślnie, hybryda 
latem wyjedzie na trasę z pasażera-
mi. Po testach też określone zostaną 
ostateczne koszty jednostkowego 
wprowadzenia modyfikacji.

Później, jeśli MPK dojdzie do 
porozumienia z  NFOŚiGW, Auto-
san ma zająć się przeróbkami ko-
lejnych pojazdów. Na początku 
zmodyfikowane zostaną wyłącz-
nie autobusy krótkie. - Modyfika-
cja hybryd wraz z  planowanym 
uzupełnieniem taboru o  kilkana-
ście autobusów elektrycznych  
w ramach osobnego zamówienia, 
jest jednym z elementów, o który 
mają opierać się założenia ugody 
pomiędzy MPK i  NFOŚGiW w  za-
kresie rozliczenia programu Gaze-
la. Obie strony pracują nad jej 
ostatecznym kształtem - podsu-
mowuje Maciej Hasik, rzecznik 
prasowy MPK w Częstochowie.

www.zycieczestochowy.pl               www.facebook.com/ZycieCzestochowyiPowiatu
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CZĘSTOCHOWA

Arcybiskup Depo odwołał 
dyspensę od uczestnictwa  

w mszach świętych

KŁOBUCK

Tragiczny finał wyprzedzania...
Tragiczny wypadek na drodze woje-
wódzkiej między Kamykiem a 
Łobodnem. 47-letni kierowca seata 
na prostym odcinku drogi rozpoczął 
manewr wyprzedzania. Niestety nie 
zauważył, że sam był już wyprze-
dzany przez kierującego iveco. 
Doszło do zderzenia. 47-latek został 
przewieziony do szpitala. Jego życia 
nie udało się jednak uratować.

Do zdarzenia doszło w miniony 
piątek (29.05.), kilka minut po godzi-
nie 14, na drodze wojewódzkiej nr 
491 między Kamykiem a Łobod-
nem. - Kierowca seata, na prostym 
odcinku drogi podjął manewr wy-
przedzania innego samochodu, 
podczas gdy sam był już wyprzedza-
ny przez kierującego iveco. W wyni-
ku tego manewru kierowca seata 

uderzył w bok iveco, a następnie 
zjechał na prawe pobocze i dopro-
wadził do wywrócenia pojazdu - 
relacjonuje mł. asp. Joanna Wią-
cek-Głowacz, oficer prasowy kło-
buckich policjantów.

Zarówno 47-letni kierowca se-
ata mieszkaniec powiatu często-
chowskiego, jak i jego pasażerka, 
41-letnia mieszkanka Oleśnicy, 
trafili do szpitala. Niestety życia 
mężczyzny nie udało się uratować. 
Iveco prowadził 40-letni mężczy-
zna, mieszkaniec Sieradza, który 
nie odniósł obrażeń ciała. W chwili 
zdarzenia był trzeźwy.

Na miejscu wypadku pod nadzo-
rem prokuratora pracowali poli-
cjanci z kłobuckiej drogówki wraz z 
technikiem kryminalistyki. - Dokład-
ne przyczyny i okoliczności tragicz-
nego zdarzenia będą wyjaśnione w 

toczącym się postępowaniu, w trak-
cie którego kryminalni skorzystają 
z opinii biegłych z zakresu między 
innymi stanu technicznego pojaz-
dów oraz rekonstrukcji wypadków 
drogowych. Dodatkowo miejsce 
wypadku zbada zespół, w skład 
którego wchodzą policjanci z dro-
gówki oraz przedstawiciele Zarzą-
du Dróg Wojewódzkich - wyjaśnia 
mł. asp. Joanna Wiącek-Głowacz.

W trakcie wykonywania policyj-
nych czynności droga DW 491 na 
odcinku Kamyk-Łobodno była za-
mknięta. Wyznaczono objazdy 
przez Kłobuck.

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

Katarzyna Gwara
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BUDŻET OBYWATELSKI

Będą nowe place rekreacji 
ruchowej i zabaw

Dzięki budżetowi obywatelskiemu przy 
Zespole Szkół im. J. Kochanowskiego bę-
dzie można skakać w  dal, przy al. Pokoju 
powstanie prawie nowy plac zabaw, a  na 
Stradomiu niezagospodarowany teren za-
mieni się w  miejsce do rekreacji. Miasto 
czeka na oferty firm zainteresowanych wy-
konaniem tych zadań do 9 czerwca.

Bieżnia lekkoatletyczna powstanie przy ul. 
Warszawskiej na Starym Mieście – na terenie 
Zespołu Szkół im. Kochanowskiego. Jest tam 
już plac rekreacji, oddany do użytku w listo-
padzie 2018 roku. Roboty przy budowie bież-
ni zaczną się od rozbiórki fragmentów na-
wierzchni i  prac ziemnych. Lekkoatletyczna 
bieżnia z czterema torami będzie miała cał-
kowitą długość 68 m. Będzie też skocznia do 
skoków w dal oraz mała architektura w po-
staci ławek i koszy na śmieci. Przyległy teren 
zostanie wyrównany i  oczyszczony, wraz 
z odtworzeniem trawników.

- Na Stradomiu, przy ul. Zaciszańskiej – na 
aktualnie niezagospodarowanym i porośnię-
tym samorzutnie rozwiniętą roślinnością te-
renie – po wykonaniu drobnych rozbiórek 
i robót ziemnych pojawi się stół do tenisa sto-
łowego, urządzenia zabawowe (dwie huśtaw-
ki ,,bocianie gniazdo” i karuzela) i urządzenia 
siłowni terenowej - mówi Marcin Breczko 
z biura prasowego magistratu. - Zainstalowa-
ne będą ławki, stojaki na rowery, słupki blo-

kujące z  podwójnym łańcuchem, kosze na 
śmieci oraz tablica informacyjna. Nawierzch-
nia będzie zrobiona częściowo z kostki, a czę-
ściowo będzie to bezpieczna nawierzchnia 
piaskowej oraz z gumowych mat przerosto-
wych. Przyległy teren będzie wyrównany i   
oczyszczony, założone zostaną też trawniki – 
wysiewane i z darni rolowanej - wyjaśnia.

Z kolei w podwórzu przy al. Pokoju 15/17 
na Rakowie jest już plac zabaw z drewniany-
mi urządzeniami, ale teraz przejdzie meta-
morfozę. Prace zaczną się m.in. od demonta-
żu odcinka istniejącego ogrodzenia – trzeba 
będzie je przestawić, podobnie jak m.in. huś-
tawkę i 2 ławki. - Po niwelacji terenu zamon-
towane zostaną tam nowe urządzenia zaba-
wowe (urządzenie wielofunkcyjne, huśtawka 
,,bocianie gniazdo”, domek dla dzieci i domek 
ze zjeżdżalnią), sprzęt do ćwiczeń (m.in. z or-
bitrekiem, ,,biegaczem” i ,,wioślarzem”)  oraz 
mała architektura. Nawierzchnię będzie sta-
nowić po części kostka betonowa, a częścio-
wo piasek. Wcześniej zdemontowany odci-
nek ogrodzenia będzie przeniesiony w nieco 
inne miejsce, wraz z dodatkową furtką. Cało-
ści dopełnią nowo założone trawniki wysie-
wane i rolowane - opowiada Marcin Breczko.

Jeśli przetarg i  same roboty przebiegną 
bez przeszkód, finał inwestycji we wszystkich 
trzech lokalizacjach zaplanowano na 25 
sierpnia.

LUBLINIEC

Uszkodził porsche  
i odjechał

JASNA GÓRA

Modlili się z papieżem 
w intencji zakończenia 

pandemii

ZUS

Ponad 207 mln zł na postojowe 
w województwie śląskim

Policjanci poszukują świadków 
zdarzenia, do którego doszło 
22 maja w  godzinach 11:30–
13:30 w Lublińcu, na parkingu 
przy ulicy przy ul. Targowej 
.Z  pierwszych ustaleń wynika, 
że osoba poruszająca się mo-
torowerem lub rowerem 
najechała na prawidłowo za-
parkowane porsche, uszkodziła 
je i odjechała.

Wszystkie osoby, które były 
świadkami tego zdarzenia oraz 
posiadające istotne informacje, które mogą 
przyczynić się do ujawnienia sprawcy proszo-
ne są o kontakt osobisty z funkcjonariuszami 

prowadzącymi sprawę w Komendzie Powia-
towej Policji w  Lublińcu, ul. Oświęcimska 6 
lub telefonicznie pod nr telefonu: 
(47)8583255.

Papież Franciszek  poprowadził w  sobotę, 
30 maja,  modlitwę różańcową w  intencji 
zakończenia pandemii, w łączności z sank-
tuariami maryjnymi całego świata. Ojciec 
Święty modlił się w  Grocie Matki Bożej 
z  Lourdes na terenie Ogrodów Watykań-
skich, a  modlitwa transmitowana była na 
cały świat.

Stolica Apostolska połączyła się telemo-
stem z  ponad 40 sanktuariami na świecie, 
w tym z Jasną Górą w Częstochowie. Modli-
twie towarzyszyło hasło zaczerpnięte z Dzie-
jów Apostolskich: „Gorliwi i  jednomyślni na 
modlitwie, razem z Maryją” (Dz 1, 14).

W modlitwie, poprzez połączenie satelitar-
ne uczestniczyły sanktuaria wszystkich konty-
nentów: od Częstochowy po Fatimę, od Mat-
ki Bożej z  Guadalupe, Meksyku, po Lujan, 
w  Argentynie, od Pompejów po Lourdes. 

W  modlitwie uczestniczyli również wierni 
z  sanktuarium Niepokalanego Poczęcia 
w Waszyngtonie, a także Elele w Nigerii.

Papież modlił się do Matki Bożej o „uwol-
nienie od wszelkiego niebezpieczeństwa”. Po-
szczególne dziesiątki różańca odmawiali 
zgromadzeni w  Ogrodach Watykańskich 
przedstawiciele różnych kategorii osób szcze-
gólnie dotkniętych epidemią koronawirusa. 
Wśród nich byli lekarz i pielęgniarka, osoba 
uzdrowiona, a  także osoba, która straciła 
członka rodziny, kapłan, kapelan szpitalny 
i zakonnica-pielęgniarka, farmaceuta i dzien-
nikarz, wolontariusz Obrony Cywilnej wraz 
z rodziną oraz młoda rodzina, w której wła-
śnie w tym czasie urodziło się dziecko.

Papież po raz kolejny zawierzył świat Mat-
ce Bożej. Na zakończenie pobłogosławił ze-
branym we wszystkich sanktuariach, łączą-
cych się z nim na wspólnej modlitwie.

W województwie śląskim zrealizowano od 
15 kwietnia do 29 maja 105 363 wypłat 
świadczeń postojowych o  łącznej kwocie 
207 019 416. Do teraz częstochowski ZUS 
zrealizował blisko 13 tys. wypłat świad-
czeń postojowych w  łącznej wysokości 
25,7 mln zł.

Pieniądze trafiają zarówno do przedsię-
biorców, jak i osób pracujących na podstawie 
umów cywilnoprawnych. ZUS wypłaca także 
postojowe dla osób, które wystąpiły o świad-
czenie kolejny raz. 29 maja na konta 1850 
klientów częstochowskiego ZUS wpłynęło po-
nad 3,5 mln zł.

- Pracownicy ZUS wykonują gigantyczną 
pracę, bo wniosków cały czas przybywa i są 
to nie tylko te dotyczące wypłaty świadczeń 
postojowych, ale także innych form wsparcia 
udzielanego przez ZUS w ramach Tarczy An-
tykryzowej - mówi Beata Kopczyńska, regio-
nalny rzecznik prasowy ZUS w województwie 
śląskim. - Trzeba pamiętać o tym, że równo-
cześnie realizowane są także inne zadania, 
którymi dotychczas zajmowała się nasza in-

stytucja. Zdajemy sobie sprawę, że wiele 
osób czeka na informację z ZUS. Wydłużenie 
obsługi wniosku często spowodowane jest 
niekompletną dokumentacją, albo błędami 
we wnioskach, które trzeba sprawdzić, wyja-
śnić ze świadczeniobiorcą, czy płatnikiem. 
Chcę jednak zapewnić, że przez cały czas pra-
cujemy na najwyższych obrotach, by jak naj-
szybciej i  zgodnie z  przepisami rozpatrzyć 
wpływające dokumenty - wyjaśnia.

Przypominamy, że wnioski o świadczenie 
postojowe mogą być złożone do Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych najpóźniej w  ter-
minie 3 miesięcy od miesiąca, w którym zo-
stał zniesiony ogłoszony stan epidemii. 
Świadczenie można otrzymać maksymalnie 
trzy razy. Kolejna wypłata postojowego na-
stąpi nie wcześniej niż w miesiącu następują-
cym po miesiącu wypłaty wcześniej przyzna-
nego świadczenia postojowego. 
Wszelkie informacje na temat tego, kto może 
skorzystać z  postojowego, gdzie składać 
wnioski i  jak je wypełnić, można znaleźć na 
stronie internetowej ZUS. Na stronie www.
zus.pl i na portalu PUE ZUS są nowe, zaktuali-
zowane wnioski.

IN VITRO

Kolejny maluszek 
przyszedł na świat

Na świat przyszedł kolejny chłopiec uro-
dzony w ramach miejskiego programu 
dofinansowania zabiegów in vitro. 1 
czerwca, w Dzień Dziecka jego tata ode-
brał wózek ufundowany przez 
częstochowską firmę Deltim.

Do tej pory w ramach miejskiego progra-
mu, od 2012 roku do maja 2020 roku, urodzi-
ło się już 50 dzieci - 26 dziewczynek i 24 
chłopców, w tym 5 par bliźniąt. - Od pierwszej 
edycji program wspiera częstochowska firma 
Deltim, która każdemu dziecku funduje wó-

zek własnej produkcji. Kolejny z nich trafił 1 
czerwca do rodziców młodego częstochowia-
nina. Chłopiec przyszedł na świat w maju - 
mówi Łukasz Stacherczak z biura prasowego 
magistratu.

W tym roku - w związku z realizacją progra-
mu - urodzić ma się jeszcze czwórka malu-
chów.

Jednocześnie trwa kwalifikacja medyczna 
par, które zgłosiły się w marcu do kolejnej 
edycji miejskiego programu. Umowy z wyko-
nawcami są już podpisane przez Urząd Mia-
sta. Na realizację zadania, w budżecie miasta 
zabezpieczono 180 tys. zł.
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 Opracowanie kolumny - Katarzyna Gwara

Pies nieuchwytnym 
wandalem. Przegryzał 

opony w autach

Oszukiwał seniorów. 
Ukradł blisko 200 tysięcy zł

Uratowała oszczędności 
82-latka

Kryminalni z chorzowskiej jedynki ustalili 
sprawcę zniszczenia co najmniej kilku-
nastu opon w  samochodach na jednym 
z  parkingów. Nie usłyszy on jednak żad-
nych zarzutów, bo to … pies. Konsekwencje 
poniesie właściciel czworonożnego wan-
dala.

Od prawie dwóch miesięcy na jednym 
z  parkingów przy Farnej dochodziło do 
uszkodzeń opon w  zaparkowanych tam 
samochodach. Pomimo szeroko zakrojo-
nych działań operacyjnych i  śledczych 

sprawca był nieuchwytny. Kryminalni 
z chorzowskiej jedynki nie poddali się i za-
montowali na miejscu kamery, które zare-
jestrowały wizerunek sprawcy.

Okazało się jednak, że uniknie on odpo-
wiedzialności za zniszczenie opon. Dlacze-
go? Opony przegryzał bowiem pies. Poli-
cjanci namierzyli właściciela czworonożne-
go wandala, który zobowiązał się do na-
prawienia szkody. Nie uniknie on także 
odpowiedzialności za niezachowanie środ-
ków ostrożności podczas wyprowadzania 
zwierzęcia na spacer.

Śledczy z wydziału kryminalnego bielskiej 
komendy i prokuratorzy, po trwającym pół 
roku śledztwie, doprowadzili do oskar-
żenia 22-latka. Mężczyzna oszukiwał 
seniorów metodą na członka rodziny. Za 
popełnione przestępstwa podejrzany 
może spędzić w więzieniu 8 lat.

W  grudniu ubiegłego roku do 80-letniej 
mieszkanki Bielska-Białej zadzwonił telefon. 
Kobiecy głos w słuchawce powiadomił, że jej 
syn wpadł w  poważne kłopoty finansowe 
i pilnie potrzebne są duże pieniądze. Kobieta 
przedstawiła się jako jej synowa i przekazała, 
że jej syn pożyczył „na lewo” od znajomej pra-
cującej w  banku duże pieniądze, a  teraz 
w banku jest kontrola i jeśli gotówka szybko 
nie wróci do kasy, jej syn może trafić do wię-
zienia. 80-latka dała się oszukać na niepraw-
dziwą historię i powiedziała, że może zorga-
nizować 30 tys. złotych. Rozmówca polecił, by 
seniorka nie odkładała słuchawki, a  już po 
niespełna 10 minutach do drzwi 80-letniej 
bielszczanki zapukał kurier – rzekomy znajo-
my jej syna, który odebrał od niej gotówkę.

Kiedy seniorka podniosła słuchawkę, roz-
mówczyni poinformowała, że 30 tysięcy to 
jednak za mało i syn na pewno zostanie za-
trzymany przez policję i trafi do więzienia. Po-
wiedziała, że za chwilę znowu przyjdzie rze-
komy znajomy jej syna i musi jak najprędzej 
zorganizować dodatkowe kilkadziesiąt tysię-

cy złotych. Seniorka przygotowała kolejne 30 
tysięcy złotych i  czekała na kuriera. Kiedy 
odezwał się sygnał domofonu, kobieta otwo-
rzyła drzwi. Wtedy zobaczyła prawdziwego 
syna z  synową, a  za nimi mężczyznę, który 
w tym samym czasie przyszedł po pieniądze. 
Seniorka zorientowała się, że padła ofiarą 
oszustwa. Syn oraz jego żona nie pozwolili 
uciec oszustowi. Mężczyzna był tak zaskoczo-
ny sytuacją, że nawet nie próbował uciekać.

Po chwili na miejsce przyjechali stróże pra-
wa, którzy zatrzymali podejrzewanego 
o oszustwo 22-letniego mieszkańca Wrocła-
wia. W  samochodzie, którym przyjechał po 
pieniądze, policjanci znaleźli ponad 50 tys. 
złotych w  gotówce, które zostały zabezpie-
czone. Mężczyzna trafił do policyjnej celi, 
a następnego dnia, na wniosek śledczych, zo-
stał przez bielski sąd tymczasowo aresztowa-
ny. Stróże prawa podejrzewali, że ma na kon-
cie więcej takich przestępstw. Sprawami 
oszustw zajęli się kryminalni z Bielska-Białej.

Kryminalni i  prokuratorzy z  Bielska-Białej 
ustalili, że 22-latek w  listopadzie i  grudniu 
ubiegłego roku, oprócz oszustwa, na którym 
został przyłapany, wziął udział jeszcze w 6 po-
dobnych przestępstwach na terenie Bielska-
-Białej, Legnicy, Wałbrzycha, Opola i  Jeleniej 
Góry. Oszukiwani przez niego seniorzy straci-
li łącznie prawie 200 tys. złotych. W ubiegłym 
tygodniu do sądu rejonowego w Bielsku-Bia-
łej trafił akt oskarżenia. 22-letni oszust w wię-
zieniu może spędzić nawet 8 lat.

Pracownica jednej z placówek bankowych 
przy ulicy Dworcowej wykazała się czujno-
ścią, która uratowała oszczędności seniora. 
Łatwowierność emeryta chciał wykorzy-
stać oszust, który podając się za policjanta, 
próbował wyłudzić pieniądze. Postawa 
pracownicy banku, która podejrzewając 
oszustwo, skontaktowała się z policją, aby 
poinformować o sytuacji, zasługuje na wy-
razy uznania. Jest to jednocześnie 
doskonały przykład tego, że współpraca 
z  Policją jest nieodzownym elementem 
w zwalczaniu przestępczości.

Pracownik administracji, wodociągów, 
funkcjonariusz Policji, czy wnuczek - to tylko 
kilka metod, jakimi posługują się sprawcy do-
konujący kradzieży i oszustw na szkodę osób 
starszych. Pomimo licznych apeli, oszuści nie 
dają o  sobie zapomnieć. Tym razem ofiarą 
oszusta mógł paść 82-letni mieszkaniec Byto-
mia. Kwota, jaką chciał wyłudzić fałszywy po-

licjant, to 57 tysięcy złotych. Mężczyzna za-
dzwonił do seniora i  poinformował, że jego 
pieniądze, które posiada w banku, są zagro-
żone i aby ich nie stracić, na potrzeby prowa-
dzonego śledztwa należy je przelać na wska-
zane konto. Starszy człowiek po rozmowie te-
lefonicznej z mężczyzną natychmiast poszedł 
do oddziału banku znajdującego się przy uli-
cy Dworcowej. Nieświadomy podstępu chciał 
wykonać przelew. Pracownica banku, widząc 
zdenerwowanie klienta, który chciał przelać 
tak dużą sumę pieniędzy, wzmogła czujność. 
Kobieta zasięgnęła porady u policjantki z by-
tomskiej komendy, a ta utwierdziła ją, że to 
może być oszustwo. Warto podkreślić, że 
współpraca banków i Policji trwa nieprzerwa-
nie już od kilku lat i wielokrotnie przynosiła 
skutek. Pracownica banku postanowiła poin-
formować kierownictwo oddziału, które pod-
jęło decyzję o wezwaniu policjantów. Stróże 
prawa potwierdzili, że senior padłby ofiarą 
oszusta.

Wyłudziła blisko 2 mln zł 
na wsparcie finansowe 
dla szkół i przedszkoli

Zamiast arbuzów  
i zabawek... nielegalni 

imigranci

Policjanci z  Rudy Śląskiej zaj-
mujący się przestępczością 
gospodarczą zakończyli pro-
wadzoną prawie 3 lata sprawę 
dotyczącą wyłudzenia blisko 2 
milionów złotych od różnych 
firm z  terenu całego kraju. 
36-letnia katowiczanka pro-
wadząca firmę w  Rudzie 
Śląskiej wprowadzała w  błąd 
przedsiębiorców, pozyskując 
od nich środki, które zgodnie 
z jej deklaracją miały pozwolić 
na zakup pomocy dydaktycz-
nych dla szkół i  przedszkoli. 
W  rzeczywistości wpłaty zasi-
lały jej prywatne konto.

Działalność firmy, którą podejrzana pro-
wadziła na terenie Rudy Śląskiej, opierała się 
na telemarketingu. Ona sama lub jej pracow-
nicy w trakcie rozmowy z wybranym przed-
siębiorcą starali się nakłonić go do dokonania 
wpłaty pieniężnej, która według zapewnień 
miała być przeznaczona na zakup pomocy 
dydaktycznych i artykułów biurowych dla pla-
cówek oświatowo-wychowawczych z ich oko-
licy. Policjanci z Rudy Śląskiej ustalili, że pro-
wadzona przez katowiczankę działalność tyl-
ko imitowała legalnie działającą firmę, w rze-
czywistości ograniczała się wyłącznie do wy-
stawiania faktur, które w znikomym procen-
cie odzwierciedlały rzeczywistości. Wartość 
zakupionych i przeznaczonych dla ośrodków 
oświatowych środków rzeczowych stanowiła 
jedynie około 2% wysokości otrzymanych na 
ten cel wpłat. Tym samym realizacja deklara-
cji dotyczących wyposażenia placówek oświa-
towych w  pomoce dydaktyczne ograniczała 
się wyłącznie do absolutnego minimum, sta-
nowiąc swoistą zasłonę dla faktycznego celu, 
jakim było pozyskiwanie pieniędzy od przed-
siębiorców. Właścicielka firmy nie miała za-
miaru wywiązywania się z żadnych zobowią-
zań zaciąganych wobec wpłacających pienią-
dze przedsiębiorców. Pracownicy podejrza-
nej przekonywali pokrzywdzonych, że wpła-
cane środki przeznaczane będą na zakupy 

dla konkretnej, a często położonej blisko sie-
dziby przedsiębiorcy placówki oświatowej, 
do której niejednokrotnie uczęszczali oni sa-
mi, lub uczęszczają ich dzieci. W trakcie po-
nad 5 lat działalności sprawczyni wyłudziła 
blisko 2 miliony złotych, z czego na pomoce 
dydaktyczne przekazane do szkół i  przed-
szkoli wydała zaledwie 36 tysięcy zł, czyli na-
wet niecałe 2 procent wpłat otrzymanych od 
darczyńców. Policjanci z komendy w Rudzie 
Śląskiej przeszukali mieszkanie i biura 36-lat-
ki, zabezpieczając dokumentację finansową 
firmy, w  skład której weszło między innymi 
prawie 13 tys. faktur VAT. W  czasie docho-
dzenia przesłuchano ponad 5500 osób, a ca-
łą zabezpieczoną dokumentację w tym histo-
rię kont bankowych poddano szczegółowej 
analizie. Materiał dowodowy w  prowadzo-
nym przez 2,5 roku dochodzeniu, zgroma-
dzony został w 190 tomach akt, na które skła-
dały się zeznania świadków, analizy rachun-
ku bankowego, przelewów pocztowych oraz 
analiza 12 930 faktur. Zwieńczeniem tak cięż-
kiej i mozolnej pracy rudzkich policjantów by-
ło przedstawienie 36-letniej właścicielce fir-
my łącznie 10 042 zarzutów oszustwa. Spo-
rządzony przez śledczych z Wydziału do wal-
ki z  Przestępczością Gospodarczą rudzkiej 
komendy akt oskarżenia, został zatwierdzo-
ny i przekazany do sądu przez nadzorujące-
go sprawę prokuratora. Nieuczciwej katowi-
czance grozi kara pozbawienia wolności od 6 
miesięcy do 8 lat.

W ręce dąbrowskich stróżów prawa wpadło 
sześciu obywateli Afganistanu, którzy nie-
legalnie przebywali na terenie Polski. 
Najpierw dwaj obcokrajowcy zostali za-
trzymani w  transporcie zabawek, który 
trafił do jednej z dąbrowskich firm, a dzień 
później kolejnych czterech Afgańczyków 
zostało znalezionych w  naczepie cięża-
rówki z arbuzami wyposażonej w chłodnię. 
Temperatura, która w niej panowała wyno-
siła 10 stopni Celsjusza. Mężczyźni zostali 
już przekazani funkcjonariuszom Straży 
Granicznej.

Pierwsi dwaj cudzoziemcy zostali odnale-
zieni przez policjantów we wtorek 26 maja, 
a kolejnych czterech dzień później, po infor-
macjach otrzymanych od pracowników dą-
browskich firm. Jak się okazało, w naczepach 
samochodów ciężarowych, które dojechały 
na teren przedsiębiorstw znajdowali się cu-
dzoziemcy. Wszyscy z  zatrzymanych męż-
czyzn deklarowali, że są obywatelami Afgani-
stanu, a  celem ich podróży była zachodnia 
Europa. Do naszego kraju przyjechali z Turcji 

w transporcie zabawek oraz z Grecji w nacze-
pie wyposażonej w  chłodnię do transportu 
owoców. Czterej nielegalni imigranci jechali 
w  niej około 100 godzin wśród palet z  ar-
buzami, a temperatura w pomieszczeniu wy-
nosiła 10 stopni Celsjusza. Nie posiadali oni 
żadnych dokumentów, w  tym uprawniają-
cych ich do pobytu na terytorium RP. Dalsze 
czynności prowadzone w  obecności tłuma-
cza pozwoliły potwierdzić ich obywatelstwo 
oraz ustalić dane osobowe. Mężczyzn prze-
kazano funkcjonariuszom Straży Granicznej.
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n SPRZEDAM  
maszynę do szycia przemysłową, 
marki „MINERVA”  
- stan bardzo dobry.  
Cena do negocjacji. 
Tel. 603 521 686 

KUPON na bezp łatne  og łoszen ie

Treść ogłoszenia: 

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

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

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

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

LUB POPRZEZ EMAIL NA ADRES: reklama@zycieczestochowy.pl

REWOLUCJA

CENOWA

Okna 5-kom.
1465 mm

1
4
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5
 m

m

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

LOMBARD 
DELTA

n SKUP n SPRZEDAŻ 
n ZAMIANA

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

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

LOMBARD 
KAPS 

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

SZYBKA GOTÓWKA za:
złoto, srebro, GSM, 

RTV i inne 

TANIE WYROBY 
JUBILERSKIE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

n SPRZEDAM Pralka Whirlpool 
ładowana od góry. Tel. 721 390 993

n SPRZEDAM  
Kuchnia gazowo- elektryczna  
Tel. 721 390 993

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

tel. 34 362 94 27

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

n ALFA ROMEO 1.9 jtdm 150 km, 
2007r. stan bardzo dobry, full 
opcja, cena 17500 tel. 788 635667

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

SPRZEDAM

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

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

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

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

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

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

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

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

PRZYJMĘ

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

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

KURSY

PRACA

MOTORYZACYJNE
n FLASH GSM profesjonalny serwis te-

lefonów komórkowych orz nawiga-
cji GPS. Częstochowa, al. Wolności 10 
(w bramie). Tel. 888 149 969

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

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

WYNAJMĘ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

n WYNAJMĘ działkę pod działalność 
gospodarczą, 1 zł za metr kwa-
dratowy, na terenie Częstochowy, 
mieszkanie Trzech Wieszczy, M - 3, 
umeblowane, cena 1000 zł  
- tel. 503 002 462

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

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

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

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

NIERUCHOMOŚCI USŁUGI

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

n MALARSKIE czysto, tanio,  
malowania każdych pomieszczeń 
mieszkalnych i lokali – Częstochowa 
i okolice tel. 793 403 834

n MALOWANIE mieszkań, profesjo-
nalnie, czysto, dokładnie, każdych 
pomieszczeń wewnątrz - Często-
chowa i okolice do 30 km  
- tel. 663 545 775

n MALOWANIE tanio, czysto, dokład-
nie, zlecenia gipsowo-malarskie 
tel. 883 844 555

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

OGŁOSZENIA ABONAMENTOWE

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

nn    MOTORYZACJA nn    NIERUCHOMOŚCI nn    KUPIĘ nn    SPRZEDAM
nn    ODDAM nn    PRACA nn    INNEnn    MATRYMONIALNE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

l  Volkswagen Passat Variant TD 
-Godny uwagi - Bez korozji - Trans-
port - zamiana - Cena - 2450 zł  
- tel. 533 210 534

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

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

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

 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 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 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 Audi A3 1.5 Sportback 1.5 TFSI 150 KM S 
Tronic Salon PL 2017 , 48 521 km , 1 498 
cm3,  benzyna - 79 900 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 Hyundai Tucson 2.0 STYLE 2.0 CRDi 185 KM 
AUTOMAT 4WD Salon PL 2016,  
84 786 km, 1 995 cm3, Diesel - 79 900 PLN  
- tel. 601 383 710

 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 Golf VII Highline 1.4 TSI 122 
KM 6 G Salon PL 2014,  90 019 km, 1 395 
cm3, benzyna - 45 900 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 ben-
zyna - 40 900 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 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 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 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 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 Škoda Citigo Style 1.0 MPI 75 KM 5 G Sa-
lon PL 2017,  9 100 km benzyna 
 - 31 900 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 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 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 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 Audi Q5 2.0 quattro 2.0 TFSI 180 KM S Tro-
nic Salon PL 2016, 60 869 km, 1 984 cm3, 
benzyna - 99 900 PLN

 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

OGŁOSZENIA MOTORYZACYJNE
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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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