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W zakładzie produkującym mrożonki i 
lody w Działoszynie wykryto nowe 
ognisko koronawirusa. Na razie zakażo-
nych jest 57 osób. Blisko 100 objęto 
kwarantanną. W piątek w mieście ma zo-
stać uruchomiony mobilny punkt do 
poboru próbek do badań na Covid-19.

Według doniesień lokalnych mediów jedna 
z pracownic zakładu poszła z objawami grypy 
do lekarza. Okazało się, że kobieta choruje na 
Covid-19. Zdecydowano o przebadaniu całej 
zmiany, która mogła mieć kontakt z chorą. 
Firma na własny koszt zbadała 98 osób. U 
większość test wyszedł pozytywnie. Wśród 
chorych są zarówno mieszkańcy powiatu pa-
jęczańskiego, jak i powiatów ościennych.

W zakładzie “Anita” produkującym między 
innymi lody i mrożonki pracuje 
prawie 600 osób. Docelowo 
wszyscy mają zostać przeba-
dani pod kątem koronawiru-
sa. Sanepid zapewnia, że mro-
żonki produkowane przez za-
kład nie stanowią zagrożenia 
dla klientów.

Katarzyna Gwara
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CZĘSTOCHOWA

ZF: 317 osób straci pracę
Dyrekcja ZF ASP w Częstochowie podjęła 
decyzję o uruchomieniu procesu dotyczą-
cego zwolnień grupowych. W  trzecim 
kwartale roku pracę straci 317 osób - 203 
pracowników produkcji, 100 pracowników 
z  grupy Indirect oraz 14 pracowników 
z grupy Salary.

Według Zarządu ZF z dzisiejszej perspekty-
wy do 2025 roku należy dostosować moż-
liwości produkcyjne w zakładach ZF na ca-
łym świecie i  zmniejszyć zatrudnienie 
o  12 000 do 15 000 osób, z  czego około 
połowę w niemieckich zakładach.

Jak informuje częstochowska dyrekcja, 
w zakładzie poduszek powietrznych w czerw-
cu przewiduje się zapewnienie pracy dla około 
1 300 osób. Bez pracy w dalszym ciągu pozo-
staje około 600 osób. W maju w zakładzie IRS 
umowy 61 pracowników na czas określo-
ny, nie zostały przedłużone. Z kolei w za-
kładzie pasów obecnie realizuje się 60-
65% zakładanych planów produkcyjnych. 
Bez pracy pozostaje około 450 osób. 
W maju w zakładzie SBS nie przedłużono 
umów na czas określony 30 pracownikom.

Niestety sytuacja będzie jeszcze gorsza. Dy-
rekcja ZF ASP w Częstochowie podjęła decyzję 
o  uruchomieniu procesu dotyczącego zwol-
nień grupowych. - Ich przyczyną jest koniecz-
ność przeprowadzenia restrukturyzacji za-
trudnienia w zakładzie pracy (zmniejszenie po-

ziomu zatrudnienia wraz ze zmianą struktury), 
spowodowana trudną sytuacją ekonomicz-
ną pracodawcy, spadkiem sprzedaży (obec-
nym i przewidywanym), związanymi z sytu-
acją w  branży motoryzacyjnej - informuje 
dyrekcja. Szczegółowy regulamin zwolnień 
grupowych zostanie w  ciągu najbliższych 
20 dni przedstawiony stronie związkowej.

Dyrekcja tłumaczy, że w  ten sposób chce 
zabezpieczyć ZF ASP w Częstochowie w dłuż-
szej perspektywie i dostosować zakłady do no-
wej rzeczywistości gospodarczej. Zostały już 
wyznaczone konkretne cele kosztowe na 
rok 2020, i aby je osiągnąć będą ogranicza-
ne wydatki, na przykład poprzez ogranicza-
nie inwestycji, odwoływanie i  odraczanie 
projektów, dalsze egzekwowanie bardzo 
restrykcyjnej polityki zatrudniania i  zastę-
powania pracowników, a  także poprzez 
ograniczenia dotyczące podróży służbo-
wych i innych podobnych wydatków.

Związkowcy sprzeciwiają się działaniom dy-
rekcji. - Wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec 
wykorzystywania obecnej sytuacji gospodar-
czej związanej z pandemią COVID-19, trwającą 
raptem 3 miesiące, do działań Dyrekcji ZF ASP 
w  Częstochowie i  Zarządu ZF zmierzających 
do zmniejszenia zatrudnienia w naszych zakła-
dach. Zadaniem wszystkich central związko-
wych oraz ERZ jest niezwłoczne podjęcie roz-
mów z Zarządem ZF w celu chronienia miejsc 
pracy dla pracowników etatowych ZF - podsu-
mowują.  Katarzyna Gwara
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DZIAŁOSZYN

Nowe ognisko 
koronawirusa

MYSZKÓW

Zagrozili, że 
obetną mu palce

EKSTRAKLASA

Raków otrzymał licencję na grę  
w sezonie 2020/2021

PZPN pozytywnie rozpatrzył wniosek Rakowa  
o przyznanie licencji na udział w rozgrywkach 
PKO Ekstraklasy i rozgrywkach UEFA w sezonie 
2020/2021.

Posiedzenie plenarne, na którym Komisja ds. Li-
cencji Klubowych PZPN rozpatrzyła wnioski klubów 
Ekstraklasy odbyło się w piątek 29 maja. Wśród klu-
bów, które otrzymały licencję na grę w najwyższej 
klasie rozgrywkowej znalazł się Raków Częstochowa, 
jednak licencja została przyznana z nadzorem infra-
strukturalnym. Klub będzie rozgrywał swoje mecze 
domowe na stadionie w Bełchatowie przy ul. Spor-
towej 3. Jednak za każdy mecz rozegrany w roli go-
spodarza na innym obiekcie, niż znajdującym się 
w Częstochowie przy ul. Limanowskiego 83, klub zo-
bowiązany został do zapłaty kwoty 30 000 zł, która 
posłużyć ma jako środek nadzoru.

- To bardzo dobra wiadomość. Cieszę się, że Ko-
misja Licencyjna po analizie naszego wniosku podję-
ła taką decyzję. Chciałbym podkreślić, iż Podręcznik 
licencyjny dla klubów Ekstraklasy jasno wskazuje sy-

tuację, w której klub po przedstawieniu stosownych, 
ściśle określonych dokumentów, może wnioskować 
o rozgrywanie swoich meczów na stadionie zastęp-
czym. Raków takie dokumenty przedłożył i stąd taka 
decyzja Komisji. Oczywiście nie oznacza ona, że mo-
żemy spocząć na laurach. Wręcz przeciwnie, teraz 
jest czas by – po blisko trzymiesięcznym okresie za-
wieszenia związanego z koronawirusem – zabrać się 
mocno do roboty, dopiąć procedury prawne i dążyć 
do zakończenia prac na Limanowskiego na tyle 
szybko, aby ustalona przez Komisję sankcja finanso-
wa nie została nigdy naliczona – skomentował pre-
zes Rakowa, Wojciech Cygan.

Przypomnijmy, że 28 maja odbyła się rozprawa 
odwoławcza dla konsorcjum Stadion Pro i Granit-
-Tec w sprawie wyniku procedury przetargowej na 
przebudowę MSP „Raków”. Krajowa Izba Odwoław-
cza uznała odwołanie tych firm. W związku z  tym 
Urząd Miasta w Częstochowie po przeanalizowaniu 
pisemnego uzasadnienia dotyczącego tego wyroku, 
będzie mogło ustalić i podjąć kolejne kroki. 

Katarzyna Gwara

Myszkowski sąd zastosował tymczasowy 
areszt wobec 37-latka i  jego 30-letniego 
wspólnika. Pod koniec maja sprawcy wtar-
gnęli do mieszkania 43-taka i zagrozili mu 
obcięciem palców lewej dłoni. Potem 
okradli go. Obaj zostali zatrzymani następ-
nego dnia. Grozi im do 12 lat więzienia.

Myszkowscy stróże prawa zostali powia-
domieni o  rozboju, w  którym pokrzywdzo-
nym był 43-letni mieszkaniec Myszkowa. 
Z  ustaleń śledczych wynika, że do jego 
mieszkania zapukało dwóch sprawców. Po 
wejściu do środka przystawili 43-latkowi nóż 
do dłoni i zagrozili, że odetną mu palce. Na-
stępnie sprawcy zabrali laptopa, monitor 
komputera, wiertarkę oraz głośnik i  wyszli 
z  jego mieszkania. Zaalarmowani policjanci 
rozpoczęli poszukiwania przestępców. Zo-
stali oni zatrzymani następnego dnia. Męż-
czyźni usłyszeli już zarzuty dokonania rozbo-
ju z  użyciem niebezpiecznego narzędzia. 
Młodszy z nich dodatkowo odpowie za po-
siadanie marihuany. Policjanci odzyskali tak-
że utracone na skutek przestępstwa przed-
mioty. Decyzją sądu obaj zostali tymczasowo 
aresztowani. Grozi im do 12 lat więzienia.

Katarzyna Gwara

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Koniecpolu zaprasza do udziału w pisemnym przetargu 
nieograniczonym, którego przedmiotem jest remont dachu budynku zlokalizowanego  

w Koniecpolu przy ulicy Robotniczej Nr 11. 
Termin składania ofert wyznaczono do dnia 23.06.2020 roku do godziny 14.00.  

Warunki przetargu i informacja dla oferenta oraz obowiązki oferenta określane są  
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wszelkie dokumenty i informacje  

dotyczące przetargu dostępne są w dni robocze w administracji i na tablicy informacyj-
nej Spółdzielni Mieszkaniowej w Koniecpolu- adres korespondencyjny:  

42-230 Koniecpol ul. Robotnicza 28/12 lub pod numerem telefonu (34) 355-12-31  
w godzinach od 7:00 do 15:00. 

Zarząd Spółdzielni
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 Opracowanie kolumny - Katarzyna Gwara

WICEMINISTER ZDROWIA

W tym roku wakacje  
nie tylko w Polsce

PROF. HORBAN

Musimy się przygotować 
na powrót epidemii 

jesienią

- W tym roku wakacje będą możliwe nie 
tylko w Polsce; myślę, że w połowie czerwca 
będzie ten moment, kiedy będziemy plano-
wali wyjazdy i wiedzieli, dokąd możemy 
polecieć - powiedział w środę wiceminister 
zdrowia Waldemar Kraska.

Zapytany w Poranku Rozgłośni Katolickich 
Siódma-Dziewiąta, czy resort zdrowia będzie 
zalecał zniesienie obowiązkowej kwarantan-
ny po powrocie do kraju z wakacji, Kraska od-
parł: “jeżeli nie będzie uzasadnionych przy-

czyn, objawów chorobowych, to myślę, że tej 
kwarantanny nie będzie”. Ale - dodał - “to są 
decyzje, które podejmujemy z tygodnia na ty-
dzień, w zależności od sytuacji epidemicznej”.

Wiceminister zauważył również, że do-
stępność krajów zmienia się z dnia na dzień, 
a sytuacja w różnych państwach jest różnie 
postrzegana. Wyraził też nadzieję, że “w naj-
bliższych tygodniach świat się otworzy”, a 
wątpliwości związane z ograniczeniami tury-
stycznymi zostaną rozwiane.

- Musimy przygotować się na powrót epi-
demii koronawirusa jesienią. Obecnie 
powinno się testować pacjentów zgłasza-
jących się do szpitali, personel medyczny 
oraz osoby z wysokiego ryzyka - uważa 
prof. Andrzej Horban, krajowy konsultant 
w dziedzinie chorób zakaźnych.

- Musimy się przygotować na jesień. 
Teraz ta nasza epidemia to jest napraw-
dę piękna rzecz - 200, 400 czy 500 przy-
padków w skali kraju 40 mln to jest na-
prawdę niewiele. Tysiąc osób, które 
zmarło, to naprawdę jest niewiele. Także 
jesteśmy w znakomitej sytuacji – stwier-
dził profesor w czasie posiedzenia senac-
kiej komisji zdrowia poświęconej sytuacji 
epidemii. Była to kontynuacja posiedze-
nia z 26 maja.

Senatorowie pytali między innymi o 
decyzję dotyczącą powołania 22 szpitali 
jednoimiennych na początku epidemii. 
Placówki powołane zostały do tego, by 
zajmować się tylko pacjentami zakażony-
mi wirusem SARS-CoV-2. Niektórzy wska-
zywali, że mocno ograniczyło to dostęp 
do świadczeń innych pacjentów oraz 
spowodowało uszczuplenie kadry me-
dycznej w tych szpitalach.

Zdaniem profesora, gdyby przyjęto in-
ne założenie, organizacyjnie byłoby go-
rzej, bowiem epidemia była opóźniona o 
miesiąc w stosunku np. do Włoch. - To 
wystarczyło, żeby zmienić organizację – 
zaznaczył i dodał, że szpitale, które istnie-
ją, nie są dostosowane do walki z epide-
mią, z jaką przyszło się zmierzyć. - Ta de-
cyzja była dobra i praktycznie uratowała 
system. Gdyby chorzy znaleźli się w szpi-
talach do tego nieprzystosowanych, to 
byśmy nie mieli tysiąc osób zmarłych, tyl-
ko 10 tys. albo i więcej. To trzeba sobie 
jasno powiedzieć – pokreślił profesor.

Jego zdaniem udało się opanować sy-
tuację w domach opieki społecznej. - Pra-
wie nie ma zakażeń, choć to jest grupa 
wrażliwa – dodał. Jego zdanie główne 
ogniska epidemii obecnie są szpitalach, 
dlatego też teraz tam powinno się badać 
pacjentów, podobnie jak personel me-
dyczny.

- Szpitale, które mają możliwość testo-
wania, powinny testować każdego pa-
cjenta, który przychodzi do szpitala, 
zwłaszcza (…) starszych, ale też i młod-
szych – powiedział.

Dodał, że teraz przychodzi czas „roz-
sądnego testowania”. - To czas, który jest 
przed nami. Mamy dwa miesiące, by to 
sprawnie zaczęło działać nie tylko w War-

szawie, ale w innych szpitalach, bo tam 
mówiąc szczerze, jeszcze to nie działa – 
wyjaśnił.

Profesor zauważył, że istnieją możli-
wości testowania, a badaniom na wykry-
cie koronawirusa powinni być poddawa-
ni pacjenci zgłaszający się do szpitala i 
personel ochrony medycznej. - To są po-
jedyncze przypadki zakażenia personelu. 
Ten personel nie zakaża się od pacjen-
tów. Ten personel zakaża się w społe-
czeństwie. Potem przychodzi do pracy i 
nie przyjmuje do wiadomości, że jest za-
każony, bo czuje się zdrowy. W związku z 
tym personel medyczny nie powinien no-
sić maski, ale musi – mówił.

Profesor poruszył też kwestię szcze-
pionki przeciw koronawirusowi. Uważa 
też, że szanse na jej pojawienie się poja-
wią się dopiero w przyszłym roku, „jeśli 
będziemy mieli szczęście”.

- Szczepionki nie ma i długo nie będzie. 
W tym roku proszę zapomnieć o tym - 
stwierdził. Dodał też, że nie ma też leku, 
choć “nauczyliśmy się leczyć chorych”. 
Przede wszystkim należy jednak unikać 
zakażeń, zwłaszcza w grupach wysokiego 
ryzyka, czyli ostrożność powinny zacho-
wać szczególnie osoby starsze i przewle-
kle chore.

Odnosząc się natomiast do sugestii, że 
powinniśmy szczepić się przeciw grypie, 
by wspomóc diagnostykę Covid-19, 
szczególnie w nadchodzącym sezonie je-
siennym, profesor zaznaczył, że „ta szcze-
pionka nie chroni przed zakażeniem ko-
ronawirusem, ale chroni przed grypą”.

- Na jesieni będziemy mieli następne 
pytanie: ile jest koronawirusa w grypie, 
ile jest grypy w grypie, ponieważ będzie-
my znowu mieli zakażenia grypopochod-
ne – dodał profesor zaznaczając, że jest 
absolutnie za szczepieniem przeciw gry-
pie. Tym bardziej, że tzw. wyszczepial-
ność w Polsce wynosi około 4 proc. Zda-
niem konsultanta krajowego szczepić po-
winien się zwłaszcza personel medyczny 
oraz grypy podwyższonego ryzyka.

Profesor przypomniał, że testowanie 
wszystkich Polaków jest fizycznie nie-
możliwe, abstrahując od kosztów, bo 
koszt jednego testu z wykonaniem to 200 
zł. „Koszt znalezienia jednego człowieka, 
który ma koronawirusa jest gigantyczny. 
Wychodzi ponad 1 mln zł (...) Ekonomicz-
nie - bezsens” – powiedział profesor.

- Nie ma takiego kraju na świecie, który 
jest w stanie przetestować swoje społeczeń-
stwo w ciągu jednego tygodnia - dodał.

LUBLINIEC

Po służbie zatrzymali 
pijanego kierowcę

GOTOWE WE WRZEŚNIU

Będą nowe place zabaw

STRAŻ MIEJSKA

21 tysięcy sztuk papierosów  
bez polskich znaków akcyzy

Policjantem jest się cały czas. 
Kolejny raz udowodnili to 
dwaj stróże prawa z Lublińca, 
którzy w czasie wolnym od 
służby zatrzymali nietrzeź-
wego kierowcę. Badanie 
alkomatem wykazało, że 
mężczyzna miał w organi-
zmie ponad promil alkoholu. 
Jak się okazało, złamał rów-
nież sądowy zakaz 
prowadzenia pojazdów me-
chanicznych.

Będący po służbie dwaj po-
licjanci z Ogniwa Patrolowo-In-
terwencyjnego Komendy Po-
wiatowej Policji w Lublińcu 
wracali do domów prywatnym 
samochodem.  - Jadąc przez 
miejscowość Glinica zauważyli 
motorowerzystę,  którego styl 
jazdy wskazywał, że może się on znajdować 
pod wpływem alkoholu. Na ulicy Równej 
stróże prawa zatrzymali pojazd do kontroli, o 
czym powiadomili dyżurnego lublinieckiej ko-
mendy – mówi mł. asp. Michał Sklarczyk, ofi-
cer prasowy lublinieckich policjantów. Już na 
początku interwencji  od zatrzymanego 
25-latka wyraźnie wyczuwalna była woń alko-
holu. Przybyły na miejsce patrol ruchu drogo-
wego poddał mężczyznę badaniu alkoma-
tem. Okazało się, że ma ponad promil alko-

holu w jego organizmie. Dodatkowo wyszło 
na jaw, że zatrzymany mieszkaniec gminy Pa-
wonków posiada orzeczony przez sąd doży-
wotni zakaz prowadzenia pojazdów mecha-
nicznych, a jego motorower nie ma aktual-
nych badań technicznych i polisy ubezpiecze-
niowej. Policjanci zatrzymali mu dowód reje-
stracyjny, a o braku obowiązkowej polisy OC 
stróże prawa zawiadomili Ubezpieczeniowy 
Fundusz Gwarancyjny. Za swoje postępowa-
nie mężczyzna wkrótce stanie przed sadem. 
Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Miasto rozpisało przetarg na budowę 
placu rekreacji ruchowej i placu zabaw 
przy ul. Zdrowej oraz rozbudowę placu 
zabaw przy ul. Wypalanki. Obiekty po-
winny być gotowe we wrześniu.

Inwestycja przy ul. Zdrowej m.in. uporząd-
kowanie zieleni - w tym wykarczowanie zaro-
śli, wykonanie ukształtowania terenu pod 
projektowane urządzenia i chodniki oraz 
położenie nawierzchni bezpiecznych. - 
Zostaną także zamontowane urządzenia, 
elementy małej architektury (ławki, kosze 
na śmieci), wykonane ogrodzenie syste-
mowe wraz z furtkami, nasadzona zieleń 
i odtworzone trawniki. Koniec prac zapla-
nowano na 15 września - informuje biuro 
prasowe magistratu.

Rozbudowa placu zabaw przy ul. Wypalan-
ki dotyczy drobnych prac rozbiórkowych (w 
tym wycinki krzewów), robót ziemnych, mon-
tażu elementów małej architektury - ławek, 
koszy na śmieci oraz urządzeń zabawowych. 
Wykonawca wyłoniony w postępowaniu prze-
targowym będzie zobowiązany także do bu-
dowy toru rowerowo – rolkowego typu pump 
track, wykonania nawierzchni mineralnej, wy-
równania i oczyszczenia przyległego terenu 
oraz ułożenia trawników w darni rolowanej. 
Plac powinien być gotowy do 10 września.

Oferty można składać do 5 czerwca. 
Szczegóły przetargu znajdują się na stronie: 

https://bip.czestochowa.pl/prze-
targ/1164882/iz-271-25-2020

1050 paczek papierosów bez polskich 
znaków akcyzy ujawnili podczas ponie-
działkowych działań na terenie miasta 
częstochowscy strażnicy miejscy i celnicy.

W poniedziałek częstochowscy strażnicy 
miejscy oraz funkcjonariusze Służby Celno-
-Skarbowej prowadzili na terenie miasta 
wspólne działania zmierzające do ujawnienia 
sprzedaży nielegalnych wyrobów tytonio-
wych oraz alkoholowych bez polskich zna-
ków akcyzy. - W pewnym momencie funkcjo-
nariusze i celnicy z Referatu Realizacji w Py-
rzowicach zauważyli kobietę, wedle której za-
szło podejrzenie, że może wprowadzać do 

sprzedaży papierosy bez polskich znaków ak-
cyzy. Przypuszczenia okazały się trafne - mó-
wi Artur Kucharski, rzecznik straży miejskiej. 
Celnicy i strażnicy miejscy ujawnili przy niej 
21000 sztuk papierosów, czyli 1050 paczek 
bez polskich znaków akcyzy. Gdyby wyroby 
trafiły do sprzedaży Skarb Państwa straciłby 
na podatkach ok. 24 200 zł.

To kolejne udane działania w ostatnim 
czasie prowadzone przez strażników miej-
skich i celników. Przypomnijmy, że kilka dni 
temu celnicy i strażnicy miejscy “przechwyci-
li” duże ilości nielegalnego tytoniu, alkoholu 
oraz papierosów bez polskich znaków akcy-
zy, gdzie Skarb Państwa mógł stracić na po-
datku akcyzowym ok. 100 tys złotych.

https://bip.czestochowa.pl/przetarg/1164882/iz-271-25-2020
https://bip.czestochowa.pl/przetarg/1164882/iz-271-25-2020
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 Opracowanie kolumny - Katarzyna Gwara

Zostawił garnek na piecu  
i zasnął

Odzyskali rodzinne 
pamiątki skradzione  

w Niemczech

Uszkodził bankomat

Wywiadowcy katowickiej komendy 
ewakuowali z mieszkania mężczyznę, 
który pozostawił garnek na piecu i za-
snął. Służby zawiadomił zaniepokojony 
sąsiad, który zauważył w swoim miesz-
kaniu silne zadymienie. Na szczęście 
nikomu nic się nie stało.

Do zdarzenia doszło na ulicy Markiefki w 
Katowicach. Dyżurny katowickiej komendy 
został poinformowany o silnym zadymieniu 
mieszkania w IV – piętrowej kamienicy. Służ-
by zaalarmował jeden z mieszkających tam 
mężczyzn, który zauważył wydobywający się 
z kanału wentylacyjnego dym. Interwencję 

natychmiast podjęli wywiadowy z katowickiej 
komendy, którzy tej nocy patrolowali miasto. 
Na miejsce skierowani zostali funkcjonariu-
sze straży pożarnej. Na pukanie policjantów 
do mieszkania, z którego wydobywał się dym 
nikt nie reagował. Ze względu na zagrożenia 
życia, a nawet zdrowia osoby się tam znajdu-
jącej, policjanci weszli do mieszkania zastając 
tam skołowanego 62-latka, który sam nie po-
trafił opuścić mieszkania. Mężczyzna natych-
miast został przez policjantów wprowadzo-
ny, a strażacy na kuchence ujawnili spalony 
garnek. Na szczęście podczas nocnej inter-
wencji nikomu nic się nie stało, a budynek zo-
stał oddymiony

Policjanci z komendy 
w Rudzie Śląskiej w 
trakcie przeszukania 
mieszkania jednego z 
zatrzymanych zna-
leźli przedmioty, 
które jak się okazało, 
zostały skradzione w 
Niemczech. Podczas 
wymiany informacji z 
niemieckimi policjan-
tami ustalono, że 
trzech Polaków wła-
mało się do dworku w 
rejonie Nadrenii Pół-
nocnej-Westfalii, skąd 
skradli rodzinne pa-
miątki. Odzyskane 
przedmioty wkrótce 
zostaną przekazane 
właścicielowi.

Rudzcy policjanci zatrzymali trzech miesz-
kańców Myszkowa w wieku 21, 25 i 45 lat, 
którzy na jednej ze stacji paliw w Rudzie Ślą-
skiej zatankowali paliwo i chcieli odjechać, 
nie płacąc za nie. Samochód miał kradzione 
tablice rejestracyjne, a w środku znaleziono 
narkotyki i narzędzia służące do włamań. Kry-
minalni z rudzkiej komendy przeszukali 
mieszkania zatrzymanych, w których znaleźli 
przedmioty mogące pochodzić z włamań. 
Szybko okazało się, że zabezpieczone przed-
mioty zostały skradzione na terenie Niemiec, 

w Nadrenii Północnej-Westfalii. W sprawę 
włączyło się Biuro Międzynarodowej Współ-
pracy Policji KGP, za którego pośrednictwem 
wymieniano się informacjami o włamaniu z 
niemiecką policją. Nasi śledczy przekazali 
tamtejszym stróżom prawa zdjęcia zabezpie-
czonych przedmiotów, które rozpoznali ich 
właściciele. Wśród odzyskanych, rodzinnych 
pamiątek są: stara waza, srebrne tace, 
świeczniki, obrazy i grafiki, a także kolekcja hi-
storycznych monet i szkatułka, w której trzy-
mano cygara. Skradzione przedmioty wkrót-
ce wrócą do właścicieli. 

Świętochłowiccy policjanci zatrzymali 
sprawcę uszkodzenia jednego z banko-
matów na terenie miasta. Straty wynikłe 
ze zniszczenia maszyny wyniosły ponad 2 
tys. zł. Wandal wpadł dzięki spostrzegaw-
czości mundurowych, którzy podczas 
patrolowania miasta dostrzegli mężczyznę 
odpowiadającego rysopisowi sprawcy. 
33-letniemu mieszkańcowi Świętochłowic 
grozi do 5 lat za kratami. O jego losie 
wkrótce zadecyduje sąd.

Śledczy ze Świetochłowic prowadzili do-
chodzenie w sprawie uszkodzenia bankoma-
tu na terenie Świętochłowic. Do zdarzeń do-
szło na początku kwietnia br. Z ustaleń śled-
czych wynikało, że nieznany mężczyzna, ude-
rzając pięścią w ekran, dokonał uszkodzenia 
urządzenia. Straty wynikłe ze zniszczenia ma-

szyny wyniosły ponad 2 tys. zł. Wnikliwa pra-
ca śledczych przyczyniła się do ustalenia da-
nych i wizerunku sprawcy i tym samym roz-
poczęcia jego poszukiwania. Wandal wpadł w 
ręce świętochłowickich mundurowych. Pod-
czas patrolowania ulicy Wojska Polskiego do-
strzegli mężczyznę odpowiadającego rysopi-
sowi sprawcy. Okazał się nim być 33-letni 
świętochłowiczanin. Zaskoczony takim obro-
tem sprawy mężczyzna został zatrzymany i 
przewieziony do miejscowej komendy policji. 
Badanie alkomatem wykazało w jego organi-
zmie ponad promil alkoholu. Zebrany w 
sprawie materiał dowodowy, po nocy spę-
dzonej w policyjnym areszcie pozwolił na 
przedstawienie mężczyźnie zarzutu zniszcze-
nia mienia. Grozi mu do 5 lat więzienia. O je-
go dalszym losie zadecyduje sąd.

Oprócz ziemniaków 
przywiózł... grupę 

imigrantów

Włamywali się do myjni 
samochodowych

Na terenie Katowic, policjanci 
Oddziału Prewencji Policji za-
trzymali grupę obywateli 
Afganistanu, którzy niele-
galnie przebywali na terenie 
Polski. O podejrzeniu przekro-
czenia granicy niezgodnie z 
prawem powiadomił kierowca 
TIR-a, który jechał z ładunkiem 
ziemniaków pochodzących z 
Grecji. Jak się okazało, oprócz 
ziemniaków do Katowic nie-
świadomie przywiózł grupę 
nielegalnych imigrantów.

Policyjni wywiadowcy z kato-
wickiego Oddziału Prewencji zostali skiero-
wani do dzielnicy Załęże, gdzie kierowca cię-
żarówki zgłosił, że po zatrzymaniu się na sta-
cji paliw usłyszał odgłosy dochodzące z na-
czepy, którą przejął na granicy. Po otworze-
niu drzwi naczepy z pojazdu wybiegło kilku 
młodych mężczyzn o ciemnej karnacji i odda-
liło się w kierunku pobliskich terenów han-
dlowych. Kierowca podejrzewał, że mogli to 
być nielegalni imigranci. Z uwagi na rozle-
głość terenu, który trzeba było sprawdzić 
oraz specyfikę działań w poszukiwanie osób 
zaangażowani zostali funkcjonariusze Straży 
Granicznej oraz policjanci Komendy Miejskiej 
Policji w Katowicach. Policjanci ustalili, że po-
jazd z ładunkiem ziemniaków z Grecji prze-
mieszczał się przez Bułgarię, Rumunię, Wę-
gry, Słowację i Czechy do Polski.

Wydawało się, że akcja tej nocy nie przy-
niesie oczekiwanych rezultatów, ale poli-
cjant z nieetatowej grupy wywiadow-
ców  OPP  w Katowicach, po zakończeniu 
swojej służby w tym dniu „nie odpuścił” i 
przed powrotem do domu jeszcze raz po-

jechał w okolice miejsca opuszczenia na-
czepy przez uchodźców. Około godziny 
23.00, przy autostradzie A-4 ujawnił grupę 
trzech osób odpowiadających rysopisom i 
ubiorom zarejestrowanym przez monito-
ring stacji. Powiadomił pozostałych wywia-
dowców pełniących jeszcze służbę oraz 
dyżurnego miasta i mundurowych z noc-
nej zmiany. Przy zachowaniu środków 
bezpieczeństwa, zatrzymania dokonali po-
licjanci pododdziału alarmowego z kato-
wickiego Oddziału Prewencji. Chwilę póź-
niej drugi patrol „alarmówki”  po przeciw-
nej stronie dzielnicy zatrzymał pozostałe 
trzy osoby. Wszyscy mężczyźni deklarowa-
li, że są obywatelami Afganistanu. Nie byli 
agresywni. Tylko jeden z nich miał pasz-
port, natomiast pozostali nie posiadali 
żadnych dokumentów. Wszyscy byli zmę-
czeni i wycieńczeni. Policjanci oddali im 
swoje napoje i podzielili się jedzeniem. 
Mężczyźni następnie zostali przewiezieni 
do dwóch jednostek Policji, skąd przekaza-
no ich do dyspozycji funkcjonariuszy Stra-
ży Granicznej.

Kryminalni z bielskiej ko-
mendy i komisariatu w 
Kobiernicach zatrzymali parę 
katowiczan, którzy włamywali 
się do odkurzaczy samoobsłu-
gowych na automyjniach. 
Podczas przeszukania ich 
mieszkania i samochodu poli-
cjanci znaleźli znaczne ilości 
amfetaminy. Na wniosek śled-
czych sąd aresztował 37-latka, 
a jego 32-letnia partnerka zo-
stała objęta policyjnym 
dozorem.

Dyżurny  kobiernickiego  komisariatu ode-
brał zgłoszenie o włamaniu do automatycz-
nego odkurzacza na jednej z samoobsługo-
wych myjni samochodowych przy ul. Ży-
wieckiej. Na miejsce został skierowany pa-
trol. Policjanci ustalili, że włamywacze 
przyjechali osobowym audi. Jak się okaza-
ło, sprawcy nie skradli gotówki z kasety 
odkurzacza, ponieważ kilkanaście minut 
przed nimi właściciel opróżnił ją z gotówki. 
Podczas włamania spowodowali jednak 
straty na blisko tysiąc złotych. Stróże pra-
wa odtworzyli drogę ucieczki sprawców i 
zdobyli nagrania z kamer, które zareje-
strowały ich wizerunki. Podejrzenia padły 
na parę z Katowic.

W sprawę włączyli się śledczy z wydziału 
kryminalnego bielskiej komendy. Stróże pra-
wa ustalili ich adres zamieszkania i już następ-
nego dnia  zatrzymali zaskoczoną parę. Pod-
czas przeszukania ich samochodu i mieszka-

nia policjanci znaleźli blisko 40 gramów amfe-
taminy. 37-latek i jego o 5 lat młodsza wspól-
niczka trafili do policyjnego aresztu.

Śledczy z wydziału kryminalnego bielskiej 
komendy podejrzewali, że para może 
mieć  na koncie więcej podobnych włamań. 
Ich przypuszczenia potwierdziły się.  Oprócz 
próby włamania do myjni w Kobiernicach, 
jeszcze tego samego dnia włamali się do od-
kurzacza samochodowego w Lipowej w po-
wiecie żywieckim, skąd skradli ponad 1,5 tys. 
złotych. Śledczy ustalili także, że 37-latek wła-
mał się do odkurzacza na myjni w Oświęcimiu, 
powodując łącznie straty blisko 30 tys. złotych.

Kryminalni doprowadzili parę do prokura-
tury. 32-latka została objęta policyjnym dozo-
rem. Jej 37-letni partner, który był już w prze-
szłości karany za podobne przestępstwa, zo-
stał natomiast  aresztowany  na 3 miesią-
ce. Zatrzymanym grozi 10 lat więzienia, przy 
czym 37-latek, jako recydywista, może zostać 
surowiej potraktowany przez sąd.
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n SPRZEDAM  
maszynę do szycia przemysłową, 
marki „MINERVA”  
- stan bardzo dobry.  
Cena do negocjacji. 
Tel. 603 521 686 

KUPON na bezp łatne  og łoszen ie

Treść ogłoszenia: 

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

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

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

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

LUB POPRZEZ EMAIL NA ADRES: reklama@zycieczestochowy.pl

REWOLUCJA

CENOWA

Okna 5-kom.
1465 mm

1
4
3
5
 m

m

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

LOMBARD 
DELTA

n SKUP n SPRZEDAŻ 
n ZAMIANA

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

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

LOMBARD 
KAPS 

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

SZYBKA GOTÓWKA za:
złoto, srebro, GSM, 

RTV i inne 

TANIE WYROBY 
JUBILERSKIE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

n SPRZEDAM  
Kuchnia gazowo- elektryczna  
Tel. 721 390 993

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

tel. 34 362 94 27

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

n 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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