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EPISKOPAT

Ambony kościelne służą wyłącznie do głoszenia Słowa Bożego

Przy jednym z drzew w dzielnicy Północ 
mieszkańcy znaleźli sowie pisklę. Dzięki 
szybkiej reakcji, będące pod ścisłą ochroną 
zwierzę wróciło do gniazda.

Mała sowa została znaleziona w rejonie ulicy 
Iwaszkiewicza 8. Na miejscu natychmiast poja-
wili się pracownicy Wydziału Ochrony Środowi-
ska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta, któ-
rzy zabrali pisklę do schroniska dla bezdom-
nych zwierząt. Tam sowa została przebadana 
przez lekarza weterynarii. Na szczęście okazało 
się, że nie jest ranna. Dzięki temu mogła wrócić 
do gniazda (z którego najprawdopodobniej wy-
padła podczas pierwszych prób latania). Tutaj z 

pomocą przyszli częstochowscy 
strażacy,  którzy pojawili się na 
miejscu ze specjalnym hydraulicz-
nym dźwigiem. W okolicy zauwa-
żono również dorosłą sowę uszat-
ki zwyczajnej, która najprawdopo-
dobniej jest matką znalezionego 
pisklaka.

Katarzyna Gwara

- Mamy rozwiązania prawne, które umoż-
liwiają ewentualne rozpoczęcie 
nauczania na odległość wraz z począt-
kiem nowego roku szkolnego - powiedział 
minister edukacji narodowej Dariusz 
Piontkowski. Po tych słowach w sieci za-
wrzało. Rodzice postanowili wyrazić 
swój sprzeciw wobec takiej formy na-
uczania.

Na facebooku powstała specjalna grupa 
składająca się z rodziców i nauczycieli „Nie 
dla zdalnej szkoły”, do której – w ciągu kilku 
dni - dołączyło ponad 26 tysięcy osób. Po-
stanowili oni przeprowadzić protest – w do-
tąd niespotykanej formie. - Przeniesiemy 
go do internetu, gdzie łatwiej będzie się 
nam zorganizować i pokazać że mamy 
ogromną siłę przebicia - podkreślają. - Na 
naszej nowej grupie będziemy prowadzić 
skoordynowane działania. Zaczynając od 

informowania ludzi, po pisanie masowo 
wiadomości do znaczących polityków. 
Chcemy zakończyć podział pomiędzy na-
uczycielami i rodzicami. Tylko razem może-
my coś zmienić. Zbierzemy ogromną siłę, 
która pokaże że nie można jej lekceważyć. 
Jeżeli mimo naszych starań rząd w oficjal-
nym stanowisku oświadczy kontynuacje 
nauki zdalnej, wyjdziemy we wrześniu, w 
całej Polsce na ulice – zapowiadają rodzice 
i nauczyciele.

Jak na razie oficjalnego stanowiska rzą-
du dotyczącego powrotu do szkół we wrze-
śniu nie ma. Rzecznika Ministerstwa Edu-
kacji Narodowej poinformowała, że resort 
przygotowuje się normalnej, stacjonarnej 
pracy szkół i placówek oświatowych od 
września, ale jednocześnie pracuje nad 
udoskonaleniem narzędzi on-line do nauki 
zdalnej, jako uzupełnienie tradycyjnych 
metod pracy.

Katarzyna Gwara

DZIELNICA PÓŁNOC

Mała sowa uratowana
ZDALNE NAUCZANIE

Rodzice  
zapowiadają protest
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Nie milkną echa niedzielnej mszy 
świętej odprawionej na Jasnej 
Górze z okazji Dnia Przedsię-
biorcy. Wśród zaproszonych gości 
byli m.in. przedstawiciele rządu, 
ministerstw, posłowie, senato-
rowie oraz przedstawiciele 200 
organizacji przedsiębiorców. Na 
pielgrzymkę przybyła też wice-
premier i minister rozwoju 
Jadwiga Emilewicz, która... prze-
mawiała z ambony. W sieci 
zawrzało.

Ogólnopolską Pielgrzymkę 
Przedsiębiorców na Jasną Górę zor-
ganizowano po raz drugi. Wśród 
gości pielgrzymki - poza Jadwigą 
Emilewicz - byli: Jarosław Gowin, 
przewodniczący klubu parlamen-
tarnego Zjednoczona Prawica; 
Krzysztof Tchórzewski, przewodni-
czący sejmowej komisji Gospodarki 
Narodowej i Innowacyjności; Ro-
bert Magdziarz, wicewojewoda ślą-
ski, senatorowie, posłowie, samo-
rządowcy. Po błogosławieństwie 
końcowym i po rozesłaniu paster-
skim na zakończenie mszy św., głos 
zabrała wicepremier i minister roz-
woju Jadwiga Emilewicz. To wywo-
łało oburzenie opozycji i wielu inter-
nautów. „Pani minister agituje z 
ambony na Jasnej Górze,a TVP 
transmituje wystąpienie kampanij-
ne! Upadek wszystkich wartości!” - 
napisał na Twitterze poseł Inicjaty-
wy Polskiej Dariusz Joński. W sieci 

zawrzało. Specjalne oświadczenie 
wydał w tej sprawie Episkopat. - 
Msze św., nabożeństwa i liturgie są 
czasem rzeczywistego spotkania 
człowieka z Bogiem, budowania 
wspólnoty, pogłębiania wiary i ko-
rzystania z sakramentów. Ambona 
nie może służyć do żadnych innych 
celów niż głoszenie Słowa Bożego, 
przekazywanie nadziei i nauczania 
Kościoła katolickiego – podkreślił 

rzecznik Konferencji Episkopatu 
Polski ks. Paweł Rytel-Andrianik.

Rzecznik Episkopatu zaznaczył, 
że biskupi już w 2005 r. we wskaza-
niach KEP do nowego wydania Od-
nowionego Wprowadzenia do 
Mszału Rzymskiego zwracali uwa-
gę, że „ambony nie powinno się wy-
korzystywać do wystąpień (prze-
mówień), które nie są związane z 
proklamacją Słowa Bożego”.

- Katolicy, oczywiście tak jak inni 
obywatele, mają prawo do czynne-
go zaangażowania w politykę dla 
dobra wspólnego, ale kościoły nie 
są miejscami, w których mogą być 
podejmowane działania z tym zwią-
zane. Chrześcijanie od ponad 
dwóch tysięcy lat głoszą prawdę o 
miłości Boga do każdego człowieka, 
niezależnie od jego życiowej sytu-
acji. Kościół nikogo nie wyklucza ze 

swej wspólnoty, ale stawia także do 
realizacji konkretne wymagania, 
które wskazuje Dekalog, Ewangelia, 
nauka społeczna Kościoła katolic-
kiego, a potwierdzają je kolejni pa-
pieże – powiedział ks. Paweł Rytel-
-Andrianik.

Rzecznik Episkopatu podkreślił 
również, że Kościół nie może anga-
żować się w żadną z kampanii wy-
borczych, gdyż nie jest to jego rolą. 
- Jeżeli w jakimś miejscu, w kościele 
lub budynku parafialnym, pojawia 
się przypadek agitacji wyborczej, 
należy uznać to za naganne i nie-
zgodne z misją Kościoła, którą jest 
głoszenie Ewangelii każdemu czło-
wiekowi, niezależnie od poglądów 
politycznych. Świątynie nie są miej-
scami do uprawiania polityki, ale – 
jak podkreślał Jezus Chrystus – są 
domami modlitwy – dodał.

Do sprawy ustosunkowała się 
również Jasna Góra. - W odpowiedzi 
na bieżącą debatę publiczną infor-
muję, iż od chwili powołania nowe-
go zarządu Jasnej Góry, a więc od 
dnia 26 maja 2020, trwają prace 
nad stworzeniem dokumentu regu-
lującego publiczne wystąpienia 
osób świeckich podczas wydarzeń 
religijnych oraz inne zagadnienia 
związane z organizacją i przebie-
giem pielgrzymek do naszego Sank-
tuarium - czytamy w przygotowa-
nym oświadczeniu. Zakończenie 
prac planowane jest na koniec 
czerwca.

Katarzyna Gwara
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MZDIT

Nie tak to powinno 
wyglądać...

PROJEKT

Przyłbice dla nauczycieli, 
wsparcie dla uczniów

CZĘSTOCHOWSKI RZEŹBIARZ

Wystawa Jerzego 
Kędziory w Parku 

Staszica

Nie tak dawno Miejski Zarząd Dróg i Trans-
portu poinformował, że można już jeździć 
przebudowanym odcinkiem ul. Łódzkiej. 
Najwyraźniej jednak podczas prac coś po-
szło nie tak i po kilku dniach użytkowania 
kostka zaczyna się „sypać”... - Wykonawca 
jest objęty gwarancją i żadne tego typu 
rzeczy niezgodne z oczekiwaniami MZDiT 
nie pozostaną przy ul. Łódzkiej - zapewnia 
Maciej Hasik, rzecznik MZDiT.

- Takie są niestety konsekwencje odsu-
wania zapór przez mieszkańców, którzy za-
miast stosować się do wygrodzeń „na oko” 
oceniali w trakcie końcowych robót, że 
kostka na skrzyżowaniu na drodze jest już 
gotowa i można po danym fragmencie 
przejechać odsuwając wcześniej ustawione 
bariery. Niestety takie praktyki były na-
gminne w trakcie prac i newralgicznego 
czasu wiązania się nawierzchni, podobnie 
jak niszczenie zasianego świeżo trawnika 
przez koła samochodów objeżdżających 
ogrodzenia. W przypadku tego typu proce-
derów i utrudniającej wiązanie się spoiwa 

pogody, doszło w kilku miejscach do sytu-
acji pokazanej na zdjęciach - tłumaczy Ma-
ciej Hasik. Jeśli pogoda będzie sprzyjająca, 
wykonawca w najbliższych dniach ma do-
prowadzić naruszone miejsca  do stanu 
oczekiwanego. - Mamy nadzieję, że tym ra-
zem kierowcy usilnie nie będą jeździli tam, 
gdzie oznakowanie na to nie będzie przy-
zwalać. Wówczas efekt będzie trwały. Ma-
my nadzieję, że ocaleje też trawnik i zasa-
dzona zieleń - podsumowuje Maciej Hasik.

Przy tej okazji przypominamy, że w ra-
mach zadania za nieco ponad 3,5 mln zł wy-
budowano - na odcinku od ul. Poleskiej do 
ronda 7 Dywizji Piechoty - m.in.: nową in-
frastrukturę podziemną (wraz z sieciami 
kanalizacyjnymi), konstrukcję i nawierzch-
nię drogi, chodniki, zjazdy, oświetlenie i 
oznakowanie oraz zreorganizowano zieleń. 
Dość długi termin realizacji zadania wynikał 
m.in. z konieczności sformatowania wnio-
sku o dofinansowanie inwestycji w ramach 
Funduszu Dróg Samorządowych. Efektem 
jest dofinansowane przebudowy kwotą po-
nad 1,5 mln zł.

Nauczyciele z sześciu polskich miast, bio-
rący udział w projekcie Województwa 
Śląskiego i Katowickiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej ,,Śląskie. Zawodowcy” otrzy-
mali przyłbice ochronne. Część z nich 
trafiło również do Częstochowy.

500 przyłbic dla nauczycieli szkół zawo-
dowych przekazała Katowickiej Specjalnej 
Strefie Ekonomicznej Fundacja VCC (zajmu-
jąca się edukacją opartą o Vocational Com-
petence Certificate, czyli jednolity system 
kształcenia i certyfikacji kwalifikacji zawo-
dowych). Następnie ochraniacze trafiły do 
przedstawicieli 6 samorządów z wojewódz-
twa śląskiego, w których rozpoczęto reali-
zację projektu.

Celem projektu ,,ŚLĄSKIE. ZAWODOWCY” 
jest podwyższenie jakości kształcenia zawo-
dowego na terenie województwa śląskiego 
oraz poprawa i dostosowanie oferty eduka-
cyjnej do potrzeb rynku pracy – w tym 
stworzenie warunków dla zajęć praktycz-
nych dla około 2 tys. uczniów (poprzez 

udział w stażach, praktykach i kursach) oraz 
podniesienie kompetencji około 370 na-
uczycieli i instruktorów praktycznej nauki 
zawodów, a także wypracowanie modelu 
współpracy edukacji z biznesem.

Liderem projektu jest Województwo Ślą-
skie w partnerstwie m.in. z KSSE S.A. która 
wybrała Częstochowę jako jednego z part-
nerów. List intencyjny podpisano w Katowi-
cach 29 października 2019 r.

W ramach współpracy pomiędzy Kato-
wicką SSE S.A. a Częstochową wsparciem 
zostanie objęta młodzież Zespołu Szkół im. 
Bolesława Prusa, Zespołu Szkół Samocho-
dowo-Budowlanych oraz Branżowej Szkoły 
I Stopnia nr 12 w Centrum Kształcenia Za-
wodowego i Ustawicznego. Działania doty-
czą m.in. doradztwa, staży lub praktyk z 
możliwością wypłaty stypendiów, specjali-
stycznych kursów i szkoleń, a także budowy 
sieci współpracy szkoły-pracodawcy. Pierw-
si stażyści już rozpoczęli staże u często-
chowskich przedsiębiorców

W Pawilonie Wystawowym Muzeum Czę-
stochowskiego w Parku Staszica można 
oglądać wystawę „Wiwisekcja balansu” Je-
rzego Kędziory. Dzięki niej możemy 
przyjrzeć się procesowi powstawania 
rzeźby – począwszy od koncepcji po tech-
niczny etap realizacji, w którym ma 
znaczenie każdy detal.

- Nowa ekspozycja prac Jerzego Kędziory w 
Muzeum Częstochowskim ogniskuje ścieżki 
narracyjne i znaczeniowe wokół zagadnienia 
warsztatu artysty oraz procesu twórczego. 
(…) pokaże etapy powstawania rzeźby, od ob-
serwacji, analizy i projektu, poprzez modele 
gipsowe i wieloczłonowe formy, opracowanie 
strategii balansu, aż po dzieło finalne osadzo-
ne na stelażu wystawienniczym - napisała w 
czerwcowym wydaniu miejskiego miesięczni-
ka CGK kuratorka wystawy Katarzyna Suchar-
kiewicz. - Przedstawi kolejne ogniwa pracy 
częstochowskiego rzeźbiarza. Twórcy nie-

zmiennie podejmującego nowe wątki, ekspe-
rymentującego oraz poszukującego nietrady-
cyjnych struktur i form wyrazu.

Goście wystawy są w pewnym sensie 
świadkami skomplikowanego procesu po-
wstawania rzeźby – począwszy od koncepcji 
po techniczny etap realizacji, w którym ma 
znaczenie każdy detal.

W Pawilonie Wystawowym zobaczymy naj-
nowsze prace z cykli „Sportowcy” i „Lino-
skoczkowie”, a także studia portretowe „figur 
balansujących” i wizerunki osobowości sztu-
ki, polityki, intelektualistów i ludzi Kościoła. 
Jedna z prac będzie prezentowana także na 
zewnątrz, w Parku Staszica. Całość dopełnią 
fotografie i filmy będące zapisami działań Je-
rzego Kędziory. Wystawa jest też swoistą za-
powiedzią prezentacji „Teatrum rzeźb” arty-
sty na rewitalizowanym właśnie częstochow-
skim Starym Rynku.

STATYSTYKI

Magistrat w czasie 
epidemii

KULTURA

Poznaj historię miasta

Około 52 tysiące pism wysłał częstochow-
skich magistrat od połowy marca do 
połowy czerwca. W tym czasie przyjął też 
18 tysięcy pism. Mimo związanych z epi-
demią ograniczeń w bezpośredniej 
obsłudze interesantów tylko Wydział 
Spraw Obywatelskich załatwił 10,6 tys. 
spraw w maju i już 12,3 tys. przez dwa ty-
godnie czerwca.

Wiele spraw urzędowych częstochowianie 
załatwiali drogą telefoniczną. - Oficjalnej ko-
respondencji przychodzącej - zarejestrowa-
nej w kancelarii, było w tym okresie nieco 
mniej niż w „normalnych” czasach, zwiększy-
ła się natomiast liczba telefonów i e-maili z 
pytaniami kierowanych bezpośrednio do 
urzędników załatwiających daną sprawę. Po-
łączeń telefonicznych odebranych tylko na 
telefonach stacjonarnych Urzędu Miasta za-
notowano w tym okresie ok. 100 tysięcy - mó-
wi Włodzimierz Tutaj, rzecznik prasowy magi-
stratu.

Wydział Spraw Obywatelskich UM zała-
twiał w maju 6,4 tysiąca spraw związanych z 
komunikacją (dowody rejestracyjne, prawa 
jazdy), a do połowy czerwca tych spraw było 
w tym zakresie jest już 4,7 tysiąca. Jeżeli cho-
dzi o dowody osobiste w maju załatwiono 
968 spraw tej kategorii, a do połowy czerwca 
już 980. W zakresie ewidencji ludności w ma-
ju procedowanych było 1,2 tys. spraw, a 
przez dwa tygodnie czerwca - już 913. Wy-
dział zajmował się też załatwianiem ponad 
2,3 tys. spraw związanych ze zbliżającymi się 
wyborami prezydenckimi w maju i ponad 5,4 
tys. - do połowy czerwca.

Urząd Stanu Cywilnego w maju wydał 513 
aktów stanu cywilnego, w tym 172 akty uro-
dzenia, 314 aktów zgonu i 25 aktów małżeń-
stwa. Przygotował też ponad 2,5 tys. odpi-
sów, a 1,5 tys. zmigrował z wersji papierowej 
do systemu elektronicznego. W czerwcu do 
połowy miesiąca   USC przygotował 276 ak-
tów stanu cywilnego, w tym: 88 - urodzenia, 
153 – zgonu, 35 - małżeństwa. Zrobił też 1,5 
tys. odpisów i wykonał 1,4 tys. migracji do 
systemu.

Wydział Podatków o Opłat UM w zakresie 
przyjętych deklaracji, wydanych zaświadczeń 
i rozstrzygnięć administracyjnych prowadził 
w maju 3,9 tysiąca spraw, a do połowy czerw-
ca 2,1 tys.. Wydział Ochrony Środowiska, Rol-
nictwa i Leśnictwa – w maju miał ponad 1,3 
tys. spraw, w czerwcu - do połowy miesiąca – 
630. Biuro Gospodarki Lokalowej i Usług Ko-
munalnych UM w maju obsługiwało ponad 
1,2 tys. spraw, a 600 - do połowy czerwca.

Wydział Administracji Architektoniczno-
-Budowlanej Urzędu Miasta w maju przyjął 
do prowadzenia ok. 1000 spraw interesan-
tów, a do 16 czerwca - 600. Wydał w maju 
m.in. 137 decyzji o pozwoleniu na budowę, 
72 decyzje o warunkach zabudowy i 15 decy-
zji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu pu-
blicznego. W czerwcu – do połowy miesiąca 
m.in. 86 decyzji o pozwoleniu na budowę, 31 
decyzji o warunkach zabudowy i 3 decyzje o 
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publiczne-
go. Wydział przez ostatnie półtora miesiąca 
przyjął też m.in. 76 zgłoszeń robót i 243 wnio-
ski o wydanie dziennika budowy.

Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego 
w ramach swoich zadań kontynuował m.in. 
wydawanie decyzji o przekształceniu prawa 
użytkowania wieczystego gruntu zabudowa-
nego na cele mieszkaniowe w prawo własno-
ści tych gruntów. W maju wydano 2740 ta-
kich zaświadczeń, a do połowu czerwca - 
1862.

Oczywiście statystyki te nie obejmują 
wszystkich wydziałów i jednostek UM. - Przy-
jęte na czas epidemii rozwiązania organiza-
cyjne pozwoliły na zachowanie w miarę 
sprawnego – biorąc pod uwagę okoliczności 
– funkcjonowania administracji samorządo-
wej w Częstochowie - tłumaczy Włodzimierz 
Tutaj.

Warto dodać, że w okresie epidemicznych 
obostrzeń i daleko idących ograniczeń w bez-
pośredniej obsłudze interesantów na 
przestojowym znajdowało się ok. 150 urzęd-
ników częstochowskiego magistratu.

Na miejskim kanale w serwisie Youtube 
będą wyświetlane prezentacje filmowe 
poświęcone historii Częstochowy. Pierwszy 
dokument pojawi się 28 czerwca.

Historyczny cykl filmowy rozpoczął się w 
lutym, w związku z obchodami 800-lecia 
pierwszej wzmianki o Częstochowie. Prezen-
tacje autorstwa Krzysztofa Kasprzaka prezen-
towane były w Kinie Studyjnym OKF Iluzja. 
Niestety, w związku z zamknięciem kin w ca-
łej Polsce, projekt nie mógł być kontynuowa-
ny. Urząd Miasta wraz z KAS Film postanowił 
wznowić prezentacje za pośrednictwem ser-

wisu internetowego. Od 28 czerwca kolejne 
filmy dostępne będą na miejskim kanale 
Youtube – każdy z nich będzie dostępny 
przez 24 godziny. Jeśli tylko stanie się to moż-
liwe, cykl powróci do OKF-u.

Daty publikacji filmów:

 ● 28 czerwca 
- „Częstochowa 1939-1945  
- II wojna światowa”

 ● 12 lipca  
- „Częstochowa lata 50. XX wieku”

 ● 26 lipca  
- „Częstochowa lata 60. XX wieku”.
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 Opracowanie kolumny - Katarzyna Gwara

Nękał byłą dziewczynę

Chciał umówić się  
z 13-latką

Skradziony motocykl 
holowali na lince

Sosnowieccy policjanci zatrzymali 21-let-
niego mieszkańca Nowej Soli, który 
uporczywie nękał swoją byłą dziewczynę. 
Sprawca prześladował kobietę na różne 
sposoby. Mężczyzna usłyszał już zarzuty, a 
prokurator objął go policyjnym dozorem i 
wydał zakaz zbliżania się i kontaktowania 
w jakikolwiek sposób z pokrzywdzoną. 
Grozi mu 8 lat więzienia.

Od momentu, kiedy kobieta zakończyła 
związek z 21-latkiem, mężczyzna nękał ją re-
gularnie. Groził śmiercią pokrzywdzonej i jej 
rodzinie oraz usiłował na różne sposoby 
zmusić ją do określonych zachowań. Posunął 
się nawet do przesłania jej pracodawcy mate-
riałów, które miały skompromitować ją w je-
go oczach. Zamieścił anons na jednym z por-

tali erotycznych wykorzystując dane po-
krzywdzonej. Zawiadomił również kłamliwie 
MOPS i inne instytucje o tym, jakoby kobieta 
miała znęcać się nad swoimi dziećmi. Po 
szczegółowej weryfikacji tych informacji ja-
snym stało się, że oskarżenia te są wyssane z 
palca. Zdesperowana, osaczona i wykończo-
na psychicznie kobieta, pomimo strachu zde-
cydowała się zawiadomić policjantów o trwa-
jącym koszmarze. Śledczy szybko zaczęli 
kompletować materiał dowodowy. Zatrzyma-
nie mężczyzny nastąpiło niedługo po zgłosze-
niu, kiedy przyjechał do miejsca zamieszka-
nia kobiety i wszczął awanturę. Przedstawio-
no mu już zarzuty, a prokurator objął go poli-
cyjnym dozorem i wydał zakaz zbliżania się i 
kontaktowania z pokrzywdzoną. Za nękanie 
mężczyźnie grozi kara do 8 lat więzienia

Katowiccy policjanci zatrzy-
mali podejrzanego o chęć 
nawiązania kontaktu seksual-
nego z osobą małoletnią. 
Mężczyzna myśląc, że umówił 
się z 13-latką, tak naprawdę 
kontaktował się z osobą do-
rosłą. Gdy przyjechał na 
spotkanie, został zatrzymany 
przez policjantów. Na czas 
trwającego postępowania 
wobec zatrzymanego zastoso-
wano policyjny dozór oraz 
poręczenie majątkowe.

 
Katowiccy policjanci zatrzymali 33-letniego 
mężczyznę, podejrzanego o chęć nawiązania 
kontaktu seksualnego z osobą poniżej 15 ro-
ku życia. Do zatrzymania doszło w katowickiej 
dzielnicy Nikiszowiec, gdzie mężczyzna umó-
wił się na spotkanie z 13-letnią dziewczyn-
ką.  Mężczyzna za pośrednictwem komunika-
tora internetowego namawiał ją do poddania 
się innym czynnościom seksualnym. Nie wie-

dział jednak, że tak naprawdę kontaktował 
się z osobą dorosłą. Dzięki czujności miesz-
kańca Wrocławia, który poinformował o sytu-
acji katowickich policjantów, stróże prawa za-
trzymali mężczyznę w chwili przyjazdu na 
umówione spotkanie. Następnie został on 
osadzony w policyjnym areszcie. Na czas 
trwającego postępowania katowicka proku-
ratura zastosowała wobec niego dozór poli-
cyjny i poręczenie majątkowe w kwocie 5 tys. 
złotych. Czynności w tej sprawie trwają.

Za zuchwałą kradzież motocykla od-
powiedzą trzej mieszkańcy 
Świętochłowic. Mężczyźni ukradli 
suzuki, które... holowali na lince oso-
bówką. Taki nietypowy konwój 
zauważyli w nocy policjanci, którzy 
musieli ruszyć w pościg za kierowcą 
opla, gdyż ten nie zatrzymał się do 
kontroli. Za popełnione przestępstwo 
całej trójce grozi do 5 lat więzienia, 
lecz kara dla najstarszego z nich, jako 
recydywisty, może być wyższa.

Świętochłowiccy kryminalni, patrolu-
jąc miasto, zauważyli na ulicy Chrobrego 
osobówkę, za którą jechał motocykl. 
Oba pojazdy poruszały się bez włączonych 
świateł, a kierujący jednośladem przykryty 
był plandeką i nie miał na głowie kasku. Nie 
zastanawiając się ani chwili, policjanci ruszyli 
za nimi. Już po chwili okazało się, że oba po-
jazdy połączone są ze sobą liną holowniczą. 
Policjanci podjęli próbę zatrzymania kierow-
cy opla. Ten jednak zignorował dawane mu 
sygnały świetlne oraz dźwiękowe i raptownie 
przyspieszył. Po chwili, gdy kierowca gwał-
townie skręcił w szutrową drogę, doszło do 
zerwania linki i rozłączenia pojazdów. Stróże 
prawa podjęli dalszy pościg za osobówką, 
jednocześnie przekazując oficerowi dyżurne-
mu informacje o całym zdarzeniu. Uciekinier 
wjechał pojazdem w nasyp i, porzucając go, 
uciekł pieszo.

W trakcie przejazdu w okolicy ulicy Żela-
znej policjanci zauważyli leżący na trawie roz-
bity motocykl suzuki. Kilkadziesiąt metrów 
dalej, na ziemi, siedział mężczyzna z licznymi 

obrażeniami. Mundurowi udzielili pierwszej 
pomocy 32-letniemu świętochłowiczaninowi 
i wezwali na miejsce pogotowie ratunkowe, 
które zabrało go do szpitala. Mundurowi 
ustali zarówno właściciela opla, jak i motocy-
kla. Wtedy wyszło na jaw, że suzuki zostało 
skradzione w sąsiednim mieście. Jeszcze tego 
samego dnia policjanci zatrzymali 37-letniego 
właściciela osobówki. Mężczyzna trafił do po-
licyjnego aresztu. Kryminalni potwierdzili, że 
kradzieży motocykla dopuścili się trzej świę-
tochłowiczanie, zatrzymując ostatniego z 
nich - 33-latka. Zebrany w sprawie materiał 
dowodowy, pozwolił na przedstawienie całej 
trójce zarzutu kradzieży motocykla. 37-latek 
usłyszał zarzut w szpitalu. Wszystkim grozi do 
5 lat więzienia. Najstarszy z nich odpowie do-
datkowo za niestosowanie się do poleceń i 
sygnałów wydawanych przez osobę upraw-
nioną. Jednak kara dla niego może być su-
rowsza, bowiem obu przestępstw dopuścił 
się w warunkach tzw. recydywy.

Znęcał się nad rodzicami. 
Teraz nie może się do 

nich zbliżyć

Pedofil usłyszał zarzuty

Ukradł i płacił jak swoją

Policjanci z Węgierskiej Górki zatrzymali 
30-letniego mieszkańca powiatu ży-
wieckiego. Mężczyzna stosował przemoc 
psychiczną w stosunku do swoich ro-
dziców, groził im śmiercią, demolował 
mieszkanie. Po kolejnej awanturze trafił 
do policyjnego aresztu. Na wniosek śled-
czych prokurator objął go policyjnym 
dozorem. Mężczyzna ma zakaz zbliżania 
się do pokrzywdzonych, musi również 
opuścić mieszkanie. Za popełnione prze-
stępstwo w więzieniu może spędzić 5 lat.

W poniedziałek dyżurny Komisariatu Poli-
cji w Węgierskiej Górce otrzymał informację, 

że w jednym z domów doszło do awantury. 
Na miejsce natychmiast pojechali policjanci. 
Jak ustalili, 30-letni mieszkaniec powiatu ży-
wieckiego wszczął w domu awanturę, wyzy-
wał swoich rodziców, groził im śmiercią i spa-
leniem domu oraz niszczył i rozbijał sprzęty 
domowe. Agresor został obezwładniony i za-
trzymany. Pokrzywdzeni przyznali policjan-
tom, że taka sytuacja trwa już od pół roku. 
30-latek po nocy spędzonej w policyjnym 
areszcie usłyszał zarzuty. Wczoraj na wniosek 
śledczych prokurator objął go policyjnym do-
zorem oraz nakazał mu opuszczenie miesz-
kania. Ma również zakaz zbliżania się do po-
krzywdzonych. Za popełnione przestępstwa 
w więzieniu może spędzić nawet 5 lat.

Sosnowieccy kryminalni zatrzymali 39-let-
niego mężczyznę, który za pośrednictwem 
internetu usiłował nakłonić 13-latkę do 
spotkania, podczas którego miałaby ona 
poddać się innej czynności seksualnej. 
Sprawca był przekonany, że wymienia wia-
domości z dzieckiem, a w rzeczywistości 
korespondował z osobą dorosłą. O tym, że 
takie spotkanie zostało umówione, powia-
domił policjantów mieszkaniec Wrocławia.

Mieszkaniec Wrocławia poinformował po-
licjantów, że 39-letni mężczyzna od jakiegoś 
czasu koresponduje z dorosłą kobietą, która 
w internecie podała się za 13-latkę. Mężczy-
zna był przekonany, że wymienia wiadomości 
z dzieckiem. W korespondencji usiłował na-

kłonić dziewczynkę do spotkania, podczas 
którego miałaby ona poddać się innej czyn-
ności seksualnej. Kiedy pedofil przyjechał we 
wtorek do centrum Sosnowca na umówione 
spotkanie, został zatrzymany przez kryminal-
nych. W toku dalszych czynności śledczy 
zgromadzili materiał dowodowy, który po-
zwolił na przedstawienie mężczyźnie zarzu-
tów składania małoletniej propozycji podda-
nia się innej czynności seksualnej oraz posia-
dania materiałów pornograficznych z udzia-
łem małoletnich. Dziecięcą pornografię poli-
cjanci znaleźli na jednym z nośników elektro-
nicznych należących do zatrzymanego. 39-la-
tek na czas prowadzenia postępowania zo-
stał objęty policyjnym dozorem. Grozi mu do 
5 lat więzienia. Czynności w sprawie trwają.

Żywieccy kryminalni namierzyli i zatrzy-
mali 20-letniego mieszkańca miasta. 
Mężczyzna ukradł saszetkę z pieniędzmi 
oraz kartą płatniczą. Gotówkę wydał, a 
kartę używał jak swoją, płacąc za zakupy. 
Rozliczyli go policjanci przedstawiając mu 
8 zarzutów. Za popełnione przestępstwa w 
więzieniu może spędzić 10 lat.

Pod koniec maja br. mieszkańcowi Żywca 
skradziono saszetkę z pieniędzmi oraz kartą 

płatniczą. Sprawą zajęli się żywieccy krymi-
nalni. Jak ustalili, złodziej zdążył kilkakrotnie 
posłużyć się nią, płacąc za drobne zakupy w 
różnych sklepach. Na podstawie zebranych 
informacji ustalili, że kradzieży dokonał 
20-letni mieszkaniec Żywca. Mężczyzna zo-
stał zatrzymany. Wczoraj usłyszał łącznie 8 
zarzutów kradzieży z włamaniem oraz kra-
dzieży. Straty jakie wyrządził to kwota ponad 
600 zł. Za popełnione przestępstwo grozi mu 
kara nawet 10 lat więzienia.
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TOYOTA AURIS  
1.33 benzyna  
rok prod. 2014, kraj.,  
I – wł., serwis, F-VAT

34.900 zł

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

137.900 zł

RENAULT CLIO  
- 3 szt.

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

33.900 zł

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

168.900 zł

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

41.700 zł

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

79.900 zł

VW PASSAT 1,8 benzyna,  
rok prod. 2016  
nawigacja, I-wł., 
serwisowany 

59.900 zł

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

n	 BMW X6 2.0 D, rok prod. 2009, F. VAT,  
automat, skóra, navi, czujniki  99.000 zł

n	 FORD FOCUS 1.6 D, rok prod. 2014, kraj.,  
serwis, F-ra VAT  28.900 zł

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

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

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

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

n	 RENAULT MEGANE 1.2 E, rok prod. 2016I - wł.  39.900 zł

n	 FORD C-MAX 1.6 D, rok prod. 2009 14.800 zł

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

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

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

n	 CHEVROLET CRUZE 1.6 E, rok prod. 2009 19.900 zł

n	 MAZDA 3 1.6 E, rok prod. 2010  23.900 zł
n	 VW PASSAT 1.9 D, rok prod. 2002  6.900 zł

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

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

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

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

n	 VW SHARAN 1.8 E+gaz, rok prod. 2001, automat   6.900 zł

n	 VW TOURAN 2.0 TDI, rok prod. 2013, 170 KM  49.900 zł

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

n	 VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2008-2009 16.800 -19.900zł

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

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

n	 FORD FIESTA 1.25 E, rok prod. 2016, kraj.   29.900 zł

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

n	 CITROEN C3 1.1 benzyna, rok prod. 2004 5.700 zł

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

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

n	 PEUGEOT 301 1.6 benz., rok prod. 2008, kraj., I-wł. 
serwisowany, F-VAT 35.900 zł

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

n	 OPEL AGILLA 1.2 benzyna, rok prod. 2000 4.900 zł

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

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

n	 OPEL ASTRA 1.4 E, rok prod. 2007, kraj.  7.900 zł

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

n	 OPEL VIVARO 2.5 D, rok prod. 2008  23.900 zł
n	 AUDI Q7 3.0 D, rok prod. 2006/2007  38.900 - 39.900 zł

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

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

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

 16.900
- 21.900 złn	 FORD MONDEO 2.0 D, rok prod. 2007-2009, kraj.

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

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

2.700 złn	 FIAT PUNTO 1.2 benzyna, rok prod. 2000

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

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

 19.900 złn	TOYOTA YARIS 1.3 benzyna, rok prod. 2009, kraj.
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SPRZEDAM
 n ALFA ROMEO 1.9 jtdm 150 km, 2007r. stan 
bardzo dobry, full opcja, cena 17 500 PLN  
tel. 788 635667

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

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

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

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

 n Audi A3 1.5 Sportback 1.5 TFSI 150 KM S Tro-
nic Salon PL 2017 , 48 521 km , 1 498 cm3,  
benzyna - 79 900 PLN  
- tel. 601 383 710

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

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

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

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

 n Audi A6 1.8 Limuzyna 1.8 TFSI 190 KM S  
Tronic Salon PL 2016 ,87 935 km, 1 798 cm3, 
benzyna - 99 900 PLN - tel. 601 383 710

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 n Škoda RAPID 1.0 Spaceback Ambition 1.0 TSI 
95 KM 5 G Salon PL 2018,  45 048 km, 999 
cm3, benzyna - 43 900 PLN  
- tel. 601 383 710

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

- tel. 601 383 710

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

 n Škoda Superb 2.0 L&K Kombi 2.0 TDI 190 KM 
4X4 DSG Salon PL 2017, 93 947 km,  
1 968 cm3, diesel - 99 900 PLN  
- tel. 601 383 710

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 n Volkswagen Tiguan 2.0 Highline 2.0 TDI 190 
KM DSG R Line 4 Motion Salon PL 2019,  53 
087 km, 1 968 cm3 , diesel  
-141 900 PLN - tel. 601 383 710

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

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

OGŁOSZENIA MOTORYZACYJNE

REWOLUCJA

CENOWA

Okna 5-kom.
1465 mm

1
4
3
5
 m

m

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

LOMBARD 
DELTA

n SKUP n SPRZEDAŻ 
n ZAMIANA

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

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

LOMBARD 
KAPS 

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

SZYBKA GOTÓWKA za:
złoto, srebro, GSM, 

RTV i inne 

TANIE WYROBY 
JUBILERSKIE

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

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

WYNAJMĘ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 n Wynajmę działający od 30 lat sklep mo-
nopolowo-spożywczy 24h na ul. Garibal-
diego. Częstochowa, tel. 531 186 403

 n  Wynajmę m3 50m2, i piętro 
umeblowane, gotowe na zamieszkanie,  

najem krótkoterminowy, ul. Dąbrowskiego 
41,  tel. 602 307 570

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

Sprzedam

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 n Pawilon 50m2, na Biznes Centrum  
(możliwość wynajęcia), tel. 602 307 570

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

Sprzedam

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

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

 n Białe kamienie - ozdobne, do ogrodu,  
worek 20 kg/16 zł - Częstochowa,  
tel. 508 747 290

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

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

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

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

 n Futrówka skóra (świnia)  tel. 790 819 855

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

 n Kuchnia gazowo- elektryczna  
tel. 721 390 993

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

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

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

 n Maszyna dziewiarska firmy bosch 
tel. 34 362 94 27

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

 n Meble w dobrym stanie - szafa, regał, 
szafka, regał nad szafkę, stolik, stolik pod 
TV, laptop - Częstochowa Lisiniec,  
tel. 508 747 290

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

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

 n Prasowalnica elektryczna tel. 34 362 94 27

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

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

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

 n TV LCD 32 cale funai. Tel. 721 049 100

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

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

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

Przyjmę

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

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

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

Praca

 n Praca w Radomsku – Operator wózka wi-
dłowego z UDT lub Operator produkcji. 
Więcej informacji: 663 330 218

 n Podejmę pracę pracownika gospodarcze-
go - ogrody, posesje, porządki, itp.   
Tel. 536 512 396

 n Podejmę pracę - pracownika gospodarcze-
go - ogrody, posesje, porządki, itp.  
tel. 508 747 290 

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

USŁUGI

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

Tel. 888 149 969

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

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

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

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

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

Matrymonialne

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

 n Samotny, po rozwodzie, 53 lata, pozna pa-
nią chętnie puszystą, starszą.  
Tel. 511-224-410

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

Kursy

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

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

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

Wysłać email
na adres: 
reklama@zycieczestochowy.pl

Wysłać SMS
na numer 533 302 049

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

?Jak zamieścić 
ogłoszenie
w Życiu Częstochowy i Powiatu

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

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

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

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

KUPIĘ

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

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

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


