
Pielgrzymka Rolników na Jasną Górę rozpoczęła się 
w sobotę 5 września. Dożynkowe wieńce i kosze 
z owocami ziemi były symbolem podziękowania za 
tegoroczne plony. „Do Maryi Niewiasty Eucharystii” 
- tak brzmiało hasło tegorocznej wizyty rolników. 
W niedzielę podczas centralnej mszy świętej obec-
ny był również prezydent RP Andrzej Duda.

Niedzielnej mszy świętej z  błogosławieństwem wieńców 
żniwnych przewodniczył abp Tadeusz Wojda, metropolita bia-
łostocki. Eucharystię koncelebrowali bp Edward Białogłowski, 
delegat Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Rolników 
i Pszczelarzy; ks. Stanisław Sojka, sekretarz krajowego duszpa-
sterstwa rolników oraz księża moderatorzy Krajowego Duszpa-
sterstwa Rolników. Prezydent RP Andrzej Duda, który przybył 
na uroczystości dożynkowe, wcześniej udał się do Kaplicy Matki 
Bożej na krótką Modlitwę, gdzie powitał go o. Arnold Chrap-
kowski, generał Zakonu Paulinów. - Za to, że tak dzielnie stoicie 
na straży naszego bezpieczeństwa, za to, że tak pięknie wspie-
racie rozwój Rzeczypospolitej, naszej gospodarki, tutaj na Jasnej 
Górze, w  tym szczególnym roku chcę wam z  całego serca 

w  imieniu całego narodu podziękować. Bóg za-
płać! (…) Życzę państwu spokojnego kolejnego 
roku, życzę, żebyście zrealizowali wszystkie 
swoje plany, życzę zdrowia, pokoju ducha, życzę 
tego, abyście mogli spokojnie realizować swoje 
zadania, wykonywać swoją pracę, i aby ta praca 
przyniosła wam w  przyszłym roku pożytki nie 

mniejsze niż w tym roku” – zwrócił się do rolników przed rozpo-
częciem Eucharystii prezydent Andrzej Duda. Osoby przybyłe 
na uroczystą mszę świętą dożynkową przywitał z  jasnogór-
skiego Szczytu o. Samuel Pacholski, przeor Jasnej Góry. - „Do 
Maryi Niewiasty Eucharystii” - z takim zawołaniem, które jest 
hasłem tegorocznej Ogólnopolskiej Pielgrzymki Rolników, sta-
jemy na Jasnej Górze dziękując dobremu Bogu za zebrane plony 
ziemi. Przychodzimy tutaj, bo w roku duszpasterskim poświę-
conym tajemnicy Eucharystii w pogłębiony sposób dociera do 
nas prawda wiary, która każe w Maryi widzieć Niewiastę spro-
wadzającą mannę z Nieba, prawdziwy chleb życia wiecznego. 
Bogarodzica jest Tą, która przyjmując Jezusa przynosi ziarno 
rzucone w  glebę, które obumiera, aby przynieść plon obfity. 
Istota Ewangelicznego przesłania sprowadza się bowiem do mi-
łości Stwórcy do stworzenia, którą św. Jan Ewangelista wyraził 
słowami ‘Bóg tak umiłował świat, że Syna swego Jednorodzo-
nego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie 
wieczne’ - mówił przeor Jasnej Góry - Etos polskiego rolnika za-
korzeniony w Ewangelicznej prawdzie o umieraniu, które staje 
się zaczynem nowego życia, przypomina nam wszystkim, co sta-
nowi fundament chrześcijańskiej i  narodowej wspólnoty. Ży-
jemy dla Boga i  dla bliźnich, nasze życie ma sens wyłącznie 
wtedy, kiedy jest służbą miłości – dodał. Podziękował on za 
wiarę, nadzieję i miłość, których wyrazem jest ciężka i odpowie-
dzialna praca na roli. W  dożynkach jasnogórski udział wzięli 
Marlena Maląg, minister rodziny, pracy i polityki społecznej; Mi-
chał Woś, minister środowiska; Barbara Fedyszak-Radzie-
jowska, doradca Prezydenta RP; Błażej Spychalski, sekretarz 
stanu w  Kancelarii Prezydenta RP; Jadwiga Wiśniewska, po-
słanka do Parlamentu Europejskiego; posłowie Sejmu RP: Lidia 
Burzyńska, Mariusz Trepka i Szymon Giżyński oraz przedstawi-
ciele władz samorządowych. 

Patrycja Pacak zajęła pierwsze miejsce w Pucharze Polski w  
Akrobacji Samolotowej w klasie Intermediate. Co ciekawe, 
był to jej debiut!

Patrycja Pacak jest aktualną mistrzynią świata w akrobacji szy-
bowcowej. Teraz zadebiutowała w sporcie samolotowym – i de-
biut od razu przyniósł jej zwycięstwo. Pilotka zajęła pierwsze 
miejsce w  rozegranym na lotnisku Przylep w  dniach 25 – 29 
sierpnia Pucharze Polski w  Akrobacji Samolotowej im. Lecha 
Marchelewskiego w klasie Intermediate.

Aeroklub Częstochowski reprezentowała silna grupa zawod-
ników – Marek Bańkowski, Mariusz Szarawara, Norbert Kaspe-
rek – którzy również uzyskali wysokie lokaty. Ze szczegółowymi 
wynikami można się zapoznać na stronie Aeroklubu Często-
chowskiego TUTAJ.

Patrycja Pacak lata od 2010 roku. Jest wychowanką Aeroklubu 
Częstochowskiego. W  powietrzu spędziła ok. 700 godzin. In-
struktorką szybowcową jest od ponad trzech lat, a przez ostat-
nie dwa prowadzi także szkolenia z akrobacji. W 2019 roku zo-
stała mistrzynią świata w akrobacji szybowcowej w klasie Advan-
ced, a zarazem odebrała mężczyznom monopol na zwycięstwa 
w tej konkurencji, zostając pierwszą kobietą z tym tytułem. Jest 
też m.in. najmłodszą członkinią Państwowej Komisji Badania 
Wypadków Lotniczych.
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Aeroklub Częstochowski

Kolejny sukces 
częstochowskiej pilotki

Przed częstochowskim sądem stanęli trzej mężczyźni, którzy 
przyczynili się do śmierci 50-letniej Marleny T. Ciało kobiety 
znaleziono w pobliżu przystanku przy ul. Konwaliowej.

W październiku 2019 roku w pobliżu przystanku autobuso-
wego na ul. Konwaliowej w Częstochowie znaleziono ciało ko-
biety. Szybko wyszło na jaw, że była ofiarą śmiertelnego pobi-
cia. Zatrzymano 41-letniego mężczyznę, jego 15-letniego sy-
na, 18-latka oraz 52-letniego krewnego ofiary. Zatrzymani by-
li pod wpływem alkoholu. 

Jak ustalili śledczy kobieta i  trzej podejrzani, przed jej 
śmiercią spotkali się w pustostanie koło cegielni. Być może pi-
li wspólnie alkohol. W pewnym momencie 15 i 18-latek zaczę-
li brutalnie bić kobietę, wszystko nagrywali telefonem komór-
kowym. Potem nastolatkowie i ojciec 15-latka chcieli ją rato-
wać, wrzucili 50-latkę do bagażnika auta i zawieźli do kuzyna 
przy ul. Konwaliowej. 52-letni krewny nie udzielił pomocy. 
18-latkowi postawiono zarzut udziału w  bójce lub pobicie 
skutkujące śmiercią. Dostał też zarzut dotyczący pozbawienia 
wolności ofiary. 41-latek ma zarzut współudziału w uwięzie-
niu kobiety i nieudzielenie jej pomocy, 52-letni krewny odpo-
wie za nieudzielenie pomocy i  niepowiadomienie organów 
ścigania o przestępstwie. 15-latek został przekazany Sądowi 
Rodzinnemu i Nieletnich.

 ■ bea

Dożynki jasnogórskie

Rolnicy podziękowali  
za plony 
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Uczniowie z Zespół Szkół Technicz-
nych i  Ogólnokształcących im. 
Stefana Żeromskiego odebrali pu-
char za zwycięstwo w Turnieju Piłki 
Nożnej, który odbył się w ramach 
IV Częstochowskich Targów Szkol-
nych Zawodowiec/Invest In 
Częstochowa 2020. Jeden uczest-
ników rozgrywek będzie grał 
w słynnym Liverpoolu.

Puchar przechodni, który do czasu 
następnej edycji zmagań będzie pre-
zentowany w  „Żeromskim”, wręczył 
zwycięskiej drużynie prezydent 
Krzysztof Matyjaszczyk.-  Jednym 
z  uczestników turnieju był Mateusz 
Musiałowski, uczeń klasy munduro-
wej Zespołu Szkół Technicznych 
i Ogólnokształcących im. Stefana Że-
romskiego – mówi Krzysztof Kościań-
ski, opiekun drużyny.  - Mateusz jest 
młodzieżowym reprezentantem Pol-
ski w piłce nożnej, a niedawno został 
zawodnikiem słynnego Liverpool FC. 

Jak donoszą media zaangażowanym 
w  jego sprowadzenie do Anglii był 
trener pierwszej drużyny Jürgen 
Klopp. Jest to doskonały przykład, iż 
poziom sportowy turnieju stał na wy-
sokim poziomie. Oczekiwania rosną, 
ciekawe kto wystąpi w II edycji…  

Uroczystość, w  pełnym reżimie 
sanitarnym, odbyła się w  siedzibie 
ZSTiO, przy al. Niepodległości. 
Wcześniejsze wręczenie pucharu 
przechodniego było niemożliwe ze 
względu na wybuch pandemii koro-
nawirusa. 

Chciałbyś założyć własną firmę? 
Zastanawiasz się, skąd wziąć na 
to środki? Skorzystaj z  miejskiej 
propozycji. Lokalny Punkt Infor-
macyjny Funduszy Europejskich 
w  Częstochowie prowadzony 
przez Agencję Rozwoju Regional-
nego w  Częstochowie S.A. 
organizuje bezpłatne szkolenie 
pt. „Fundusze Europejskie na lata 
2014-2020 na rozpoczęcie dzia-
łalności gospodarczej”.

Szkolenie poświęcone będzie omó-
wieniu możliwości wsparcia ze środ-
ków Unii Europejskiej osób planują-
cych uruchomienie własnej działalno-
ści gospodarczej.
Termin i miejsce szkolenia:  
11 września 2020 r.
Miejsce: Częstochowski Park  
Przemysłowo-Technologiczny,  
ul. Wały Dwernickiego 117/121;  
Sala wystawiennicza
Rejestracja uczestników:  
8.45 – 9.00,  
szkolenie: 9:00 – 13:30.

PLAN SZKOLENIA:

1. Informacje organizacyjne, przed-
stawienie oferty Sieci Punktów Infor-
macyjnych Funduszy Europejskich;

2. Możliwości pozyskania dofinanso-
wania na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej (środki Powiatowych 
Urzędów Pracy, operatorów wybie-
ranych w ramach działań konkurso-
wych 1.2.1 POWER i 7.3.3 RPO 
WSL, środki związane ze wsparciem 
obszarów wiejskich, pożyczki na roz-
poczęcie działalności gospodarczej);

3. Przedstawienie dokumentacji 
związanej z pozyskiwaniem środ-
ków na rozpoczęcie działalności  
gospodarczej;

4. Wniosek o przyznanie środków na 
podjęcie działalności gospodarczej – 
krok po kroku – omówienie zawar-
tości merytorycznej wniosku o dofi-
nansowanie, analiza finansowa przy-
chodów i kosztów prowadzonej 
działalności, wymagane załączniki.

5. Pytania i odpowiedzi.

Osoby zainteresowane udziałem 
proszone są o  wypełnienie odpo-
wiedniego formularza zgłoszenio-
wego i przesłanie go na adres mailo-
wy: lpiczestochowa@arr.czesto-
chowa.pl

Warunkiem uczestnictwa będzie 
otrzymanie potwierdzenia o zakwa-
lifikowaniu drogą e-mail. Ze wzglę-
dów bezpieczeństwa w  szkoleniu 
może uczestniczyć maksimum 15 
osób, a  uczestnicy będą proszeni 
o  zasłonienie ust i  nosa maseczką 
ochronną.

W  przypadku zgłoszeń dokona-
nych przez osoby niepełnosprawne 
organizatorzy proszą o  podanie za-
kresu koniecznych udogodnień, któ-
re ewentualnie mogliby zapewnić. 
Szkolenie jest bezpłatne.

Kontakt: lpiczestochowa@arr.
czestochowa.pl lub tel. 34 3605687, 
34 3245075. 45 – 9.00, szkolenie: 
9:00 – 13:30.

Śląski Wojewódzki Lekarz Wete-
rynarii informuje, że od 12 
września na terenie całego woje-
wództwa prowadzona będzie 
akcja szczepienia lisów prze-
ciwko wściekliźnie. Szczepionek 
nie wolno ruszać. Akcja potrwa 
do 30 września.

Przynęta zawierająca szczepion-
kę ma postać  małych brunatnych 
krążków o zapachu nieświeżej ryby. 
Jej woń jest wyczuwana przez lisy 
z odległości około 800 metrów. Do 
zaszczepienia lisa dochodzi podczas 
podjęcia przez niego przynęty, a tym 
samym przegryzieniu zatopionej 
w niej kapsułki ze szczepionką.

Akcja będzie prowadzona przy 
użyciu samolotów startujących 

z  lotniska Katowice-Muchowiec. 
Szczepionka zostanie zrzucona 
z wysokości ok. 200 metrów, na ob-
szarze ponad 7 tys. km kw. W  su-
mie na terenie województwa pod-
czas akcji zostanie wyłożonych po-
nad 140 tys. dawek szczepionki (20 
dawek na 1 km kw). Szczepionki bę-
dą zrzucane nie tylko nad lasami, 
ale również pozostałymi terenami 
zielonymi np. pola, łąki, ogródki 
działkowe.

Śląski Wojewódzki Lekarz We-
terynarii apeluje o nie podnoszenie 
szczepionek z  ziemi.  Znalezioną 
przynętę należy pozostawić na 
miejscu. Należy pamiętać o tym, że 
zapach człowieka pozostawiony na 
przynęcie sprawia, że staje się ona 
nieatrakcyjna dla lisa. Przez dwa ty-

godnie po przeprowadzeniu akcji 
nie powinno się wyprowadzać 
zwierząt domowych na tereny zie-
lone (lasy, pola, łąki).

Śląski Wojewódzki Lekarz We-
terynarii informuje również, że sa-
ma przynęta nie jest niebezpieczna 
dla człowieka.  Natomiast w  przy-
padku otwarcia kapsułki, która 
znajduje się w  jej wnętrzu, należy 
niezwłocznie skontaktować się le-
karzem medycyny, informując go 
o tym fakcie. Po kontakcie z płynną 
zawartością kapsułki należy rów-
nież bezzwłocznie umyć wodą 
z  mydłem części ciała, które ze-
tknęły się ze szczepionką.

W tym roku z akcji zostały wyłą-
czone m.in. obszary gmin Blachow-
nia, Kłomnice, Kruszyna, Mykanów 

i  Rędziny w  powiecie częstochow-
skim.

Doustne szczepienie lisów 
sprawdziło się jako najskuteczniej-
sza metoda zwalczania wścieklizny 
w  Europie. Szczepionki przeciwko 
wściekliźnie wykładane są w woje-
wództwie śląskim od 1995 r. Akcje 
szczepienia lisów wolno żyjących fi-

nansowane są z  rezerwy budżetu 
państwa oraz współfinansowane 
przez Unię Europejską.

Wszelkich dodatkowych infor-
macji będzie udzielał  Wojewódzki 
Inspektorat Weterynarii w Katowi-
cach  pod numerem telefonu   
32 42 88 615.

Z 18 do 10 spadła liczba po-
wiatów objętych strefami 
czerwonymi i żółtymi. 
W czerwonej znalazły się 
trzy powiaty, w żółtej – sie-
dem – podał w piątek wice-
minister zdrowia Waldemar 
Kraska. Resort nie wyklucza 
zmiany przepisów o organi-
zacji wesel.

- Mam dobrą wiadomość, bo 
w  porównaniu z  poprzednim ty-
godniem z  18 powiatów w  tej 
chwili w obu strefach mamy tylko 
10 powiatów – poinformował 
dziennikarzy Kraska.

Na najnowszej liście powiatów 
w  strefie czerwonej znalazły się: 
Nowy Sącz (woj. małopolskie), li-
manowski (woj. małopolskie) i pa-
jęczyński (woj. łódzkie).

W  strefie żółtej są powiaty: no-
wosądecki (woj. małopolskie), ło-
wicki (woj. łódzki), lipski (woj. 
mazowieckie), kolski (woj. wielkopol-
skie), konecki (woj. świętokrzyskie), 
przeworski (woj. podkarpackie) 
i kłobucki (woj. śląskie).

Resort zdrowia okresowo aktu-
alizuje listę powiatów, w  których 
obowiązują dodatkowe obo-
strzenia w  związku ze wzrostem 
liczby zakażeń w  tych regionach. 
Lista powstaje na podstawie 
analiz dynamiki wzrostów za-
każeń w ostatnich 14 dniach. Jeśli 
nowych zachorowań było w  tym 
okresie powyżej 12 na 10 tys. 
mieszkańców, wtedy powiat trafia 
do czerwonej strefy, a jeśli między 
6 a 12 na 10 tys., to do żółtej.

W strefie czerwonej obowiązuje 
m.in. zakaz organizowania kon-
gresów i targów, działania sanato-
riów, wesołych miasteczek 
i  parków rozrywki. W  siłowniach 

określono limit osób – jedna na 10 
mkw. W kinach może być 25 proc. 
publiczności. W  kościołach lub 
w innych obiektach kultu dopusz-
czalne jest 50 proc. obłożenia bu-
dynku, na zewnątrz limit wyniesie 
150 osób. Liczba osób biorących 
udział uroczystościach rodzin-
nych i w weselach została ograni-
czona do 50, z  wyłączeniem 
obsługi. Wszędzie w  przestrzeni 
publicznej konieczne będzie za-
krywania nosa i ust.

W strefie żółtej obowiązuje m.in. 
limit jednej osoby na 4 mkw. 
w  przypadku imprez takich, jak: 
targi, wystawy, kongresy czy kon-
ferencje. W  siłowniach jest limit 
osób – jedna na 7 mkw. W kinach 
może być 25 proc. publiczności. 
Liczba osób biorących udział 
w imprezach rodzinnych nie może 
przekroczyć 100 osób, z wyłącze-
niem obsługi.

Wiceminister stwierdził, że 
w powiatach z dodatkowymi obo-
strzeniami dochodzi do mniejszej 
liczby zakażeń. - Czyli system 
punktowy, powiatowy w tej chwili 
działa. Mam nadzieję, że w  dal-
szym ciągu będziemy prowadzić 
tę politykę, bo widzimy, że ona 
przynosi dobre efekty – powie-
dział mediom Kraska.

Wiceminister nie wykluczył 
zmiany przepisów o  organizacji 
wesel, ale decyzja w  tej sprawie 
jeszcze nie zapadła. Zaznaczył, że 
temat będzie omawiany na posie-
dzeniu Rządowego Zespołu Za-
rządzania Kryzysowego. - Mamy 
sygnały z  kilku krajów europej-
skich, także z  Izraela, gdzie albo 
jest wprowadzany całkowity 
zakaz organizacji wesel, albo są 
wprowadzane znaczne ograni-
czenia liczby osób. Za chwilę 
mamy zespół kryzysowy, będę ten 
problem poruszał – powiedział 
Kraska. Obecnie przepisy mówią, 
że na weselu może bawić się do 
150 osób, w  strefach żółtych – 
100, a w czerwonych – 50.

Z „Żeromskiego”

Sukces częstochowskich uczniów
Ministerstwo Zdrowia

W czerwonej strefie  
– trzy powiaty,  
w żółtej – siedem

Częstochowa

Skąd wziąć środki na założenie firmy?

Do 30 września

Kolejna akcja szczepienia lisów

Klasyfikacja końcowa:
 
1. Zespół Szkół Technicznych 
i Ogólnokształcących  
im. Stefana Żeromskiego
2. Techniczne Zakłady  
Naukowe
3. Zespół Szkół Ekonomicznych 
4. Zespół Szkół Technicznych 
5. Zespół Szkół Mechaniczno-
-Elektrycznych  
im. Kazimierza Pułaskiego 
6. Zespół Szkół im. Jana  
Kochanowskiego 
7-11: Zespół Szkół im. Włady-
sława Reymonta, Zespół Szkół 
Samochodowo-Budowlanych, 
Zespół Szkół im. Bolesława 
Prusa, Centrum Kształcenia  
Zawodowego i Ustawicznego, 
Zespół Szkół im. gen. Włady-
sława Andersa 
Arbitrem zawodów był Hubert 
Jary.
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Twierdził, że jest policjantem Samochód dostawczy 
zderzył się z autobusem

Znęcał się nad psem

Chorzowscy policjanci przy współpracy ze stró-
żami prawa z  Komendy Wojewódzkiej Policji 
w Katowicach namierzyli mężczyznę podejrza-
nego o  oszustwa. 27-latek podając się za 
policjanta, wyłudził od 68- letniej mieszkanki 
Chorzowa sporą gotówkę. Zatrzymanemu 
oszustowi grozi do 8 lat więzienia.

Do dyżurnego chorzowskiej komendy przy-
szła 68-latka, która zawiadomiła, że padła ofia-
rą oszustwa. Jak  się okazało,  do  kobiety  za-
dzwonił mężczyzna podający się za policjanta. 
Twierdzi, że prowadzi akcję policyjną, której ce-
lem jest wykrycie nieprawidłowości w  wielu 
placówkach bankowych.  Oszust  poinformo-
wał, że może stracić pieniądze, które zgroma-
dziła na koncie, ale też uspokoił ją, że sprawa 
jest pod kontrolą.  Aby uniknąć utraty pienię-
dzy, należy wypłacić lub przelać  oszczędno-
ści na inne konto bankowe. Zaniepokojona ko-
bieta - bez sprawdzenia tej informacji - przelała 
pieniądze na konto bankowe wskazane przez 
oszusta. Po zastanowieniu się oraz analizie ca-
łego zajścia, 68-latka doszła do wniosku, że zo-
stała oszukana.

Policjanci od momentu otrzymania informa-
cji rozpoczęli poszukiwania sprawcy. Nawiąza-
li  współpracę z  wydziałem do walki z  cyber-
przestępczością z Komendy Wojewódzkiej Poli-
cji w  Katowicach, równocześnie prowadząc 
własne czynności zmierzające do namierzenia 
oszusta.  Ustalono tożsamość jednego z  męż-

czyzn, który brał udział w oszustwie. To 27-letni 
mieszkaniec innego województwa. Mundurowi 
skontaktowali się  z  policjantami z  miejscowo-
ści, w której mieszka mężczyzna. 27-latek został 
zatrzymany, stróże prawa odzyskali też znacz-
ną  część  pieniędzy.  Policjanci z  chorzowskiej 
komendy przywieźli zatrzymanego do komen-
dy, gdzie zostały mu przedstawione zarzuty, 
a decyzją sądu został on tymczasowo areszto-
wany.  Kryminalni nadal  prowadzą  czynności 
w  tej sprawie. Zatrzymania kolejnych 
osób są tylko kwestią czasu. Odzyskane pienią-
dze wrócą wkrótce do 68-latki. Ugodził nożem kolegę

Ukradli czekolady i alkohol Policjanci z  Żywca zatrzymali 61-let-
niego mężczyznę, który podczas libacji 
alkoholowej ugodził nożem swojego 
kompana. 58-latek w stanie krytycznym 
trafił do szpitala. Nożownik po nocy 
spędzonej w  policyjnym areszcie usły-
szał zarzut. Za popełnione przestępstwo 
61-latkowi grozi kara 10 lat więzienia.

Dyżurny żywieckiej komendy policji 
otrzymał informację, że w Żywcu w jednym 
z mieszkań doszło do awantury. Na miejsce 

natychmiast pojechali policjanci. Jak ustalili, 
58-latek spożywał alkohol ze swoim o 3 lata 
starszym kolegą. W pewnym momencie po-
między mężczyznami doszło do awantury, 
w  czasie której 61-latek ugodził nożem 
w udo 58-latka. Mężczyzna w stanie krytycz-
nym trafił do szpitala, a nożownik do poli-
cyjnego aresztu. Po wytrzeźwieniu usłyszał 
zarzut spowodowania ciężkiego uszczerb-
ku na zdrowiu. Wczoraj na wniosek śled-
czych i prokuratora sąd aresztował go na 3 
miesiące. Za popełnione przestępstwo 
61-latkowi grozi kara 10 lat więzienia.

Czekolady oraz alkohol o  łącznej wartości 
600 zł padł łupem dwóch marketowych zło-
dziejów. Mężczyźni na dodatek zaatakowali 
pracownika ochrony sklepu, który usiłował 
ich ująć. Na wniosek śledczych i prokuratora 
rybnicki sąd tymczasowo aresztował ich na 
3 miesiące. Z uwagi na to, że mężczyźni prze-
stępstw dopuścili się w  warunkach 
recydywy, w więzieniu mogą spędzić nawet 
15 lat...

Do zdarzenia doszło w jednym z marketów 
w dzielnicy Rybnika - Niedobczycach. Okazało 
się, że dwóch mężczyzn skradło ze sklepowych 
półek dwa opakowania czekolad oraz alkohol 
o  łącznej wartości blisko 600 zł. Zauważył ich 
pracownik ochrony, który usiłował odzyskać 

skradziony towar. Wówczas ochroniarz został 
zaatakowany przez napastników, którzy po-
pchnęli go, a kiedy 60-latek przewrócił się na na 
plecy – kopnęli go w twarz. Policjanci rozpoczę-
li poszukiwania podejrzanych. Chwilę później 
mundurowi zatrzymali ich na ulicy Górnoślą-
skiej. Dwaj mężczyźni w wieku 27 i 28 lat w prze-
szłości byli wielokrotnie karani za przestępstwa 
przeciwko mieniu, odsiadując za to karę. Ze-
brany przez śledczych materiał dowodowy po-
zwolił przedstawić podejrzanym zarzut kradzie-
ży rozbójniczej.

Rybnicki sąd, na wniosek śledczych i proku-
ratora, podjął decyzje o  ich tymczasowym 
aresztowaniu. Za popełnione w warunkach re-
cydywy przestępstwo może grozić im kara do 
15 lat więzienia.

W  ręce świętochłowickich policjantów 
wpadł 17-letni uciekinier z ośrodka wycho-
wawczego, który znęcał się nad psem. 
Nastolatek podczas awantury wyrzucił 
czworonoga z  okna na pierwszym piętrze. 
Zwierzę trafiło pod weterynaryjną opiekę. 
Dodatkowo mieszkaniec Świętochłowic od-
powie za kradzież telefonu. Grozi mu do 5 lat 
więzienia.

Śledczy ze świętochłowickiej komendy pro-
wadzili dochodzenie w sprawie znęcania się nad 
psem. Do zdarzenia doszło w połowie minione-
go tygodnia. Oficer dyżurny z  miejscowej ko-
mendy odebrał telefon od mieszkanki dzielnicy 
Lipiny, która poinformowała, że młody mężczy-
zna mieszkający w jednej z kamienic na pierw-
szym pietrze wyrzucił przez okno psa. Po dotar-
ciu na miejsce mundurowi ustalili, że we wspo-
mnianym mieszkaniu doszło do kłótni między 
17-latkiem, a jego krewną. Wtedy też awanturu-
jący się świętochłowiczanin złapał czworonoga 
i  wyrzucił go przez okno, a  następnie uciekł. 
Przed budynkiem policjanci znaleźli kulejącego 
na tylne łapy psa i natychmiast zaopiekowali się 
czworonogiem. Na miejsce przyjechał pracow-
nik schroniska, który zabrał ze sobą zwierzę 

w  celu udzielenia mu pomocy weterynaryjnej. 
Jak się również okazało, znęcanie się nad psem 
to nie jedyne przewinienie nastolatka. Młodzie-
niec opuszczając w pośpiechu mieszkanie zgubił 
telefon komórkowy. Ukradł go kilka dni wcze-
śniej, zanim uciekł z ośrodka wychowawczego, 
w  którym na co dzień przebywa. Mundurowi 
ustalili rysopis agresora i rozpoczęli jego poszu-
kiwania. 17-latek szybko wpadł w  ręce święto-
chłowickich stróżów prawa. Za popełnione prze-
stępstwa grozi mu do 5 lat więzienia. O jego dal-
szym losie zadecyduje wkrótce sąd. Jeszcze dzi-
siaj chłopak trafi do uprzednio przydzielonej pla-
cówki.

Tarnogórscy policjanci wyjaśniają oko-
liczności wypadku drogowego, do 
którego doszło na ulicy Bytomskiej 
w  Wieszowie. Po zderzeniu samochodu 
ciężarowego z autobusem obrażeń ciała 
doznało 6 osób. Dwie wymagały dalszej 
hospitalizacji. 

Policjanci z  ruchu drogowego tarnogór-
skiej komendy zostali wezwani na ulicę By-
tomską w  Wieszowie, gdzie doszło do 
wypadku. Ze wstępnych ustaleń munduro-
wych wynika, że 49-letni kierowca samo-
chodu ciężarowego marki Iveco 
najprawdopodobniej nie zachował należy-
tych środków ostrożności i wjechał w tył au-
tobusu komunikacji miejskiej, którego 53- letni 
kierowca zatrzymał się na przystanku. W wy-
niku zdarzenia obrażeń ciała doznało 6 osób 
– 5 pasażerów autobusu oraz kierowca cię-
żarówki. Po przebadaniu okazało się, że 
tylko dwie z  nich potrzebowały dalszej ho-
spitalizacji. Do szpitala w Piekarach Śląskich 
i  Pyskowicach trafili 57-kobieta oraz 50-

letni mężczyzna – pasażerowie autobusu. 
Doznali oni ogólnych obrażeń, które nie za-
grażają ich życiu. Pozostali poszkodowani 
wrócili do domów. Kierowcy obu pojazdów 
byli trzeźwi.

Na miejscu wypadku pomocy poszkodo-
wanym udzielali strażacy i  ratownicy me-
dyczni oraz tarnogórscy policjanci, którzy 
zabezpieczali miejsce zdarzenia oraz zorga-
nizowali objazdy. Jaki był dokładny przebieg 
tego zdarzenia, będą teraz ustalali śledczy 
z tarnogórskiej komendy.

Atak hakerski na...  
dziennik elektroniczny
Policjanci zwalczający cyberprzestęp-
czość z  KWP w  Katowicach namierzyli 
osoby odpowiedzialne za atak hakerski 
na serwery jednego z  największych in-
ternetowych dzienników szkolnych, 
powodując zakłócenia w  jego funkcjo-
nowaniu. Do zdarzenia doszło w czasie 
pandemii koronawirusa, gdy platforma 
ta wykorzystywana była podczas 
zdalnej nauki uczniów. Pierwszy ze 
sprawców usłyszał już zarzut ataku na 
infrastrukturę o szczególnym znaczeniu 
dla jednostek samorządu terytorial-
nego, za co może mu grozić do 8 lat 
więzienia. Postępowanie w  tej sprawie 
prowadzone jest pod nadzorem Proku-
ratury Okręgowej w Katowicach.

27 marca policjanci z Wydziału do Wal-
ki z Cyberprzestępczością katowickiej ko-
mendy wojewódzkiej otrzymali zgłoszenie 
o ataku hakerskim, jaki dwa dni wcześniej 
przeprowadzono na serwery jednego 
z  największych internetowych dzienni-
ków szkolnych. Sprawcy na kilka godzin 
zakłócili jego funkcjonowanie w  czasie, 
gdy wykorzystywany był on przez 
uczniów do zdalnej nauki podczas pan-
demii koronawirusa.

Tuż po otrzymaniu zgłoszenia policjanci 
przystąpili do analizy olbrzymich ilości da-
nych w poszukiwaniu śladów, jakie mogli po-
zostawić po sobie cyberprzestępcy. Po 
żmudnej, około dwumiesięcznej pracy, śled-
czy ostatecznie wpadli na trop hakerów. 
Okazało się nimi kilku nastolatków, którzy 
skontaktowali się z  sobą poprzez internet, 
postanawiając przeprowadzić wspólny atak 
na platformę e-dziennika. Z uwagi na fakt, że 
byli to mieszkańcy różnych województw, 
o pomoc poproszono policjantów z „cyber” 
w  komendach wojewódzkich w  Gdańsku, 
Krakowie, Poznaniu i Radomiu, którzy prze-
prowadzili m.in. przeszukania w  mieszka-
niach wytypowanych sprawców, zabezpie-
czając ich sprzęt komputerowy.

Zebrany materiał dowodowy pozwolił już 
na przestawienie jednemu z nich - 18-latko-
wi z Warszawy - zarzutu ataku na infrastruk-
turę o szczególnym znaczeniu dla jednostek 
samorządu terytorialnego, za co może mu 
grozić do 8 lat więzienia.

Obecnie zabezpieczone nośniki danych 
są poddawane szczegółowej analizie. Na 
podstawie jej wyników będzie można zdecy-
dować o  odpowiedzialności, jaką poniosą 
pozostali z podejrzewanych.

Sprawę, prowadzoną pod nadzorem Pro-
kuratury Okręgowej w  Katowicach, można 
więc nadal nazwać jako rozwojową.
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SPRZEDAM

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

 Q 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

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

 Q Audi A6 III (C6) 3.0 Diesel, 2007 
rok, automat, stan bdb, bezwy-
padkowy, 25 900 do negocjacji 
Tel. 602 739 463

 Q 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

 Q 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

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

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

 Q 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

 Q 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

 Q 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

 Q BMW 1 2008r. Cabrio, czarny, peł-
ne wyposażenie, cena 38.800 PLN, 

tel. 603 448 548

 Q 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

 Q Citroen C4 Picasso I, 2007 rok, 
benzyna, automat, radio z CD, 13 
999 do negocjacji  
Tel. 602 739 463

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

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

 Q Chevrolet Kalos 1.4 16v 2005r 
146tyś.km sprowadzony , opłaco-
ny , KLIMATYZACJA, WEBASTO 5400 
zł, tel. 600 208 039

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

 Q Dacia Duster I, 2014 rok, benzyna, 
serwisowany, stan bdb, 28 900 zł 
do negocjacji  
Tel. 602 739 463

 Q Dacia Sandero 2009r 1.4-8v 200 
tyś. km Niebieski Metalik , Klimaty-
zacja , sprowadzony opłacony 10 
900 zł, tel. 600 208 039

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

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

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

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

 Q Ford Galaxy Titanium 2.0 TDCi 

180 KM Powerhift 7 osobowy, Sa-
lon PL 2018,  36 931 km, 1997 cm3, 
diesel - 104 900 PLN - tel. 601 383 710

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

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

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

 QHyundai 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

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

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

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

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

 Q 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

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

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

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

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

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

 Q 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

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

 Q 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

 Q Opel Meriva FL 2006r 1.6-16v Klima-
tyzacja Alu felgi Czujnik Parkowania 
sprowadzony opłacony 10 400 zł, 
tel. 600 208 039

 Q Opel Omega Kombi 1996r gaz se-
kwencyjny stan BDB zarejestro-
wany opłacony 3900 zł ,  
tel. 600 208 039

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

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

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

 Q Renault Clio 1.5, 1.5 dCi 90KM ,Ener-
gy Life, z polskiego salonu Vat 23%, 
2017, 87 550 km,  898 cm3,  benzyna 
- 29 900 PLN, tel. 501 847 709

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

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

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

 Q Renault Laguna Mk.3 2009r 1.5 
diesle czarny, zarejestrowany 
opłacony nowy rozrząd 15 900 zł, 
tel. 600 208 039

 Q Renault Twingo mk.2 2009r super 
stan klimatyzacja 1.2-8v sprowa-
dzony opłacony 9900 zł,  
tel. 600 208 039

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

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

 Q Seat Ibiza  1.5 dCi 90KM, Energy Li-
fe, z polskiego salonu Vat 23%, 
2015, 30 250 km, 1422 cm3, diesel - 
31 900 PLN, tel. 501 847 709

 Q 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

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

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

 Q 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

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

 Q Škoda RAPID 1.0 Spaceback Am-
bition 1.0 TSI 95 KM 5 G Salon PL 
2018,  45 048 km, 999 cm3, benzy-
na - 43 900 PLN  
- tel. 601 383 710

 Q Škoda RAPID 1.0 Spaceback Am-
bition 1.0 TSI 95 KM 5 G Salon PL 
2018, 36 332 km, 999 cm3, benzy-
na - 44 900 PLN - tel. 601 383 710

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

 Q 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

 Q Suzuki Swift IV, 2007 rok, I właści-
ciel, benzyna, klimatyzacja, nie-
uszkodzony, 12 999 zł do negocja-
cji Tel. 602 739 463

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

 Q 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

 Q 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

 Q 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

 Q 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

 Q 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

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

OGŁOSZENIA MOTORYZACYJNE

OGŁOSZENIA MOTORYZACYJNE

REWOLUCJA

CENOWA

Okna 5-kom.
1465 mm

1
4
3
5
 m

m

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

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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MOTORYZACYJNE

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

 Q KUPIĘ motocykl , motorower z PRL-u kom-
pletny np. WSK , WFM , JUNAK , SHL , IŻ , OSA , 
motorynka , wierchowina , Jawa i inne  
tel. 608 097 274

 Q KUPIĘ samochód , motocykl , motorower  
z lat 50-tych , 60-tych , 70-tych zapomnia-
ny , zastały w garażu nr tel. 608 097 274

NIERUCHOMOŚCI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Q 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

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

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

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

SPRZEDAM

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

 Q Dom w szeregowej zabudowie : Cz-wa  
/ Lisiniec. 40% Do wykończenia. 
Tel. Kontaktowy 34 317 27 48

 Q Mieszkanie - Częstochowa (dzielnica: Pół-

noc) cena: 312 000,00 pln powierzchnia: 
61,00 m² ; tel. 502583667

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

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

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

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

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

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

 Q 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

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

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

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

KUPIĘ
 Q 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

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

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

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

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

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

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

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

 Q Garnitur męski nowy, na wzrost 170 cm  
 - tel. 697 272 102

 Q Futrówka skóra (świnia)  tel. 790 819 855

 Q Kask ochronny - b.dobry - tel. 697 272 102

 Q Kawiarkę ciśnieniową DeLonghi  
- tel. 697 272 102

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

 Q Kopierkę laserową HP 1010 - tel. 697 272 102

 Q Kuchnia gazowo- elektryczna  
tel. 721 390 993

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

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

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

 Q Maszyna dziewiarska firmy bosch 
tel. 34 362 94 27

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

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

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

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

 Q Prasowalnica elektryczna tel. 34 362 94 27

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

 Q Radio+cd+magnetofon, mp3, RDS, AUX, 
MICTRO COMPONENT SYSTEM typ UX-G3, 
2x25W  tel. 697 272 102

 Q Rower Cobran Shimano - tel. 697 272 102

 Q Rowery sładaki, 2 szt., jeden w stanie  
b.dobrym, tel. 790 819 85

 Q Skóra futrówka świńska, tel. 790 819 855

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

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

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

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

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

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

PRZYJMĘ

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

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

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

PRACA
SZUKAM PRACY

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

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

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

DAM PRACĘ

 Q Przyjmę do pracy handlowca tel. 601 505 520
 Q Przyjmę do pracy szlifierza tel. 601 505 520
 Q Przyjmę do pracy drykiera/ wyoblacza  
tel. 601 505 520

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

USŁUGI

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

 Q Hydrauliczne, gazowe usługi 
- tel. 577 341 526

 Q Hydraulik tanio, solidnie, szybko  
- tel. 532 240 888

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

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

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

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

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

MATRYMONIALNE

 Q 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

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

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

KURSY

 Q 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

 Q Zatrudnię wykwalifikowaną kucharkę  
z wieloletnim doświadczeniem i z umiejętnością 
gotowania różnorodnych diet. Mile widziane re-
ferencje. Kontakt w godz. 10.00-16.00.  
Tel. 783 783 387 
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Wybrane samochody na dzień 4 września 2020 r.

 
 

 
 

TOYOTA AURIS  
1.33 benzyna  
rok prod. 2014, kraj.,  
I – wł., serwis, F-VAT

34.900 zł

MERCEDES GLC 220  
2.2 Diesel 2019, krajowy, 
I-wł., serwisowany, 
f-ra vat 23%

160.600 zł

TOYOTA AVENSIS  
2.0 D,  rok prod. 2017, kraj., 
 I - wł. F-VAT 23%,  
serwisowany

59.900 zł

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

158.900 zł

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

41.700 zł

FORD FOCUS 1.6 benzyna + 
LPG, rok prod. 2017,  
krajowy, I-wł., 
serwisowany, f-VAT 23%

37.900 zł

VW PASSAT 2.0 Diesel  
rok prod. 2018 , kraj., 
I-wł., serwisowany, 
f-vat 23% 

63.900 zł

SEAT LEON 
1.2 E, rok prod. 2017, kraj., 
I-wł., serwisowany 
F-VAT 
 

37.900 zł

Q	 BMW X6 2.0 D, rok prod. 2009-2011, F. VAT,  
automat, skóra, navi, czujniki  76.000 zł - 99.000 zł

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

Q	 FORD MONDEO 1.6 E, rok prod. 2014, kraj.,I – wł.  35.900 zł

Q	 VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2016, kraj., I-wł., serwisowany, 
faktura VAT 58.900 zł

Q	 RENAULT MEGANE 1.5 D, rok prod. 2010, 15.900 zł

Q	 MERCEDES A140 1.4 E, rok prod. 2004  7.400 zł

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

Q	 PEUGEOT 308 1.6 E, automat, rok prod. 2009  14.900 zł
Q	 AUDI A4 2.0 E automat, rok prod. 2003 8.900 zł

Q	 DAEWOO LANOS 1.5 E, rok prod. 1998 kraj., I-wł. 2.900 zł

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

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

Q	 TOYOTA YARIS 1.0 E, kraj., rok prod. 2014-2016 
gwarancja, I-wł., F-VAT 23%  31-900 - 33.900 zł

Q	 VW SHARAN 1.8 E+gaz, rok prod. 2001, automat   6.900 zł
Q	 VW TOURAN 2.0 TDI, rok prod. 2013, 170 KM  46.900 zł

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

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

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

Q	 FORD FIESTA 1.25 E, rok prod. 2016   29.900 zł

Q	 VOLVO XC60 2.0 D, rok prod. 2014, nawigacja   59.900 zł

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

Q	 SEAT TOLEDO 1.2 benz., rok prod. 2016, kraj., I-wł. 
f-vat 23%, serwisowany 29.900 zł

Q	 RENAULT KOLOES 2.0 diesel, rok prod. 2008, krajowy 19.900 zł

Q	 HONDA JAZZ 1.3 E, rok prod. 2004, krajowy 9.900 zł

Q	 FORD FOCUS 1.6 E, rok prod. 2004, krajowy 5.900 zł

Q	 MERCEDES A170 1.7 diesel, rok prod. 2002, krajowy 4.900 zł

Q	 TOYOTA AVENSIS 2.2 D, rok prod. 2010 20.900 zł

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

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

Q	 VW POLO 1.2 benzyna+gaz, zakup w 2010  17.900 zł

Q	 VOLVO S80 2.9 E, zakup 2002, kraj.  7.900 zł

Q	 OPEL VIVARO 2.5 D, rok prod. 2008  19.900 zł

Q	 PEUGEOT 207 1.4 benzyna, rok prod. 2008  11.900 zł

Q	 RENAULT MEGANE SCENIC 1.5 E, rok 2014, nawigacja  27.900 zł

 44.900 złQ	 AUDI Q5 3.0 D, rok prod. 2008, kraj

 16.900 złQ	 FORD MONDEO 2.0 D, rok prod. 2007, kraj.

 7.900 złQ	 TOYOTA YARIS VERSO 1.3 E,  rok prod. 2002r.

 10.400 złQ	 NISSAN NOTE 1.4 E,  rok prod. 2008r., kraj.

 11.500 złQ	 AUDI A3 2.0 D,  rok prod. 2004r.

2.700 złQ	 FIAT PUNTO 1.2 benzyna, rok prod. 2000

 22.900 złQ	CITROEN C-ELYSE 1.6 benzyna, rok prod. 2013, kraj.
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Pieski szukają kochającego domu!
Żelka pies, którego nie da się nie kochać. Piękna, skromna, 
delikatna, czasem energiczna, a czasem spokojna. Nie szuka 
konfliktów lubi dzieci. Ona tak długo czeka na dom! Serce się 
kraje, gdy widać ją taką szczęśliwa na widok człowieka i za 
chwilę ma się dać do boksu.. Powiedzieć jej, że domu nie ma 
jak nie było.. Czy on kiedyś będzie?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

POGO

ŻELKA HALFIK

NEVIL MAKI

TIK 
TAK
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HALO! To ja, Lili - mam pomysł „CHODŹMY DO CIEBIE!”
Ps.: Podaj mi poprawny adres, bo idę od 2017 ROKU! I mam wraże-
nie, że to cały czas ten sam kojec, zamiast twojego domu. :(
Jestem bardzo radosną i delikatną sunią. Nie zjadam dzieci ludzkich. ;) 
Na smyczy chodzę ładnie, nie szarpię i wszystko dookoła jest supero-
we. Uwielbiam zabawy piłką lub z kolegą z boksu, na spacerze cza-
sem.. może często też go zaczepiam do zabawy. Teraz szukam tego je-
dynego 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 dziwne, że jeszcze nikt 
go nie wypatrzył. Lament jest bardzo kontaktowym psiakiem, co widać 
na zdjęciach. Nie szuka on konfliktu z innymi psami, z chęcią się z nimi 
bawi na wybiegu. Lament wie co to smycz, ale na wybiegu spędza 
chętniej czas, co najważniejsze łatwiej jest tam pchać się na człowieka. 
;) 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 zauważony. 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 dużych, 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. Nie-
stety, kiedy już wraca do boksu zrezygnowany idzie do budy i nawet nie-
chętnie 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 interwencyjnie razem 
z 11 innymi psiakami. Chłopak nie jest konfliktowy do innych psów. 
Uwielbia ludzi, ale musi przekonać się, że nic mu nie grozi. Dieselek te-
raz uczy się chodzić na smyczy i bardzo ładnie mu to wychodzi. Na wy-
biegu jest grzeczny i nie szuka drogi ucieczki. To małe czarne cudo teraz 
czeka na Ciebie!

Aż trudno nam uwierzyć, że Mia jeszcze szuka domu! Dziewczynka ow-
szem nie jest najmłodsza, bo ma około 9-lat, ale jaka jest piękna! :)
Mia niestety woli być też bardziej jedynaczką lub zniesie obecność inne-
go 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 ła-
godna. 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 sobie przy-
jaźń z człowiekiem i już przez kraty wystawia nos do każdego napotkane-
go człowieka. Na smyczy, jak i na wybiegu jest bardzo grzeczny. Nie jest 
agresywny do innych psów, bardzo długo siedział z kolegą, który się 
wszystkiego boi i pomagał 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


