
W 81. rocznicę „Krwawego Ponie-
działku” na Cmentarzu Komunalnym 
pogrzebano szczątki trzynastu ofiar, 
które znaleziono w lipcu ubiegłego 
roku podczas prac remontowych 
w okolicach Archikatedry Często-
chowskiej przy ul. Krakowskiej.

Odkrycie szczątków przyczyniło się do wstrzy-
mania remontu, a poinformowany o zdarzeniu In-
stytut Pamięci Narodowej rozpoczął ekshumację. 
- 3 września 1939 roku Częstochowa została za-
jęta przez oddziały IV Korpusu 46. Dywizji Pie-
choty oraz XVI Korpusu i  14 Dywizji Piechoty 
wchodzących w skład 10 Armii Niemieckiej, dowo-
dzonej przez gen. Waltera von Reichenau. Dzień 
później Niemcy zatrzymywali na ulicach miasta na-
potkanych cywili, wdzierali się do domów i wypę-
dzali z  nich mieszkańców, rewidowali domy 
szukając broni, wyprowadzali cywilów z  rękami 

podniesionymi do góry, na wcześniej ustalone 
miejsca, m.in. na plac przed katedrą, przed fabrykę 
Brassa przy ul. Strażackiej, obecny plac Biegań-
skiego oraz plac Daszyńskiego.… Do Częstochowy 
spędzano także ludność zatrzymaną w okolicznych 
miejscowościach. Niemcy strzelali do uciekających 
mieszkańców, także do osób chroniących się w ko-
ściołach, przeprowadzali egzekucje – przypomina 
historię Urząd Miasta Częstochowy i  dodaje - 
Zbrodnia dokonana 4 września 1939 roku w Czę-
stochowie była jedną z najkrwawszych w kampanii 
1939 roku. Ciała pomordowanych pochowano 
w dołach wykopanych na terenie całego miasta, na 
cmentarzu ale także w  głębokich na dwa metry 
szczelinach przeciwlotniczych w  pobliżu katedry. 
Zginęło ponad 600 mieszkanek i  mieszkańców 
Częstochowy, a  także okolicznych miejscowości 
(choć prawdopodobnie liczba ofiar jest znacznie 
większa). Ta zaplanowana, metodycznie przepro-
wadzona akcja sterroryzowania bezbronnej lud-
ności miasta nie była niczym uzasadniona, 
Częstochowa nie stanowiła bowiem ogniska oporu 
w  tamtych dniach. W  1940 roku władze nie-
mieckie, w obawie przed epidemią, zarządziły prze-

prowadzenie ekshumacji ciał osób pochowanych 4 
września. Wydobyto 224 ciała, które pochowano 
na cmentarzu Kule i  na cmentarzu żydowskim. 
Wówczas nie przeprowadzono ekshumacji szczelin 
w  pobliżu katedry – wyjaśnia magistrat. W  ubie-
głym roku w lipcu i październiku w rejonie Archika-
tedry Częstochowskiej znaleziono szczątki 13 
osób. 4 września minęło 81 lat od tamtych drama-
tycznych wydarzeń. W  ten dzień odbyło się uro-
czyste pochowanie szczątków odnalezionych ofiar 
na Cmentarzu Komunalnym w  Częstochowie. 
Przed złożeniem szczątków do wspólnego grobu, 
odprawiona została msza święta, której przewod-
niczył ks. Stanisław Rospondek. Udział w uroczy-
stościach wzięli m.in. przedstawiciele władz miasta 
w  asyście Straży Miejskiej z  zastępcą prezydenta 
Ryszardem Stefaniakiem i przewodniczącym Rady 
Miasta Zbigniewem Niesmacznym na czele, se-
nator Ziemi Częstochowskiej Ryszard Majer, 
przedstawiciele IPN z  Adamem Siwkiem, dyrek-
torem Biura Upamiętniania Walk i  Męczeństwa 
IPN na czele oraz żołnierze jednostki komandosów 
w Lublińcu.

 ■ pn

Aktualności   str. 1-2

Z policyjnego notatnika  str.3 

Reklama str. 4

Ogłoszenia drobne str. 4-5 

Reklama  str. 6 

Zaadoptuj psa str. 7-8

Będą nowe rozwiązania

Lekarze po rozmowach z Ministerstwem Zdrowia

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

Cena 1,20 zł 
(w tym 8% VAT)

Nr 104(1213)
Nr ISSN 22 99 4440 ŚRODA-CZWARTEK, 9-10 WRZEŚNIA 2020

Przedstawiciele lekarzy rodzinnych 
spotkali się z Ministerstwem Zdrowia 
i wspólne wypracowali nowe rozwią-
zania, mające na celu sprawniejsze 
działanie w walce z wirusem COVID-19. 

Po ponad czterogodzinnych rozmowach 
lekarze POZ (podstawowej opieki zdro-
wotnej) wraz z  Ministerstwem Zdrowia 
wypracowali nową strategię walki z koro-
nawirusem. Od teraz lekarze będą mogli 
kierować pacjentów z najbardziej oczywi-
stymi objawami bezpośrednio na wyko-

nanie testów potwierdzających obecność 
wirusa już na etapie teleporady. Ścieżka 
badania pacjenta zaczyna się od porady 
telefonicznej, która ma wyjaśnić, z  czym 
zmaga się chory. Dotychczas, jeśli objawy 
utrzymywały się od 3 do 5 dni, miała na-
stąpić wizyta tradycyjna, na której lekarz 
decydował, czy należy kierować chorego 
na pobranie wymazu. Po przeprowadzo-
nych rozmowach, wizyta tradycyjna zo-
stanie zastąpiona drugą teleporadą, jeśli 
pacjent nadal wykazuje objawy, nie będzie 
konieczności udania się na badanie fizy-
kalne, lecz chory zostanie bezpośrednio 

skierowany do diagnostyki laboratoryjnej 
w kierunku zweryfikowania obecności wi-
rusa. Lekarze rodzinni włączą się do zle-
cania testów osobom z  zakażeniem 
górnych dróg oddechowych. Badaniem 
mają być objęci pacjenci z objawami suge-
rującymi zakażenie wirusem COVID-19 
oraz te, które wybierają się do sanato-
rium. Test będzie konieczny również 
w  przypadku osób kierowanych do pla-
cówek opieki długoterminowej (m.in.: ho-
spicja, domy opieki).

 ■ Karolina Włodek

81. rocznica „Krwawego Poniedziałku”

Pogrzebano szczątki 
trzynastu ofiar
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Od początku września na teryto-
rium RP przeprowadzany jest 
powszechny spis rolny. W jaki 
sposób można się spisać? 

Spis rolny przeprowadzany jest 
w terminie od 1 września do 30 listo-
pada 2020 roku. Notowane będą go-
spodarstwa, które 1 czerwca br. 
prowadziły działalność gospodarczą 
i według stanu na ten dzień. 

Powszechny Spis Rolny  
zostanie przeprowadzony  
trzema metodami:

• samospisu internetowego, poprzez 
formularz dostępny na stronie in-
ternetowej spisrolny.gov.pl

• Samospis internetowy jest formą 
obowiązkową. Rolnicy, którzy nie 
posiadają dostępu do internetu lub 
mają trudności z wypełnieniem for-
mularza, mogą skorzystać z metody:

• samospisu przez telefon, dzwoniąc 
na infolinię pod numer  
22 279 99 99

• bezpośrednio w najbliższym urzę-
dzie gminy lub urzędzie staty-
stycznym.

Każdy urząd gminy oraz urząd staty-
styczny w  województwie mają obo-
wiązek udostępnienia miejsca do 
samospisu dla rolników. Ze względu na 
panującą sytuację epidemiologiczną, 
godziny pracy urzędu mogą być zmie-
nione, o  czym należy pamiętać przed 
wizytą w danej placówce. 

W  ramach metod uzupełniających, 
z rolnikami będą kontaktować się rach-
mistrzowie spisowi, którym właściciel 
gospodarstwa ma obowiązek udzielić 
odpowiedzi na pytania z  formularza 
spisowego. Rachmistrzowie będą re-
alizować spis dwoma metodami: po-
przez wywiad telefoniczny od 16 
września do 30 listopada 2020 r. oraz 
wywiad bezpośredni od 1 października 
do 30 listopada 2020 r. Wywiady bez-
pośrednie będą realizowane bezpo-
średnio jedynie, jeśli pozwoli na to 
sytuacja epidemiologiczna na terenie 
kraju oraz z  zachowaniem wszelkich 
zasad ostrożności. 

Powszechny Spis Rolny skierowany 
jest do gospodarstw rolnych, osób fi-
zycznych oraz osób prawnych i jedno-
stek organizacyjnych niemających 
osobowości prawnej. Udział w  spisie 
jest obowiązkowy, a brak udziału może 
skutkować nałożeniem kary. W  razie 
jakichkolwiek wątpliwości urucho-
miona została infolinia spisowa o  nu-
merze 22 279 99 99. Będzie można 
otrzymać tam informacje dotyczące 
wypełnienia formularza spisowego, 
zweryfikować tożsamość rachmistrza 
terenowego, upewnić się, czy nasze go-
spodarstwo jest objęte obowiązkiem 
spisowym, czy zgłosić fakt, że już nie 
prowadzimy gospodarstwa rolnego. 

 ■ Karolina Włodek

Już trwa

Powszechny 
Spis Rolny
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Ulica Traugutta

Plan odwodnienia i rozbudowy
Częstochowa planuje kolejną 
dużą inwestycję odwodnieniową 
na terenie dwóch dzielnic: Ty-
siąclecia i  Kiedrzyna, na którą 
chce pozyskać środki europej-
skie. Odwodnienie zlewni ul. 
Traugutta wraz budową drogi ma 
uregulować gospodarkę wodami 
opadowymi i roztopowymi w tym 
rejonie miasta – poinformował 
Urząd Miasta Częstochowy.

Projekt planowany jest do reali-
zacji w latach 2021-22. Przewiduje 
on budowę ulicy Traugutta w dziel-
nicach Tysiąclecie (od ul. Kisielew-
skiego do ul. Łódzkiej) i  Kiedrzyn 
(za skrzyżowaniem z  ul. Łódzką 
w kierunku zachodnim) o długości 
ok. 1360 m i szerokości 5,5 m wraz 
z budową odwodnienia. W ramach 
inwestycji mają powstać dwa ka-
nały deszczowe odprowadzające 
wody opadowe do istniejącego już 
kanału na skrzyżowaniu z ul. Kisie-
lewskiego, a  poza tym układ pod-
czyszczania (separatory 
z osadnikami) oraz zbiornik reten-

cyjny chłonno-odparowujący, do 
którego odprowadzane będą wody 
opadowe. Miasto planuje również 
wybudowanie chodników dla pie-
szych, zjazdów na tereny przyległe 
i  oświetlenia ulicznego. - Zakres 
projektowanych robót obejmuje 
także przebudowę kolidujących 
sieci gazociągowych, energetycz-
nych i  teletechnicznych. Ponadto 
przewiduje się przebudowę istnie-
jących skrzyżowań ulicy Traugutta 
z  przyległymi ulicami (Brzechwy, 
Mierosławskiego, Grochowskiego, 
Kołakowskiego, Marjańskiej, Łódz-
kiej i  Ludowej) – informuje magi-
strat. Dzięki realizacji tego 
przedsięwzięcia umożliwione zo-
stanie uporządkowanie gospo-
darki wodami opadowymi 
i  roztopowymi wzdłuż ulicy Trau-
gutta. Zapobiegnie to zalewaniu 
okolicznych terenów. Aby zaini-
cjować to przedsięwzięcie, miasto 
zamierza starać się o  dofinanso-
wanie projektu pn. „Odwodnienie 
zlewni ul. Traugutta w  Często-
chowie” z Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko na lata 

2014-2020 współfinansowanego 
ze środków Funduszu Spójności 
(Działanie 2.1 Adaptacja do zmian 
klimatu wraz z  zabezpieczeniem 
i  zwiększeniem odporności na 
klęski żywiołowe, w  szczególności 
katastrofy naturalne oraz monito-
ring środowiska). - Wartość kosz-
torysowa inwestycji wynosi ok. 
23,2 mln zł,  w tym planowane dofi-
nansowanie to 11,4 mln, a  udział 
środków własnych 11.8 mln zł. 
Przewidywany poziom dofinanso-
wania to 85% wartości kosztów 
kwalifikowanych zadania związa-
nego bezpośrednio z  odwodnie-
niem – wyjaśnia Urząd Miasta 
Częstochowy.  Prezydent miasta 
został upoważniony decyzją rad-
nych do wystąpienia z  wnioskiem 
o  dofinansowanie na ten projekt. 
Obecnie realizowana jest w  Czę-
stochowie inwestycja odwodnie-
niowo-drogowa w  dzielnicy 
Północ, wcześniej – w  latach 
2018-19 zakończyły się inwestycje 
związane z  odwodnieniem części 
dzielnic Grabówka i Kiedrzyn. 

Rudnik Wielki

14-latek zginął  
w nieszczęśliwym wypadku
Nie udało się uratować czterna-
stoletniego chłopca, który 
w  miniony poniedziałek w  miej-
scowości Rudnik Wielki przewrócił 
się na rowerze i  ranił trzymanym 
w ręku nożem. Nieszczęśliwy wy-
padek zakończył się tragicznie.

- W miniony poniedziałek w miej-
scowości Rudnik Wielki miał miejsce 
nieszczęśliwy wypadek, w  którym 
śmierć poniósł czternastoletni chło-
piec. Ze wstępnych ustaleń poli-
cjantów, którzy przybyli na miejsce 
zdarzenia, wynikało, że nastolatek 
jadąc na rowerze, trzymał w  ręku 
nóż z  dziesięciocentymetrowym 
ostrzem. Jak ustalili funkcjonariusze 
miał on wcześniej pochwalić się 
swoim kolegom nowo zakupionym 
nożem. W  pewnym momencie 
w czasie jazdy chłopiec stracił rów-
nowagę i razem z rowerem się prze-
wrócił. Jak się okazało, trzymany 
przez niego nóż, wbił się w  okolice 
obojczyka. Małoletniemu została 

udzielona natychmiastowa pomoc 
i  został przetransportowany śmi-
głowcem do szpitala. Niestety życia 
chłopca nie udało się uratować. 
Świadkowie tego wypadku – czte-
rech małoletnich chłopców zostało 
przebadanych na zawartość alko-
holu. Wszyscy byli trzeźwi. Wstępne 
ustalenia wskazują na to, że był to 
nieszczęśliwy wypadek – informuje 
rzecznik KMP w  Częstochowie. - 
Przywieziony został do nas pacjent, 
bez oznak życia, z  raną kłutą klatki 
piersiowej i  podejrzeniem uszko-
dzenia serca, w  trakcie akcji reani-
macyjnej. Szpital podjął działania 
polegające na ratunkowym otwarciu 
klatki piersiowej. Jej celem było za-
bezpieczenie obrażeń wewnętrz-
nych. To się nie powiodło. O  godz. 
22.00, wobec doznanych obrażeń 
i  stanu klinicznego, w  trakcie za-
biegu operacyjnego stwierdzono 
zgon - wyjaśnia Wojewódzki Szpital 
Specjalistyczny im. NMP w Często-
chowie. 

Walka o środki na realiza-
cję węzła drogowego  
DK-1 – DK-46 w ul. Bugaj-
skiej wciąż trwa. Władze 
samorządowe Częstocho-
wy starają się o tę inwe-
stycję, ponieważ znacznie 
odciążyłaby DK-1  
przy wyjeździe z Często-
chowy i byłaby również 
korzystna dla rozwoju 
subregionu.

W 
w y s t o s o w a n y m 
wspólnie przez prezy-
denta Częstochowy, 
starostę Powiatu 

Częstochowskiego, burmistrza Ko-
niecpola oraz wójtów Olsztyna, Ja-
nowa, Przyrowa i  Lelowa liście do 
Ministra Infrastruktury Andrzeja 
Adamczyka powołano się na wcze-
śniejsze wystąpienia i spotkania. Po-
nowiona została prośba o  pomoc 
w  dofinansowaniu inwestycji „Bu-
dowa węzła drogowego alei Wojska 
Polskiego (DK-1) wraz z  nowym 
przebiegiem DK-46 w  Często-
chowie”.

- Autorzy listu wskazują, że – 
zgodnie z  deklaracjami strony sa-
morządowej – przygotowana 
została dokumentacja umożliwia-
jąca rozpoczęcie procesu projekto-
wego i budowlanego tej inwestycji. 
Opracowany na zlecenie Miasta 
Częstochowy program funkcjonal-
no-użytkowy, wraz z  prawomocną 
decyzją środowiskową, zaprezen-
towany w  Ministerstwie w  maju 
2019 r., jest podstawą   do ogło-
szenia postępowania na wyłonienie 
wykonawcy i  realizację inwestycji 
w  trybie „zaprojektuj i  wybuduj”. 

Warunkiem jest znalezienie źródeł 
finansowania projektu. Strona sa-
morządowa liczyła na wpisanie Bu-
gajskiej na listę inwestycji 
kluczowych i  ujęcie jej w  planach 
lub programach budowy dróg kra-
jowych.

Dlatego samorządowcy z  niepo-
kojeniem przyjmują przedstawiony 
ostatnio przez Ministerstwo Infra-
struktury Program Budowy Ob-
wodnic na lata 2020-2030, 
w  którym pominięto inwestycje na 
drogach krajowych w  granicach 
miast na prawach powiatu. Sygnata-
riusze listu przywołują zatem po-
nownie swoje argumenty: 
(…) Proponowana przez nas do reali-
zacji inwestycja stanowi rozwią-
zanie problemów transportowych 
na sieci strategicznej w ujęciu regio-
nalnym. Budowa wspomnianego 
węzła ma kluczowe znaczenie dla 
rozwoju północnej części woje-
wództwa śląskiego w tym dla inwe-
stycji w rozwój gospodarczy regionu 

tak bardzo potrzebny w  sytuacji 
spustoszeń w  gospodarce, jakie 
sieje epidemia COVID-19. Ponadto 
realizacja inwestycji jest kluczowym 
elementem dostępności i  rozwoju 
gospodarczego wszystkich gmin po-
łożonych wzdłuż DK-46 stanowią-
cych jednocześnie historyczny szlak 
staropolski. Są to gminy takie jak: 
Olsztyn, Janów, Przyrów, Lelów, Ko-
niecpol.

Samorządowcy przypominają 
także, co skłoniło Częstochowę 
i  okoliczne samorządy do podjęcia 
działań w  celu doprowadzenia do 
realizacji istotnej, nie tylko dla 
subregionu, inwestycji. Przywołują 
plany PKP, przedstawiają uwarun-
kowania terenowe, wyniki badań 
natężenia ruchu i  sytuacje bloko-
wania ruchu na DK-1, będącej ele-
mentem Transeuropejskiej Sieci 
Transportowej (TEN-T), z  powodu 
braku węzła ul. Bugajskiej.    
W ich ocenie jedynym racjonalnym 
rozwiązaniem problemu jest wybu-

dowanie drogi krajowej DK-46 na 
odcinku od granicy Miasta Często-
chowy z  Gminą Olsztyn do drogi 
krajowej nr 1 po nowym śladzie. 
Miałaby być to droga o  długości 
około 2,1 km, wymagająca reali-
zacji dwóch obiektów inżynieryj-
nych nad rzeką Wartą i  linią 
kolejową relacji Częstochowa - Za-
wiercie, budowy węzła drogowego 
DK-1 z  DK-46 oraz ewentualnej 
przebudowy istniejącego obiektu 
nad bocznicą kolejową dawnej 
Huty Częstochowa S.A.

Inwestycja stanowiłaby jeden 
z  elementów kompleksowej prze-
budowy drogi krajowej DK-46 
w  granicach Częstochowy. Jej 
celem jest udrożnienie DK-46 
i  możliwie najszybsze wyprowa-
dzenie ruchu tranzytowego na linii 
Opole – Kielce poza obręb zwartej 
zabudowy miejskiej (w  tym roku 
rozpoczyna się „unijna” rozbudowa 
DK-46 przy wyjeździe na Opole). 
Ma to istotne znaczenie dla popra-

wienia przejezdności całej sieci 
drogowej północnej części Woje-
wództwa Śląskiego i połączenia jej 
z województwami sąsiednimi.

Razem z przebudową DK-1 w Czę-
stochowie (współfinansowaną 
w  obecnej perspektywie unijnej) 
oraz będącą w  planach budową 
przedłużenia ul. 1 Maja do ul. Kra-
kowskiej stanowią element kom-
pleksowej zmiany przebiegu DK-46 
w  granicach miasta. Zadania te są 
zgodne z  polityką transportową 
kraju z  punktu widzenia spójności 
i efektywności komunikacyjnej.

Udrożnienie skrzyżowania ma 
również znaczenie dla dostępności 
terenów inwestycyjnych położo-
nych na obszarze dawnej Huty Czę-
stochowa, gdzie powstają 
nowoczesne zakłady, tworząc nowe 
miejsca pracy i zapewniając rozwój 
gospodarczy regionu. Blokujący się 
zjazd na DK-46 nie zachęca inwe-
storów do przenoszenia się na te-
reny pohutnicze, a zakłady, które już 
powstały, korzystają głównie z  do-
jazdów od strony ulicy Legionów lub 
alei Pokoju, zwiększając ruch cięża-
rowy na ulicach miasta.

W końcu listu  
samorządowcy  
konkludują:

Mając na uwadze złożoność narasta-
jącego problemu komunikacyjnego 
w południowo-wschodniej części 
Miasta Częstochowy oraz sprzyjają-
cych warunków jego rozwiązania przy 
okazji prowadzonej przez PKP Polskie 
Linie Kolejowe S.A. przebudowy linii 
kolejowej nr 1 relacji Częstochowa – 
Zawiercie, zwracamy się do Pana Mi-
nistra z prośbą o znalezienie sposobu 
na zrealizowanie przedmiotowej inwe-
stycji ze środków z budżetu państwa 
lub ze środków zewnętrznych w po-
staci dofinansowania unijnego.

Samorządowcy pytają ministra

Co ze środkami na Bugajską?



3

 Opracowanie kolumny - Katarzyna Gwara

ŚRODA-CZWARTEK 9-10 WRZEŚNIA 2020 Z POLICYJNEGO NOTATNIKA

Okradł niepełnosprawnego

Napadł na policjanta

Sosnowieccy policjanci zatrzymali męż-
czyznę, który okradł niepełnosprawnego. 
Mężczyzna zabrał mu telefon, pieniądze oraz 
dokumenty. Policjanci, dowiedziawszy się 
o zajściu, natychmiast podjęli działania i za-
trzymali sprawcę. Odzyskali również 
większość utraconego mienia. Za dokonanie 
zuchwałej kradzieży sprawcy może grozić 8 
lat więzienia.

Jak wynikało z relacji zgłaszającego 42-latka, 
do przestępstwa doszło na jednej z ulic dzielni-
cy Wagowa. Mężczyzna cierpi na chorobę, któ-
ra powoduje u niego trudności z poruszaniem 

się. To właśnie ten fakt z rozmysłem wykorzy-
stał sprawca. Przysiadł się do pokrzywdzonego, 
kiedy odpoczywał on na jednej z ławek i ukradł 
mu telefon, pieniądze i  dowód osobisty. Wie-
dział doskonale, że jego ofiara nie może się 
bronić, ani podjąć za nim pościgu. Powiado-
mieni o całym zajściu policjanci z Komisariatu 
Policji V błyskawicznie zajęli się sprawą. Już nie-
długo później zatrzymali 45-letniego mieszkań-
ca Sosnowca. Odzyskali również większość 
skradzionego mienia. Sprawca usłyszał zarzut 
dokonania kradzieży zuchwałej, a  to oznacza, 
że grozić mu może 8 lat więzienia.

Nie zorientowała się,  
że została oszukana
Policjanci z wydziału kryminalnego tarno-
górskiej komendy, wspólnie z  mun- 
durowymi z  Komendy Wojewódzkiej Po-
licji w  Katowicach, zatrzymali 20-letnią 
oszustkę. Kobieta wpadła w ręce mundu-
rowych chwilę po tym, jak odebrała od 
seniorki 40 tys. złotych. Wobec podej-
rzanej prokurator zastosował policyjny 
dozór. Za oszustwo mieszkance Chorzowa 
grozi 8 lat więzienia.

W powiecie tarnogórskim doszło do kilku 
prób oszukania seniorów metodami na „fał-
szywego policjanta” oraz „fałszywego wnucz-
ka”. Każde takie zgłoszenie jest weryfikowa-
ne przez mundurowych, którzy niejedno-
krotnie docierają do oszustów. Tym razem 
przestępcy próbowali wyłudzić pieniądze od 
seniorów z gminy Tworóg i w jednym przy-
padku prawie im się udało.

Kryminalni z Tarnowskich Gór oraz z Ko-
mendy Wojewódzkiej Policji w  Katowicach, 
w wyniku pracy operacyjnej namierzyli mło-
dą kobietę, która prawdopodobnie oszuki-
wała seniorów. Tarnogórscy kryminalni ob-
serwowali kobietę w  Krupskim Młynie, gdy 
ta, trzymając w  ręku papierową torbę, po-
śpiesznie wsiadała do samochodu. Policjanci 
spodziewali się, że mogło dojść do oszustwa, 
a w torbie prawdopodobnie znajdowały się 
przekazane pieniądze.

Niestety dyżurnemu z  tarnogórskiej ko-
mendy nikt nie zgłosił, że został oszukany. 
Policjanci jednak nie dali za wygraną. Skon-
taktowali się z dzielnicowym z Tworoga i po-
prosili go, aby ten porozmawiał z mieszkań-
cami i ustalił, czy przypadkiem ktoś nie został 
oszukany metodami na „fałszywego poli-
cjanta”, czy „fałszywego wnuczka”. Kiedy 
dzielnicowy prowadził ustalenia, kryminalni 
zatrzymali kobietę do kontroli drogowej. Sie-

dząca za kierownicą samochodu 20-latka 
oświadczyła, że odebrała przesyłkę i  jedzie 
z nią poza granice kraju.

W  tym czasie dzielnicowy skontaktował 
się z  tarnogórskimi kryminalnymi. Okazało 
się, że faktycznie ofiarą oszustki padła 92-let-
nia mieszkanka, która przekazała kobiecie 
40-tysięcy złotych. Pieniądze miały być prze-
znaczone na adwokata reprezentującego jej 
syna. Rzekomy krewny zadzwonił do senior-
ki kilkadziesiąt minut wcześniej i płaczliwym 
głosem prosił „matkę” o  pomoc. Potrzebo-
wał dużo pieniędzy, ponieważ spowodował 
wypadek, w którym zabił człowieka. Pienią-
dze pozwoliłyby mu wyjść na wolność. Prze-
jęta kobieta spakowała oszczędności życia 
i  przekazała je dziewczynie, która po nie 
przyjechała.

Na szczęście 20-letnia mieszkanka Cho-
rzowa została zatrzymana przez tarnogór-
skich policjantów. Stróże prawa odzyskali 
również pieniądze, które były spakowane 
w papierową torbę.

Mieszkanka Chorzowa trafiła do policyjnej 
celi. Nazajutrz usłyszała zarzut oszustwa, 
a prokurator zastosował wobec niej środek 
zapobiegawczy w postaci policyjnego dozo-
ru. 20-latce grozi do 8 lat więzienia.

Zaatakowała nożem 15-latka
Zabrzańscy stróże prawa zatrzymali 
28-letnią kobietę, która w trakcie awantury 
zaatakowała nożem 15-letniego syna 
swojej znajomej. Po analizie zebranego ma-
teriału dowodowego zabrzańscy śledczy 
przedstawili 28-latce zarzut usiłowania za-
bójstwa. Sąd Rejonowy w Zabrzu przychylił 
się do wniosku prokuratora i  tymczasowo 
aresztował kobietę na 3 miesiące.

Zabrzańscy kryminalni wyjaśniają okoliczno-
ści zdarzenia, do jakiego w centrum Zabrza. Dy-
żurny komendy miejskiej policji otrzymał zgło-
szenie dotyczące awantury, do jakiej miało 
dojść na rogu ulic Jagielońskiej i  Londzina. 
Z  treści zgłoszenia wnikało, że w czasie kłótni 
trzech kobiet, 15-letni syn jednej z nich został 
ugodzony nożem w klatkę piersiową. 15-latek 
został przewieziony do szpitala, gdzie przeszedł 
operację. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeń-
stwo. Policjanci ustalili, że odpowiedzialną za 
pchnięcie 15-latka nożem jest 28-letnia miesz-

kanka Zabrza, która już od dłuższego czasu by-
ła skonfliktowana z matką nastolatka. Zebrany 
w  sprawie materiał dowodowy, pozwolił na 
przedstawienie 28-latce zarzutu usiłowania za-
bójstwa, za co grozi jej kara co najmniej 8 lat 
wiezienia. W przeszłości podejrzana była już ka-
rana za przestępstwa z użyciem przemocy. Na 
wniosek śledczych w  piątek sąd zdecydował 
o  tymczasowym aresztowaniu kobiety na 3 
miesiące.

Seryjny włamywacz 
aresztowany

Na 3 miesiące trafił do aresztu 40-letni 
mieszkaniec Zabrza podejrzany o liczne kra-
dzieże z  włamaniem. Śledczy przedstawili 
mężczyźnie 12 zarzutów dotyczących kra-
dzieży i  kradzieży z  włamaniem, a  także 2 
zarzuty posiadania narkotyków. Policjanci 
będą też ustalać, czy zabrzanin ma związek 
z  innymi włamaniami na terenie woje-
wództwa śląskiego. Mężczyzna przestępstw 
tych dopuścił się w  warunkach tzw. recy-
dywy, dlatego grozi mu do 15 lat więzienia.

Mysłowiccy kryminalni prowadzili czynności 
w sprawie włamań, do których w ostatnim cza-
sie dochodziło na terenie naszego miasta. Ope-
racyjne ustalenia policjantów pozwoliły na wy-
typowanie potencjalnego sprawcy. Stróże pra-
wa przeprowadzili na terenie Sosnowca realiza-
cję, podczas której na gorącym uczynku zatrzy-
mali kompletnie zaskoczonego mężczyznę. 
Okazał się nim 40-letni mieszkaniec Zabrza. 
Przy mężczyźnie policjanci znaleźli torbę z na-
rzędziami wykorzystywanymi do włamań oraz 
pochodzącymi z  kradzieży, a  w  należącym do 
niego samochodzie skradzione elektronarzę-
dzia oraz amfetaminę. Podczas przeszukania 

mieszkania mężczyzny zabezpieczono odzież, 
przedmioty pochodzące z  kradzieży, kolejną 
porcję amfetaminy i pistolet. Śledczy sprawdzą, 
czy na jego posiadanie wymagane jest zezwole-
nie i czy mógł być wykorzystany do popełnienia 
innych przestępstw. Zabrzanin trafił do policyj-
nego aresztu, a kryminalni zbierali materiał do-
wodowy. W toku tych czynności stróże prawa 
ustalili, że mężczyzna dokonywał włamań m. in. 
w  Mysłowicach, Sosnowcu, Myszkowie i  Ra-
dzionkowie. Zebrany przez śledczych materiał 
dowodowy pozwolił na przedstawienie mu 12 
zarzutów dotyczących kradzieży i  kradzieży 
z włamaniem oraz 2 zarzutów posiadania nar-
kotyków. 40-letni zabrzanin przestępstw tych 
dopuścił się w  warunkach tzw. recydywy czyli 
powrotu do przestępstwa, dlatego grozi mu na-
wet 15 lat więzienia. Na poczet przyszłych kar 
zabezpieczono znalezioną przy mężczyźnie go-
tówkę oraz samochód. Decyzją Sądu Rejono-
wego w Mysłowicach 40-latek trafił na 3 miesią-
ce do tymczasowego aresztu.

Sprawa ma charakter rozwojowy. Policjanci 
ustalają, czy mężczyzna może być sprawcą in-
nych włamań, do których dochodziło na terenie 
województwa śląskiego.

Środek zapobiegawczy w postaci dozoru 
policyjnego oraz poręczenia majątko-
wego zastosował prokurator wobec 
23-letniego bytomianina. Mężczyzna na-
padł na 15-latka, raniąc go ostrym 
narzędziem. Powiadomieni o  zdarzeniu 
policjanci zatrzymali agresora. Grozi mu 
do 5 lat więzienia.

Dyżurny został powiadomiony, że ulicą 
Konopnicką ma poruszać się półnagi, agre-
sywny mężczyzna, który zaczepia prze-
chodniów. Na miejsce zostali skierowani 
mundurowi z komisariatu III. Na ulicy Mięt-
kiewicza w  oknie budynku, policjanci za-
uważyli mężczyznę, który odpowiadał 
rysopisowi i  wykrzykiwał wulgaryzmy. 
Obelgi były skierowane w  kierunku jed-
nego z bytomskich klubów piłkarskich oraz 

interweniujących stróży prawa. Głośne za-
chowanie agresora spowodowało, że na 
miejscu pojawiła się grupa kilkudziesięciu 
osób. Mundurowi wezwali wsparcie, a  na-
stępnie weszli do mieszkania. Szybko za-
trzymali agresywnego i silnie pobudzonego 
mężczyznę. W  trakcie czynności okazało 
się, że 23-latek odpowiada za napaść na 
młodego mężczyznę, do której doszło 
około godziny 21 na ulicy Musialika. Tam 
15-latek został uderzony ostrym narzę-
dziem w  głowę. Został zabrany przez za-
łogę pogotowia ratunkowego i oddany pod 
opiekę lekarzy. Jego życiu nie zagraża nie-
bezpieczeństwo. W sobotę napastnik usły-
szał zarzuty. Prokurator objął go policyjnym 
dozorem oraz zastosował poręczenie ma-
jątkowe. W  więzieniu może spędzić naj-
bliższe 5 lat.

Pobił znajomego,  
bo dobierał się do jego partnerki
Do aresztu śledczego trafił zatrzymany 
przez policjantów 29-letni będzinianin - 
sprawca brutalnego pobicia swojego 
66-letniego znajomego. Będący pod 
silnym wpływem alkoholu, zaatakował 
właściciela mieszkania, podczas suto za-
krapianej alkoholem imprezy. Obrażenia, 
jakich doznał, realnie zagrażały jego życiu. 
Za przestępstwo którego się dopuścił, 29-
latek może spędzić w więzieniu nawet 10 
najbliższych lat.

Do brutalnego pobicia 66-letniego będzi-
nianina doszło w jednym z domów na tere-
nie będzińskiej dzielnicy Małobądz. Jak usta-

lili śledczy, w mieszkaniu 66-latka pojawił się 
jego 29-letni znajomy wraz ze swoją 34-let-
nią partnerką życiową. W trakcie spotkania 
uczestnicy wypili sporą ilość alkoholu. Gdy 
29-latek wyszedł do ubikacji, 66-latek próbo-
wał wykorzystać jego pijaną 34-letnią part-
nerkę. Po wyjściu z łazienki, widzący „zaloty” 
nietrzeźwego kompana 29-latek, zaatakował 
swojego znajomego. W trakcie zdarzenia na-
pastnik zadawał swojej ofierze wiele ude-
rzeń w twarz, głowę i klatkę piersiową. W or-
ganizmie napastnika w  chwili zatrzymania 
znajdowały się prawie 3 promile alkoholu. 
Na wniosek śledczych, sąd tymczasowo 
aresztował 29-letniego będzinianina. Grozi 
mu 10 lat więzienia.
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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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5OGŁOSZENIA

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
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