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Godziny dla seniorów

Nowe zasady 
w sklepach

Covid-19

Nie żyje proboszcz  
parafii w Konopiskach

KMP

Kolejni policjanci 
zakażeni

Zmarł ksiądz Sławomir Kaczma-
rek, proboszcz parafii świętego 
Walentego w  Konopiskach. Du-
chowny był zarażony Covid-19. 
Jego stan od początku był ciężki. 
Szczegóły dotyczące pogrzebu 
zostaną podane w  najbliższym 
czasie.

Przypomnijmy, proboszcz parafii 
świętego Walentego w  Konopi-
skach o  tym, że jest zakażony 
Covid-19 dowiedział się po 20 wrze-
śnia, kilka dni po uroczystościach 
pierwszokomunijnych. W  efekcie 
służby sanitarne poszukiwały osób, 

które w  dniach 18-20 września 
uczestniczyły w  mszach świętych 
właśnie w  kościele pw. św. Walen-
tego w Konopiskach.

Z  informacji przekazywanych 
przez lekarzy, stan proboszcza od 
początku był ciężki. Jego życia nie 
udało się uratować. Duchowny 
zmarł 7 października w  szpitalu 
w Łodzi.

Parafia świętego Walentego w Ko-
nopiskach powróciła już do normal-
nego funkcjonowania. Testom na 
obecność Covid-19 poddany został 
także wikariusz. Wyniki są nega-
tywne.

 Opracowanie kolumny - Katarzyna Gwara

Prima, służbowy pies strażników 
miejskich, wywąchał na terenie 
jednej z  częstochowskich szkół 
podstawowych środki odurzają-
ce. Należały one do czterech 
osób nieletnich. Sprawa trafiła 
na policję.

Częstochowska straż miejska 
często patroluje boiska i  tereny 
szkolne szczególnie w  godzinach 
popołudniowych i  wieczornych - 

wtedy też tam gromadzi się mło-
dzież czy też osoby pełnoletnie. 
W  minioną środę strażnicy miejscy 
wspólnie z psem służbowym Primą 
zauważyli cztery osoby nieletnie, 
które znajdowały się na boisku 
szkolnym. Jak się okazało, miały one 
przy sobie środki odurzające - wy-
wąchał je czworonóg strażników 
miejskich. Funkcjonariusze prze-
wieźli osoby nieletnie na IV Komisa-
riat Policji i  przekazali sprawę do 
dalszej realizacji.

Straż miejska 

Wywąchała na boisku 
szkolnym środki 
odurzające

- Od 15 października, od godz. 
10 do 12 w sklepach i apte-
kach obowiązywać będą go-
dziny dla seniorów - poinfor-
mował premier Mateusz Mo-
rawiecki. Pakiet rozwiązań 
dotyczący osób starszych bę-
dzie systematycznie rozwija-
ny. - W perspektywie przy-
szłego tygodnia zaproponuje-
my bardziej kompleksowe 
rozwiązania - zapowiedział 
minister zdrowia.

Szef rządu na konferencji prasowej 
przedstawił strategiczne cele na naj-
bliższe tygodnie. Pierwszym z  nich 
jest - jak wskazał - możliwe ograni-
czenie liczby zgonów i zapewnienie 
ochrony seniorom, czyli osobom 
najbardziej narażonym na utratę 
zdrowia i  śmierć. Drugi to zapew-
nienie wydolności służby zdrowia, 
a  trzeci - „utrzymanie gospodarki 
w  możliwie dużym reżimie sani-
tarnym, ale na obrotach normal-
nych”.

Morawiecki poinformował, że 
celem ochrony osób starszych przed 

COVID-19 od 
czwartku, 15 paź-
dziernika, tak jak 
wiosną, wprowa-
dzone zostaną go-
dziny dla seniorów 
w  aptekach, sklepach 

i drogeriach. To oznacza, że między 
godz. 10 a  godz. 12 zakupy w  tych 
miejscach będą mogły robić wy-
łącznie osoby powyżej 60. roku 
życia.

Rząd, jak przekazał, podjął także 
decyzję o  przekazaniu 38 mln zło-
tych dla domów pomocy społecznej, 
których w Polsce jest ok. 800. - Dla 
jeszcze lepszego zabezpieczenia sa-
nitarnego, wsparcia personelu prze-
kazaliśmy dzisiaj już z  rezerwy 
dodatkowe 38 mln zł - wyjaśnił.

Szef resortu zdrowia zaznaczył, że 
w  związku z  m.in. scenariuszem 
eskalacji epidemii, trwa zwiększanie 
liczby łóżek szpitalnych dla osób 
z  COVID-19. Jak podał, wojewo-
dowie mają obecnie do dyspozycji 
11 tys. łóżek szpitalnych, z  czego 
ponad 4,5 tys. jest zajętych. - Bę-
dziemy pracowali nad tym, by 
w ciągu najbliższych dni powiększyć 
to o  2 tysiące. To samo dzieje się 
z  respiratorami. Ta liczba na po-
czątku tygodnia oscylowała w okoli-
cach 800, w tej chwili przekroczyła 
900 - wyjaśnił Niedzielski. Jak 
wskazał, polecił Agencji Rezerw 
Materiałowych wydać szpitalom 
kolejne 300 respiratorów i 264 kar-
diomonitorów.

Premier, mówiąc o trzecim ze stra-
tegicznych obszarów, czyli o gospo-
darce, akcentował, że rząd chce 
uniknąć jej ponownego zamknięcia. 
Jak wyjaśnił, celem jest to, aby tam, 
gdzie to możliwe, funkcjonowała 
ona normalnie. - Te branże, które 
w  największym stopniu wiążą się 
z  kontaktowaniem ludzi między 
sobą - tak jak w ostatnich kilku mie-
siącach miały ograniczenia, tak 

i  będą miały ograniczenia w  kolej-
nych miesiącach. Jednak pozostałe 
zakłady przemysłowe, firmy, przed-
siębiorstwa - handlowe, usługowe, 
chcemy aby mogły funkcjonować - 
zapewnił.

Morawiecki zapewnił, że rząd chce 
wszystkim pracownikom i  praco-
dawcom zapewnić możliwie bez-
pieczne prowadzenie działalności 
gospodarczej, choć jest to uzależ-
nione od przebiegu epidemii. - Jeśli 
uda się wyhamować dynamikę, to 
nie przewidujemy jakiś istotnych 
dalszych ograniczeń poza tymi, 
które dziś obowiązują - powiedział. 
Zauważył też, że od zarządzających 
przedsiębiorcami zależy odpo-
wiednie ułożenie czasu pracy 
i  umożliwienie pracy zdalnej dla 
osób powyżej 55-60 roku życia.

Minister zdrowia, nawiązując do 
wcześniejszych słów premiera 
o  tym, że w  tej chwili priorytetem 
działań będzie ochrona osób star-
szych, podkreślał, że pakiet roz-
wiązań będzie systematycznie 
rozwijany. - W  perspektywie przy-
szłego tygodnia zaproponujemy 
bardziej kompleksowe rozwiązania 
- zapowiedział Niedzielski.

Premier Morawiecki podkreślał, 
że Rządowy Zespół Zarządzania 
Kryzysowego obraduje w  regu-
larnym, codziennym cyklu. Zgodnie 
z  jego zapowiedzią o  kolejnych de-
cyzjach rząd poinformuje 
w czwartek, a najpóźniej - w piątek. - 
Dążymy do ustabilizowania sytuacji, 
dążymy do tego, aby dynamika 
wzrostu zachorowań była malejąca 
- podsumował.

20 policjantów z  III Komisariatu 
Policji w Częstochowie jest zaka-
żonych Covid-19. Obecnie na 
kwarantannie przebywa 19 funk-
cjonariuszy.

W  skali całej Komendy Miejskiej 
Policji w Częstochowie 26 funkcjo-
nariuszy ma wynik pozytywny. 43 
przebywa na kwarantannie - wśród 
nich są również pracownicy cywilni. 
Jeden z policjantów już wyzdrowiał. 

- Mieszkańcy nie muszą się obawiać 
o swoje bezpieczeństwo - zapewnia 
asp. szt. Marta Kaczyńska z często-
chowskiej policji. -  Zdarzenia z  te-
renu Komisariatu III obsługuje 
Komisariat V oraz komisariaty przy-
ległe, a także funkcjonariusze z od-
działu prewencji. Mieszkańcy mogą 
czuć się bezpieczni. Policjanci cały 
czas będą widoczni na ulicach i pa-
trolują miasto bez zakłóceń - podsu-
mowuje.
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Kłobuck

Szła poboczem. 
Została potrącona

W naszym mieście

Rusza internetowa 
poradnia dla dzieci 
i młodzieży

Częstochowa

Odnawiają groby żołnierzy

Rzecznik rządu: 

Zakrywanie ust i nosa to nie jest duży  
trud, to kwestia odpowiedzialności

Kłobuccy śledczy wyjaśniają 
szczegóły zdarzenia drogowego, 
do którego doszło w  Janikach. 
59-letnia kierująca fiatem - pod-
czas cofania - potrąciła 87-letnią 
kobietę, która szła poboczem 
drogi.

Do zdarzenia doszło w  środę 
(7.10.), kilkanaście minut po go-
dzinie 16.00 w  Janikach (gmina 
Panki). 59-letnia kobieta siedziała za 
kierownicą osobowego fiata. Pod-
czas cofania najechała na idącą po-
boczem  87-latkę. Zarówno 
kierująca samochodem jak i  piesza 
są mieszkankami powiatu kłobuc-

kiego. Kierująca samochodem była 
trzeźwa. Pokrzywdzona kobieta 
z obrażeniami ciała została zabrana 
do częstochowskiego szpitala.

Podczas obsługi zdarzenia oglę-
dziny wykonywali policjanci z  kło-
buckiej drogówki. Wypadek będzie 
przedmiotem badań biegłego z  za-
kresu rekonstrukcji przebiegu zda-
rzeń drogowych, którego opinia 
zostanie wykorzystana w toczącym 
się postępowaniu.

Szczegółowe okoliczności tego 
wypadku sprawdzają śledczy z Kło-
bucka pod nadzorem częstochow-
skiego prokuratora.

Wysłanie mejla na specjalny ad-
res jest w  Częstochowie pierw-
szym krokiem, jaki młody czło-
wiek może wykonać, aby liczyć na 
fachowe wsparcie w  razie kryzy-
su, doświadczenia przemocy czy 
dyskryminacji. Ale takie czekające 
w  sieci ,,koło ratunkowe” to nie 
jedyny element kolejnej edycji 
miejskiego projektu zapobiegają-
cego przemocy rówieśniczej. 
,,Strefa Empatii” będzie trwać 
przez cały rok szkolny.

Zjawisko przemocy – także w środo-
wisku szkolnym – z roku na rok przy-
biera na sile. – Nie ustajemy w naszych 
staraniach, aby już wśród tych bardzo 
młodych ludzi – jeszcze kształtują-
cych swoje wartości i  postawy – 
w  cenie było poszanowanie 
odmienności, cywilizowany spór 
i dialog bez odwoływania się do siły – 
mówi prezydent Krzysztof Matyjasz-
czyk. – Razem ze szkołami 
i  fachowcami, którzy wiedzą, jak po-
magać, będziemy stawiać szlaban nie-
tolerancji, pogardzie, nienawistnemu 
językowi i  agresji. Taka inwestycja 
w  przyszłość Częstochowy jest 
równie ważna, a nawet ważniejsza niż 
to, co robimy, aby miasto rozwijało się 
materialnie.

W ramach szeroko pojętej profilak-
tyki antyprzemocowej już w  2017 r. 
w  Częstochowie ruszył projekt 
„Strefa Empatii”. Dotychczas wzięło 
w nim udział już kilkaset osób. W tym 
roku szkolnym – ze względu na pan-
demię – forma,,Strefy Empatii” mu-
siała zostać dostosowana do nowych 
okoliczności. Jako pierwsza ruszy 
więc  Internetowa Poradnia Kryzy-
sowa, działająca w  ramach Często-
chowskiego Centrum Interwencji 
Kryzysowej. W  czasie rygorów sani-
tarnych osobisty kontakt z psycholo-
gami często jest utrudniony, a młodym 
ludziom w  epidemicznej rzeczywi-
stości przybyły przecież nowe poten-

cjalne źródła stresu – czy to w związku 
ze zdalną nauką, czy np. zmieniającą 
się sytuacją życiową rodziców i napię-
ciami, które może to powodować. 
Dlatego w  październiku w  szkołach 
pojawią się plakaty informujące o tym, 
w jaki sposób w Częstochowie w razie 
kryzysu można uzyskać wsparcie 
przez internet – w sposób bezpieczny, 
dyskretny, zaufany, profesjonalny. 
Młodzi ludzie doświadczający prze-
mocy, hejtu, dyskryminacji czy innych 
życiowych trudności będą mogli liczyć 
na pomoc psychologów i  inter-
wentów kryzysowych wysyłając 
mejla na adres pomoc@cztps.eu

Natomiast pod wspólnym ha-
słem  „Częstochowa wolna od prze-
mocy”, elementami tej edycji ,,Strefy 
Empatii” będą spotkania informa-
cyjne, szkolenia warsztatowe dla pe-
dagogów, spotkania z  rodzicami 
(z  udziałem pedagogów szkolnych, 
wychowawców klas we współpracy 
z  policją i  poradnią psychologiczno-
-pedagogiczną) czy warsztaty dla 
ostatnich klas szkół podstawowych 
oraz klas I  i  II szkół ponadpodstawo-
wych. Dla pedagogów szkolnych i wy-
chowawców specjaliści poprowadzą 
spotkania superwizyjne, służące ana-
lizie i doskonaleniu pracy z młodzieżą. 
Będą też m.in. punkty konsultacyjne 
dla rodziców i uczniów wymagających 
indywidualnego wsparcia psycholo-
giczno-pedagogicznego. W  działania 
,,Strefy Empatii” włączą się też samo-
rządy uczniowskie.

Projekt będzie realizowany do 
czerwca przyszłego roku. Jego orga-
nizatorami są Wydział Edukacji 
Urzędu Miasta, Częstochowskie To-
warzystwo Profilaktyki Społecznej, 
Pełnomocniczka Prezydenta Miasta 
ds. Równych Szans, Młodzieżowa 
Rada Miasta, Zespół Poradni Psycho-
logiczno-Pedagogicznych, Komenda 
Miejska Policji, Straż Miejska oraz To-
warzystwo Miłośników Lwowa 
i Kresów Południowo-Wschodnich.

Zakończył się drugi etap remon-
tu kwatery poległych w  czasie 
kampanii wrześniowej żołnierzy 
tej formacji – tak mocno związa-
nej z  dziejami naszego regionu. 
Aby sukcesywnie odnawiać to 
miejsce pamięci, miasto korzysta 
z funduszy wojewódzkich.

Kompleksowe prace polegały m.in. 
na budowie wyeksponowanej strefy 
wejściowej z  nową   tablicą główną 
i  wykonaniu granitowego obramo-
wania kwatery. Zniszczone beto-
nowe krzyże i  3 tablice zbiorowe 
z  nazwiskami poległych zamieniono 

na nowe, granitowe. Przebudowano 
także alejki i  założono nową zieleń. 
Projekt remontu powstał dwa lata 
temu w pracowni ,,Tim Architekci –  T. 
Borowiecki, M. Małasiewicz”.

- Prace rozpoczęto w zeszłym roku 
od wykonania strefy wejściowej, 
która ma zwracać uwagę na wcze-
śniej mało widoczną, zwróconą tyłem 
i bokiem do głównych alejek, kwaterę 
grobów żołnierzy 7. Dywizji Piechoty. 
Na wybrukowanym granitową 
kostką placyku usytuowana została 
tablica z  ażurowym krzyżem i  na-
pisem ,,Groby wojenne żołnierzy 
Wojska Polskiego poległych we 

wrześniu 1939 r.” - informują przed-
stawiciele biura prasowego magi-
stratu.

W  tym roku z  kolei wymieniono 
ramę jednej z  mogił zbiorowych 
i  umieszczono w  jej obrębie tablicę 
z  nazwiskami poległych. Na nowej, 
granitowej ramie zamontowano 14 
krzyży – również wykonanych z gra-
nitu.

Remont kwatery realizowany jest 
z  dotacji Wojewody Śląskiego. Ca-
łość prac szacowana jest na nieomal 
408 tys. zł. Środki wydatkowane na 
ten cel dotychczas (w  latach 2018-
2020) wyniosły  prawie 147 tys. zł.

Zakrywanie ust i nosa to nie jest 
duży trud, to kwestia odpowie-
dzialności; to wszystko jest w tro-
sce o zmniejszenie liczby chorych 
- podkreślił rzecznik rządu Piotr 
Müller. Jak wskazał, emisja koro-
nawirusa, gdy dwie osoby są 
w maseczkach i dzieli je dystans, 
jest praktycznie niemożliwa. Od 
soboty cały kraj znajduje się w co 
najmniej żółtej strefie, a niektóre 
powiaty także w  czerwonej. Dla 
mieszkańców oznacza to m.in. 
obowiązek zasłanianiu nosa i ust 
w przestrzeni publicznej.

Rzecznik rządu w  Programie 
Pierwszym Polskiego Radia pod-
kreślił, że zakrywanie ust i nosa to 
przede wszystkim kwestia odpo-
wiedzialności. - Chciałbym, że-
byśmy żyli w społeczeństwie, które 
bez wymogu formalnego nawet 
w takiej trudnej sytuacji obowiązek 
maseczek samo realizuje. Oczywi-
ście, tak nie jest, w związku z tym od 
tego są przepisy prawa, by to egze-

kwować. Natomiast to wszystko 
jest w  trosce o  zmniejszenie liczby 
osób, które będą chorowały - po-
wiedział.

Zwrócił zarazem uwagę, że no-
szenie maseczki nie ogranicza 
w jakiś „ekspansywny” sposób praw 
obywatelskich. Przyznał, że 
z ogromnym żalem patrzy na osoby 
w  swoim wieku, czyli trzydziesto-
latków, które z  nieuzasadnionych 
przyczyn nie chcą nosić maseczki. - 
Przecież to nie jest duży trud, a jed-
nocześnie ogromne zmniejszenie 
potencjału zakażenia innej osoby - 
powiedział Müller.

Jak zaznaczył, gdy dwie osoby 
mają maseczki i  dzieli je dystans, 
wówczas możliwość zarażenia 
praktycznie nie istnieje.

Müller pytany był też o zapowie-
dzianą politykę „zero tolerancji” 
wobec osób, które nie stosują się do 
obowiązku zakrywania ust i  nosa. 
Jak zaznaczył, egzekwowanie tych 
przepisów ma kilka poziomów. 
Wskazał, że mandat, jaki można 
otrzymać za nieprzestrzeganie 

obostrzeń, wynosi ok. 500 zł, ale 
w  przypadkach rażącego naru-
szenia przepisów kary mogą się-
gnąć nawet 5-20 tys. zł.

Rzecznik rządu podkreślił, że ist-
nieje podstawa prawna do wprowa-
dzania takich ograniczeń. - Jesteśmy 
w  stanie epidemii, który został 
ogłoszony już kilka miesięcy temu - 
wskazał.

Minister zdrowia Adam Nie-
dzielski podkreślił w  czwartek, że 
przepisy pozwalające na karanie za 
nieprzestrzeganie zasad epide-
micznych zostały uzgodnione 
i  przejrzane z  policją pod kątem 
możliwości ich egzekwowania. Szef 
resortu zdrowia oraz komendant 
główny policji Jarosław Szymczyk 
już we wtorek ogłosili politykę 
„zero tolerancji”. Z  obowiązku za-
krywania ust i nosa – przy pomocy 
np. maseczki, części odzieży czy 
przyłbicy - będą zwolnione osoby 
posiadające zaświadczenie lekar-
skie lub dokument potwierdzający 
niepełnosprawność.

Trzy osoby - w tym dwójka dzieci 
- trafiły do szpitala po wypadku, 
do którego doszło na obwodnicy 
krzepickiej. Ze wstępnych usta-
leń policjantów z drogówki wyni-
ka, że 25-latka wjeżdżała na 
DK43 z drogi podporządkowanej 
i  nie udzieliła pierwszeństwa 
64-latkowi kierującemu volvo.

Do wypadku doszło w  środę 
(8.10.) około godziny 20:05, na 
drodze krajowej nr 43 w  Krzepi-
cach. 25-letnia mieszkanka powiatu 
kłobuckiego, która prowadziła oso-
bowe renault, wyjeżdżała z  drogi 

podporządkowanej – ulicy Dą-
browskiego. Nie udzielił jednak 
pierwszeństwa przejazdu jadą-
cemu w  kierunku Wielunia 64-let-
niemu kierowcy osobowego volvo 
(mieszkaniec powiatu wieluń-
skiego). Kierujący byli trzeźwi.

Z  kobietą podróżowała dwójka 
dzieci w wieku 6 i 8 lat, które z obra-
żeniami ciała zostały przewiezione 
do częstochowskiego szpitala. Na-
tomiast z  mężczyzną podróżowała 
64-letnia kobieta, która również 
odniosła obrażenia i  została prze-
wieziona do szpitala w Oleśnie.

Na miejscu zdarzenia pracowali 
policjanci z  kłobuckiej drogówki. 
Aktualnie dokładne przyczyny 
i okoliczności wypadku ustalają kło-
buccy śledczy pod nadzorem czę-
stochowskiego prokuratora. 
W  toczącym się postępowaniu zo-
staną powołani biegli, w tym biegły 
z zakresu rekonstrukcji i przebiegu 
wypadków drogowych.

W  trakcie wykonywania policyj-
nych czynności droga krajowa 43 
w  kierunku Wielunia była za-
mknięta. Wyznaczono objazdy dro-
gami gminnymi przez Krzepice.

 Opracowanie kolumny - Katarzyna Gwara

Ranne dzieci

Kolejny 
wypadek  
na obwodnicy 
Krzepic



3

 Opracowanie kolumny - Katarzyna Gwara

PONIEDZIAŁEK-WTOREK 12-13 PAŹDZIERNIKA 2020 Z POLICYJNEGO NOTATNIKA

Policjanci z Siemianowic Śląskich oraz KWP w Kato-
wicach zatrzymali 4 osoby podejrzane o  rozboje. 
Grupa ta za pośrednictwem portalu erotycznego na-
wiązywała kontakt z  mężczyznami, a  następnie 
podczas spotkania, napadała na nich. Sprawcy przy 
użyciu broni palnej oraz bijąc i grożąc pokrzywdzo-
nym okradali ich. Żądali także wydania kart banko-
matowych oraz pinów. Decyzją sądu podejrzani zo-
stali tymczasowo aresztowani na okres 3 miesięcy.

Policjanci z Siemianowic Śląskich oraz Katowic wpadli 
na trop grupy dokonującej rozbojów na mężczyznach. 
Jej członkowie to dwie kobiety w wieku 20 i 21 lat oraz 
mężczyźni w wieku 38 lat i 27 lat. Przestępcza szajka, na 
portalu erotycznym nawiązywała kontakty z  mężczy-
znami i podając się za przedstawicielkę płci przeciwnej 
umawiała z  nimi spotkania, na których mężczyźni byli 
napadani.

Na trop sprawców stróże prawa wpadli po tym, jak do 
siemianowickiej komendy wpłynęły dwa zgłoszenia. 
Pierwsze dotyczyło rozboju popełnionego na męż-
czyźnie, który został napadnięty podczas spotkania 
z kobietą, którą poznał na portalu internetowym. Z prze-
kazanych informacji wynikało, że gdy pokrzywdzony 
przyjechał we wskazane miejsce, został napadnięty 
przez 3 osoby. Sprawcy bili go i przy użyciu broni palnej 
grozili. Okradli mężczyznę z  wartościowych przed-
miotów, które miał przy sobie oraz z  karty bankoma-
towej. Zmusili go również do podania pinu i  pojechali 
z nim do bankomatu. Mężczyźnie udało się wtedy uciec.

Do kolejnego, identycznego zdarzenia doszło następ-
nego dnia w Katowicach. Wtedy siemianowiccy krymi-
nalni połączyli siły ze swoimi kolegami z  Wydziału 
Kryminalnego  KWP  w  Katowicach. Dzięki prowa-
dzonym wspólnie czynnościom i  podjętym ustaleniom 
wkrótce śledczy zatrzymali sprawców tych brutalnych 

przestępstw. Do zatrzymań przestępców doszło w kilku 
różnych miejscach. W sprawie zostało zabezpieczonych 
wiele dowodów. Podczas przeszukania mieszkania i po-
jazdu, którym poruszali się sprawcy, śledczy znaleźli 
między innymi 2 sztuki broni palnej, którą wykorzysty-
wali podczas napadów przestępcy. 

Podejrzani zostali doprowadzeni przed oblicze wy-
miaru sprawiedliwości. Sąd uznał, że konieczne jest w tej 
sprawie zastosowanie wobec całej czwórki środka za-
pobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. 
Podejrzani trafili za kratki na 3 miesiące.  Dodatkowo 
okazało się, że grupa ta pobiła jeszcze innego męż-
czyznę i  okradła go z  3000 złotych. Za przestępstwo 
rozboju z użyciem broni palnej grozi kara do 15 lat wię-
zienia.

Ofiar poszukiwali  
na portalu erotycznym

Wykorzystali trudną 
sytuację 18-latki. Zrobili 
z niej prostytutkę

Kradli paliwo  
na śląskich stacjach

Uciekł z norweskiego zakładu karnego. 
Zatrzymali go śląscy policjanci

Odzyskał skradzione towary  
warte blisko 130 tysięcy

Policjanci z katowickiej komen-
dy wojewódzkiej zajmujący się 
zwalczaniem handlu ludźmi za-
trzymali dwóch sutenerów 
w  wieku 32 i  38 lat. Młodszy 
z nich wykorzystał trudne poło-
żenie życiowe 18-latki i  zwer-
bował ją do uprawiania prosty-
tucji, a następnie obaj mężczyź-
ni zarabiali na tym przestęp-
czym procederze traktując ko-
bietę jak „żywy towar”. Obaj 
usłyszeli zarzut handlu ludźmi. 
Grozi im do 15 lat więzienia.

Policjanci z  Zespołu do Walki 
z Handlem Ludźmi Wydziału Kry-
minalnego  KWP  w  Katowicach 
pod nadzorem Prokuratury Okrę-
gowej w  Katowicach prowadzą 
śledztwo w sprawie handlu ludźmi.

Śledczy pracowali nad sprawą od 
roku. Kompletowali i weryfikowali 
kolejne informacje oraz dowody 
na przestępcze działanie dwóch 
mężczyzn ze Śląska. Stróże prawa 
ustalili, że w  2015 roku 32-latek 
zwerbował 18-letnią wówczas ko-
bietę do uprawiania prostytucji, 
wykorzystując jej krytyczne poło-
żenie wynikające z trudnej sytuacji 
życiowej i  materialnej. Nastolatka 
trafiła na mężczyznę przypadkiem, 
kiedy poszukiwała pracy. Poprzez 
znajomych nawiązała kontakt 
z  mężczyzną, który miał ją za-

trudnić. Dopiero później kobieta 
dowiedziała się, że „praca”, którą 
ma rozpocząć związana jest z pro-
stytucją. Była wykorzystywana do 
jej uprawiania w  różnych klubach 
oraz miejscach na terenie Polski, 
Wielkiej Brytanii, Niemiec i trakto-
wana dosłownie jak „żywy towar”. 
Po jakimś czasie 32-latek 
„sprzedał” kobietę 38-latkowi, 
który czerpał korzyści materialne 
z uprawiania przez nią prostytucji 
na terenie Śląska. Cały proceder 
miał miejsce w latach 2015-2017, 
a  z  nielegalnej działalności obaj 
sprawcy uczynili sobie stałe źródło 
dochodu.

Gdy kryminalni wpadli na trop 
przestępców, ustalili, że młodszy 
z  nich odbywa karę pozbawienia 
wolności. W maju usłyszał dwa za-
rzuty dotyczące handlu ludźmi. 
Drugiego z mężczyzn, 38-latka po-
licjanci zatrzymali we wrześniu. 
Usłyszał on zarzut handlu ludźmi 
oraz ułatwiania i  czerpania ko-
rzyści majątkowej z  uprawiania 
prostytucji. Wobec podejrzanego 
na wniosek prokuratury, Sąd Rejo-
nowy Katowice – Wschód w Kato-
wicach zastosował środek 
zapobiegawczy w postaci tymcza-
sowego aresztowania go na okres 
3 miesięcy. Za handel ludźmi oraz 
czerpanie korzyści z  nierządu, 
grozi im od 3 do nawet 15 lat wię-
zienia.

Śląscy „łowcy głów” namierzyli i zatrzymali ucieki-
niera z norweskiego zakładu karnego. 30-latek od-
bywał tam karę 3 lat i 9 miesięcy pozbawienia wol-
ności za przestępstwa narkotykowe. Po ucieczce był 
poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania 
wydanym przez stronę norweską. Za mężczyzną wy-
stawiono także polski list gończy za kradzieże sa-
mochodów, za które miał spędzić w więzieniu 2 la-
ta. Poszukiwany wpadł w ręce policjantów w jednym 
z mieszkań w Gliwicach, które wynajmował.

Policjanci z  Zespołu Poszukiwań Celowych Sekcji do 
Walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu Wy-
działu Kryminalnego KWP w  Katowicach prowadzili 
poszukiwania 30-letniego mężczyzny bez stałego 
miejsca pobytu. Łukasz G. w listopadzie 2017 został za-
trzymany w Norwegii za posiadanie narkotyków i ska-
zany na karę 3 lat i  9 miesięcy więzienia. Mężczyzna 
zbiegł jednak z zakładu karnego w Norwegii i ukrywał 
się, wobec czego w  listopadzie 2019 roku norweska 
prokuratura wydała za nim Europejski Nakaz Areszto-

wania. Oprócz tego był on także poszukiwany przez Sąd 
Rejonowy w  Lublińcu do sprawy kradzieży samo-
chodów, za co miał do odbycia karę 2 lat więzienia. 30-
latka poszukiwali również policjanci z  rybnickiej 
komendy zajmujący się zwalczaniem przestępczości go-
spodarczej.

Poszukiwany często zmieniał adresy pobytu. Policyjne 
ustalenia wskazywały również, że przebywał na terenie 
Czech, ukrywając się tam przed organami ściągania. 
Mężczyzna był bardzo ostrożny i nieufny wobec obcych. 
Rzadko utrzymywał też kontakty z rodziną. Ostatecznie 
śląscy policjanci przy współpracy zespołu  ENFAST 
z Wydziału Poszukiwań Komendy Głównej Policji (poli-
cyjna międzynarodowa sieć współpracy  ENFAST  zaj-
muje się poszukiwaniem najgroźniejszych 
przestępców)  ustalili pewne mieszkanie w  Gliwicach, 
które wynajął i gdzie mógł przebywać. Tam też doszło 
do jego zatrzymania w ubiegły poniedziałek.

Mężczyzna odbędzie teraz karę 2 lat pozbawienia wol-
ności za kradzieże samochodów. Postępowanie 
w  sprawie Europejskiego Nakazu Aresztowania pro-
wadzi natomiast Prokuratura Okręgowa w Gliwicach.

Sosnowieccy policjanci z Komisariatu Policji IV zatrzy-
mali mężczyznę, który od dłuższego już czasu okradał 
swojego pracodawcę. W  chwili zatrzymania 28-latek 
również miał przy sobie zrabowany sprzęt elektronicz-
ny oraz ubrania. W  toku dalszych czynności śledczy 
z Sosnowca odzyskali mienie pochodzące z kradzieży 
o łącznej wartości blisko 130 tysięcy złotych.

Policjanci wiedzieli, że 28-latek od dłuższego czasu 
okrada swojego pracodawcę. Z magazynu, w którym 
był zatrudniony znikał sprzęt elektroniczny, ubrania, 
biżuteria oraz inne towary. Do zatrzymania doszło 

kiedy mężczyzna wychodził z pracy. Okazało się, że 
ma przy sobie sprzęt elektroniczny i  odzież pocho-
dzące z  kradzieży dokonanej przed chwilą. W  toku 
dalszych czynności śledczy odzyskali zrabowane 
mienie, o łącznej wartości blisko 130 tysięcy złotych. 
Na poczet przyszłych kar zabezpieczyli również od 
podejrzanego pieniądze w  gotówce i  samochód 
o  łącznej wartości ponad 52 tysięcy złotych. Po-
nieważ sprawca uczynił sobie z  dokonywania kra-
dzieży stałe źródło dochodu, może mu grozić 
surowsza kara. Mężczyzna został przez prokuratora 
objęty policyjnym dozorem.

Policjanci z  Orzesza zatrzymali 
dwóch obywateli Gruzji, którzy 
w ubiegłym miesiącu skradli pa-
liwo na łączną kwotę blisko 2,5 
tysiąca złotych. Mężczyźni jeź-
dzili po terenie całego Śląska, 
gdzie na wybranych stacjach pa-
liw, nie wzbudzając podejrzeń 
personelu, napełniali bak samo-
chodu oraz plastikowe pojemni-
ki i natychmiast odjeżdżali. W rę-
ce stróżów prawa wpadli zaraz 
po tym, jak samochód którym się 
poruszali brał udział w  kolizji 
drogowej. Zatrzymanym grozi 
kara do 5 lat więzienia.

Zatrzymani to obywatele Gruzji 
w wieku 23 i 27 lat, obecnie miesz-
kający na terenie powiatu biel-
skiego. Jak wynika ze 
zgromadzonego w  sprawie mate-
riału dowodowego, podróżując po 
całym Śląsku alfą romeo, kradli pa-
liwo między innymi na stacjach 

w  Orzeszu, Gliwicach oraz na te-
renie powiatu tarnogórskiego. Za-
wsze zachowywali się tak samo. 
Z  pełnym spokojem i  nie wzbu-
dzając podejrzeń tankowali swój 
samochód, napełniając paliwem 
także plastikowe pojemniki, po 
czym szybko odjeżdżali.

Kryminalni z Orzesza namierzyli 
ich, kiedy otrzymali informację, że 
pojazd którym się poruszali 29 
września brał udział w kolizji na te-
renie powiatu pszczyńskiego. Gru-
zini trafili do komisariatu, 
a  następnie do policyjnego 
aresztu. W tym czasie śledczy gro-
madzili materiał dowodowy 
i przesłuchiwali świadków. Zatrzy-
mani usłyszeli zarzuty. Przyznali 
się do kradzieży i  złożyli wnioski 
o dobrowolne poddanie się karze. 
Na poczet przyszłych kar i  grzy-
wien policjanci zabezpieczyli nale-
żącą do podejrzanych gotówkę.

Za kradzież grozi im kara do 5 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, ben-
zyna - 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 , Klima-
tyzacja , 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

 QFord Galaxy Titanium 2.0 TDCi 180 
KM Powerhift 7 osobowy, Salon 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, hybry-
da, 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, Es-
sentia, 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 Kli-
matyzacja Alu felgi Czujnik Parko-
wania 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 , 
Business NAVI,  Vat 23%, 2014, 134 
250 km,  1461 cm3, diesel - 25 
500 PLN; tel. 501 847 709

 Q RENAULT ESPACE 2005 r, 22 die-
sel DCL, 197 tys. pełne wyposaże-
nie, 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 ben-
zyna 
 - 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, ben-
zyna - 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 nego-
cjacji 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 - zadbany 
z dokumentami np. Fiat 125p, 126p , syrena , 
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 zapomniany , 
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 wieszczów) 
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 gospodar-
czą, 1 zł za metr kwadratowy, na terenie Czę-
stochowy, mieszkanie trzech wieszczy, m - 3, 
umeblowane, cena 1000 zł - tel. 503 002 462

 Q Wynajmę działający od 30 lat sklep mono-
polowo-spożywczy 24h na ul. Garibaldiego. 
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 użytko-
wą piwnicą. Ul. Kościuszki. Tel. 695 654 373, 
667 860 288

SPRZEDAM

 Q ZMIENIĘ mieszkanie kwaterunkowe (Trzech 
Wieszczy) 3 pokoje z kuchnią 49,2 m2 parter 
na dwa (2) odrebne mieszkania, po pokoju 
z kuchnią w blokach kwaterunkowych. Tel.  
504 563 612

 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 lo-
kal użytkowy 16 m2 w centrum Częstochowy. 
Tel. 662 014 102

 Q  Mieszkanie - Częstochowa (dzielnica: Par-
kitka) cena: 269 500,00 pln powierzchnia: 
49,00 m², stan developerski;  
tel. 502583667

 Q Pensjonat w cz-wie pod działalność.  
Ul. Gronowa 37.Długi 29 m, szer. 9 M – 2 kon-
dygnacje, 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 negocjacji,  
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. Jaskrów, 42-244 Mstów, 
ul. Pszczela/ul. Ołowianka. 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 zamon-
towania ), tel. 34 362 94 27 

 Q Antyki – francuski komplet z 1896 r.:  
Biblioteczka + komoda z marmurowym bla-
tem. Sygnowany, perfekcyjna renowacja.  
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 stopu. 
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 Fotel „ANNE” - nowy, lekki, wygodny, rama 
w kolorze drewna brzozowego i przyjemna 
bawełniana tapicerka w kolorze kremowym 
z pokrowcem. Cena 100zł- do uzgodnienia. 
tel. 504 563 612

 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 Laptop Acer + wiatrak itp. (głośniki) myszki; 
Odtwarzacz Orion DVD 828 + pilot; telefon 
komórkowy Samsung + ładowarka; tel. 530 
485 377

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

 Q Lodówka ardo – wys. 141 Cm, sprawna, cena: 
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 Meble młodzieżowe z biurkiem, ładne, w do-
brym stanie. Lisiniec, Częstochowa. 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, MIC-
TRO 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 Serwis obiadowo-kawowy: - (6-osobowy)  
z kamionki ciemny brąz; -z duralxu; tel. 504 
230 153

 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. Do-
brym stanie. Tel. 501 109 822

 Q Wanna metalowa – używaną w b. Dobrym 
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, krzy-
żyki 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 gospodarczego - 
ogrody, posesje, porządki, itp.   
Tel. 536 512 396

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

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

 Q Podejmę prac dodatkową; pracownika gospo-
darczego, ogrody, posesje, porzdki itp.  
Gliwice. tle. 502 918 616

 Q Kobieta  lat 41 szuka pracy, wykluczone towarzy-
skie, tel. 517 309 982

 Q Mężczyzna lat 49 szuka pracy, tel. 508 554 652

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 widło-
wego z UDT lub Operator produkcji. 
Więcej informacji: 663 330 218

 Q Pracownik gospodarczy, złota rączka. Zatrud-
nimy doświadczonego pana do prac fizycz-
nych w firmie produkcyjnej oraz do pielęgnacji 
ogrodu i warzywniaka. Wymagana umiejęt-
ność korzystania z różnych narzędzi. Główne 
obowiązki to drobne naprawy, dbanie o czy-
stość i porządek na terenie firmy, pomoc przy 
maszynach na hali produkcyjnej. Kontakt tel. 
w godzinach 9-16 pod numerem 783 783 387 .

USŁUGI

 Q Flash gsm profesjonalny serwis telefonów ko-
mórkowych orz nawigacji gps. Częstochowa, 
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 mieszkalnych i lokali – Często-
chowa i okolice, tel. 793 403 834

 Q Malowanie mieszkań, profesjonalnie, czysto, 
dokładnie, każdych pomieszczeń wewnątrz - 
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, po-
zna bezdzietną kobietę z mieszkaniem do 
przyjaźni lub stały związek). tel. 531 638 188 

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

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

 Q Pan (mówiący tylko po francusku), wdowiec, 
szuka Pani (najlepiej zgrabnej, do 65 lat) - to-
warzyszki mówiącej po francusku oraz po pol-
sku do towarzystwa na co dzień: spacery, 
sport, restauracje. Poraj/Częstochowa,  
tel. 504 568 171

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

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

?
Jak zamieścić 
ogłoszenie
w Życiu Częstochowy  

i Powiatu
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OPEL INSIGNIA  
2.0 D  
rok prod. 2018, kraj., I-wł, 
F-VAT

79.900 zł

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

166.600 zł

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

61.900 zł

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

158.900 zł

AUDI A6 3.0 D,  
ROK PROD. 2014  
QUATRO S-TRONIK, KRAJ.,  
SERWISOWANY

98.900 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

FORD FIESTA 
1.25 E, rok prod. 2016  
 

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

Q	 AUDI A4 2.0 E automat, rok prod. 2003 10.900 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. 2009 19.900zł

Q	 VW JETTA 1.6 E, rok prod. 2007  17.900 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	 SUBARU LEGACY 2.0 D., rok prod. 2014 45.000 zł

Q	 DODGE CALIBER 2.0 D., rok prod. 2007 12.000 zł

Q	 BMW X5 3.0 D., rok prod. 2008 49.500 zł

Q	 BMW 520, 2.0 D, rok prod. 2001, krajowy 7.900 zł
Q	 SKODA FABIA 1.4 E, rok prod. 2003 4.900 zł

Q	 TOYOTA AVENSIS 2.2 D, rok prod. 2010 20.900 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	 VW PASSAT 1.4 E, rok prod. 2016, kraj., I-wł., f-VAT, 
serwisowany  56.900 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

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

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

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  28.900 zł

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

Q	 PEUGEOT RCZ 1.6 E, rok prod. 2010  37.400 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	 FORD MONDEO 2.0 E, rok prod. 2009, kraj.   21.900 zł

Q	 OPEL MERIVA 1.4 E, rok prod. 2006, krajowy 7.900 zł

Q	 PEUGEOT 301  1.6 HDI, rok prod. 2017, kraj.,I – wł. 27.900 zł

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

Q	 CITROEN C5 2.2 D, automat, rok prod. 2002 1.800 zł

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

Q	 BMW X5 M 50 D 3.0 D, rok prod. 2014  189.000 zł

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

 5.900 złQ	 MERCEDES A 170 1.7 D, rok prod. 2001,

2.700 złQ	 FIAT PUNTO 1.2 benzyna, rok prod. 2000

 21.900 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 
sercem, niestety do kochania ma tylko wolontariuszy, a od 
10 lat marzy mieć w tym sercu swój dom! Czy jest ktoś, kto 
odmieni 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 supe-
rowe. 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 spę-
dza chętniej czas, co najważniejsze łatwiej jest tam pchać się na czło-
wieka. ;) 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


