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Uwaga

Częstochowa i powiat częstochowski  
w czerwonej strefie

 Opracowanie kolumny - Katarzyna Gwara

Od soboty zmniejszyła się 
liczba wiernych mogących 
jednorazowo przebywać w 
obiektach sanktuarium ma-
ryjnego na Jasnej Górze. 
Wprowadzone limity wiążą 
się z objęciem Częstochowy 
czerwoną strefą epidemicz-
ną.

Zgodnie obostrzeniami, które 
weszły w życie 17 października, 
w kościołach strefy czerwonej 
wymagane jest zachowanie dy-
stansu 7 mkw. na osobę, a w pa-
rafiach w strefie żółtej – 4 
metrów.

Jak poinformował w piątek ku-
stosz Jasnej Góry o. Waldemar 
Pastusiak, od soboty do jasno-

górskiej bazyliki 
jednorazowo bę-
dzie mogło wejść 
160 osób, do ka-
plicy Matki Bożej 
60, a do kaplicy Po-
kuty 36.

Gospodarze sanktuarium – oj-
cowie paulini – przypominają, 
że cały dzień trwa transmisja li-
turgii z kaplicy Matki Bożej na 
jasnogórskim kanale YouTube.

Ograniczenia wstępu na Jasną 
Górę obowiązywały już wiosną 
tego roku podczas pierwszej fali 
epidemii. Już wówczas, aby na 
bieżąco kontrolować liczbę 
osób przebywających w bazy-
lice i w połączonych z nią kapli-
cach, zdecydowano o 
zamknięciu przejścia z bazyliki 
do kaplicy Matki Bożej, aby do 
każdego z tych miejsc było od-
dzielne wejście.

Przybywających na Jasną 
Górę pielgrzymów obowiązuje 
– podobnie jak obecnie w całej 
przestrzeni publicznej – prze-
strzeganie nakazu zakrywania 
ust i nosa, a także nakazu zacho-
wywania bezpieczniej odle-
głości między poszczególnymi 
osobami. Przed wejściem do ka-
plicy Cudownego Obrazu i ba-

zyliki ustawiono pojemniki z 
płynem dezynfekującym, z któ-
rych powinni korzystać wierni.

7 października br. klasztor po-
informował, że 25 paulinów z 
Jasnej Góry jest zakażonych ko-
ronawirusem. Zakonnicy, u któ-
rych badania potwierdziły 
SARS-CoV-2, nie mieli kontaktu 
z wiernymi. Chorzy zostali od-
izolowani przez zakwatero-
wanie poza klasztorem i 
sanktuarium. Dwóch paulinów 
zostało hospitalizowanych. Po-
zostali zakonnicy są zdrowi.

Przedstawiciele sanktuarium 
klasztoru i sanepidu zapewnili 
wówczas, że zostały podjęte 
wszystkie środki zapobie-
gawcze i zaostrzono reżim sani-
tarny na obszarze mieszkalnym 
klasztoru. Sanktuarium pozo-
stało otwarte dla pielgrzymów, 
nie zmienił się też zasadniczo 
program duszpasterski.

Klasztor wprowadza ograniczenia 

Limity na Jasnej Górze

Nowe zasady bezpieczeństwa 
w całym kraju

Od 17 października w całym kraju 
obowiązują nowe zasady bezpie-
czeństwa. Wyjątkiem są ograni-
czenia dotyczące wesel i innych 
uroczystości rodzinnych – one za-
czynają obowiązywać od 19 paź-
dziernika.

Strefa żółta  
(cały kraj, z wyjątkiem 

powiatów ze strefy 
czerwonej):

• lokale gastronomiczne mogę być 
otwarte w godz. 6:00 – 21:00, za-
jęty może być co drugi stolik, po 

godz. 21:00  wyłącznie możliwość 
zamówienia posiłków na wynos;

• ograniczenie liczba osób w trans-
porcie publicznym – zajętych 
może być 50 proc. miejsc siedzą-
cych lub 30 proc. wszystkich 
miejsc;

• od 19.10  – ograniczona liczba 
osób na weselach i innych uroczy-
stościach – max. 20 osób, bez 
możliwości zabawy tanecznej;

• w uroczystościach religijnych 
może uczestniczyć max. 1 osoba 
na 4m2;

• w zgromadzeniach publicznych 
może uczestniczyć max. 25 osób;

• w szkołach wyższych oraz ponad-
podstawowych obowiązuje na-
uczanie hybrydowe;

• wydarzenia sportowe bez udziału 
publiczności;

• w wydarzeniach kulturalnych 
max. 25 proc. miejsc zajętych 
przez publiczność;

• zawieszona działalność basenów, 
aquaparków i siłowni.

Strefa czerwona:

• ograniczenie liczby osób w pla-
cówkach handlowych do 5 osób 
na 1 kasę;

• od 19.10  – zakaz organizacji im-
prez okolicznościowych (wesela, 
konsolacje i inne);

• podczas uroczystości religijnych 
nie więcej niż 1 osoba na 7m2,

• w zgromadzeniach publicznych 
może uczestniczyć max. 10 osób;

• w szkołach wyższych oraz po-
nadpodstawowych obowiązuje 
nauczanie w trybie zdalnym (z 
wyjątkiem zajęć praktycznych).

Oprócz tego w strefie 
czerwonej obowiązują takie 

same zasady bezpieczeństwa 
jak w strefie żółtej:

• lokale gastronomiczne mogę być 
otwarte w godz. 6:00 – 21:00. Za-
jęty może być co drugi stolik. Po 
godz. 21:00  wyłącznie możliwość 
zamówienia posiłków na wynos;

• ograniczenie liczba osób w trans-
porcie publicznym – zajętych 

może być 50 proc. miejsc siedzą-
cych lub 30 proc. liczby wszyst-
kich miejsc;

• wydarzenia sportowe bez udziału 
publiczności;

• w wydarzeniach kulturalnych 
max. 25 proc. miejsc zajętych 
przez publiczność;

• zawieszona działalność basenów, 
aquaparków i siłowni.

Od soboty, 17 października, posze-
rzyła się lista powiatów, które we-
szły do strefy czerwonej. Łącznie 
zakwalifikowało się na nią 152 po-
wiaty, w tym 11 miast wojewódz-
kich. Wśród nich jest Częstochowa, 
powiat częstochowski i powiat kło-
bucki.

Po tym, jak premier ogłosił nowe re-
strykcje, a wraz z nimi zamknięcie base-
nów i klubów fitness w sieci zawrzało. 
Przedstawiciele branży fitness zapowia-
dają liczne protesty. Zaznacza, że nie 
chodzi tu wyłącznie o aspekty finanso-
we, ale również zdrowotne. W ostatniej 
chwili rząd nieco złagodził restrykcje - w 
efekcie z basenów oraz siłowni będą 
mogli korzystać... „wybrańcy”.

Decyzja premiera spotkała się również 
z oporem polskiego środowiska pływac-
kiego. - Przecież w wodzie jest chlor, 
dzięki czemu jest to miejsce bezpiecz-
niejsze od innych - argumentowała mi-
strzyni olimpijska Otylia Jędrzejczak w 
mediach społecznościowych.

W piątek była pływaczka poinformo-
wała, że przedstawiła wicepremierowi, 
ministrowi sportu Piotrowi Glińskiemu i 
wiceminister resortu Annie Krupce sta-
nowisko środowiska pływackiego i 
przedstawicieli dyscyplin związanych z 
pływalniami. Ostatecznie zasady deli-
katnie zmodyfikowano.

W myśl decyzji rządzących z zakazu 
prowadzenia działalności wyłączone są 
baseny, siłownie, kluby i centra fitness, 
które:
• działają w podmiotach wykonujących 

działalność leczniczą przeznaczonych 
dla pacjentów,

• są przeznaczone dla osób uprawiają-
cych sport w ramach współzawod-
nictwa sportowego, zajęć sportowych 
lub wydarzeń sportowych,

• są przeznaczone dla studentów i 
uczniów – w ramach zajęć na uczelni 
lub w szkole.

Wciąż jednak obowiązuje zakaz pro-
wadzenia działalności usługowej zwią-
zanej z poprawą kondycji fizycznej 
(ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działal-
ności w podklasie 96.04. – podklasa ta 
obejmuje: działalność usługową łaźni 
tureckich, saun i łaźni parowych, sola-
riów, salonów odchudzających, salonów 
masażu itp. mającą na celu poprawę sa-
mopoczucia).

Zmiany 

Baseny i siłownie  
dla wybranych
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Częstochowa

Na mieście coraz  
więcej czerwonych  
pojemników

Oświata

Nauka w szkołach średnich  
częściowo lub całkowicie zdalna

15 czerwonych pojemników na 
zużyty sprzęt elektryczny i elek-
troniczny jest już dostępnych w 
różnych częściach miasta. Łącznie 
będzie ich 32.

Projekt „Elektryczne śmieci” reali- 
zowany jest w ramach współpracy 
Centrum Usług Komunalnych w Czę-
stochowie z firmą MB Recycling,  
Fundacją Odzyskaj Środowisko i or-
ganizacją odzysku AURAEKO. Do po-
jemników może trafiać zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny nieprze-
kraczający 50 cm oraz zużyte baterie.

Obecnie pojemniki na elektrood-
pady znajdują się w lokalizacjach:
• ul. Marysia 113 a ( teren Hali Spor-

towej Częstochowa)
• ul. Szymanowskiego 5/ul. POW 3
• ul. Kordeckiego – Wejście Park Lisi-

niec
• ul. Czecha 21
• ul. Witosa 1
• al. Wyzwolenia 9
• ul. Kontkiewicza 4/Kontkiewicza 6

• ul. Gen. Władysława Sikorskiego 85 
(parking)

• Pasaż Księcia Władysława Opol-
czyka

• ul. M. Skłodowskiej-Curie 24
• ul. Brzezińska 2
• ul. Michała Drzymały 10/ ul. Piotra 

Czajkowskiego 6
• ul. Spółdzielczości 2
• ul. Dekabrystów 45
• ul. Wały Dwernickiego 101/105

Kolejnych 17 pojemników powinno 
się pojawić w Częstochowie w ciągu 
najbliższych dwóch tygodni. Miejsca 
ich ustawienia mogą zgłaszać sami 
mieszkańcy. Pomysły można wysyłać 
na adres cuk@cuk.czestochowa w ty-
tule wpisując „Czerwony pojemnik”.

Możliwość szybkiej, bezpiecznej i 
darmowej utylizacji elektrośmieci to 
nie jedyna korzyść. Wiosną przy-
szłego roku stworzona zostanie… 
miejska pasieka. Zamieszka na niej 
około 80 tysięcy pszczół. Ich „domki” 
zostaną zrobione właśnie ze zużytego 
i przetworzonego sprzętu.

Od poniedziałku szkoły średnie 
znajdujące się w żółtej strefie 
przechodzą na nauczanie hybry-
dowe: częściowo w budynku, czę-
ściowo w domu. W strefie czerwo-
nej nauka w liceach i technikach 
będzie się odbywać zdalnie. Bez 
zmian mają działać przedszkola i 
szkoły podstawowe.

W strefie czerwonej od soboty zna-
lazły się 152 powiaty i miasta, w tym 
11 miast wojewódzkich. Reszta kraju 
jest objęta żółtą strefą.

Od poniedziałku uczniowie szkół 
ponadpodstawowych, którzy chodzą 
do szkoły na terenie objętym strefą 
czerwoną, będą mieli lekcje na odle-
głość. Dotyczy to zarówno szkół pu-
blicznych, jak i niepublicznych.

Natomiast uczniowie szkół ponad-
podstawowych, którzy uczą się w pla-
cówkach objętych strefą żółtą, będą 
uczyli się w trybie mieszanym. 
Zgodnie z rozporządzeniem ministra 
edukacji, co najmniej 50 proc. uczniów 
z danej szkoły będzie miała zajęcia 
stacjonarnie w szkole, a pozostali 
zdalnie.

Sposób zorganizowania kształcenia 
zdalnego pozostawiony jest dyrek-
torom szkół tak, aby dopasowali oni tę 
formę do warunków panujących w 
danej szkole. Dyrektor szkoły ma też 
tak ustalić harmonogram zajęć, by 
umożliwić równomierne i naprze-
mienne realizowanie tych zajęć przez 
każdego ucznia.

W strefie czerwonej znalazło się 6 
tys. 178 szkół ponadpodstawo-
wych, czyli 50,8 proc. tych placówek 
kraju. Uczy się w nich 995,7 tys. 
uczniów, czyli 54,8 proc. wszystkich 
uczniów szkół ponadpodstawo-
wych. W strefie żółtej pozostaje 5 
tys. 978 szkół ponadpodstawo-
wych, w których uczy się 821,5 tys. 
uczniów, czyli 45,2 proc. wszystkich 
uczniów szkół ponadpodstawo-
wych.

W strefie czerwonej zdalne na-
uczanie będzie obowiązywać też w 
szkołach podstawowych dla doro-
słych, placówkach kształcenia usta-
wicznego i centrach kształcenia 
ustawicznego. W tych samych typach 
szkół w strefie żółtej będzie nauczanie 
hybrydowe.

Przepisy zobowiązują dyrektorów 
szkół ponadpodstawowych ogólno-
dostępnych i integracyjnych do zorga-
nizowania nauczania w trybie 
stacjonarnym lub z wykorzystaniem 
metod i technik kształcenia na odle-
głość na terenie szkoły dla uczniów, 
którzy z uwagi na niepełnosprawność 
lub warunki domowe nie są w stanie 
realizować nauczania z wykorzysta-
niem metod i technik kształcenia na 
odległość.

Jak podaje resort edukacji, w obu 
strefach będą wyjątki.

Nauczanie stacjonarne będzie tak 
jak dotąd prowadzone w szkołach po-
nadpodstawowych specjalnych, w 
tym funkcjonujących w specjalnych 
ośrodkach szkolno-wychowawczych, 
młodzieżowych ośrodkach wycho-
wawczych, młodzieżowych ośrod-
kach socjoterapii i szkołach 
specjalnych przysposabiających do 
pracy.

MEN tłumaczy to tym, że szkoły te 
funkcjonują w placówkach, w których 
młodzież ma zapewnioną naukę, wy-
chowanie oraz całodobową opiekę, a 
także prowadzone są zajęcia o cha-
rakterze specjalistycznym, terapeu-
tycznym, rewalidacyjnym.

W przypadku szkół i placówek pro-
wadzących kształcenie zawodowe 
zajęcia praktyczne w strefie żółtej i 
czerwonej będą prowadzone co do 
zasady stacjonarnie, w tym u praco-
dawców.

Jeżeli z programu nauczania danego 
zawodu wynika możliwość realizacji 
części zajęć zdalnie, wówczas szkoła 
lub placówka będzie mogła te zajęcia 
prowadzić z wykorzystaniem metod i 

technik kształcenia na odległość.
Praktyki zawodowe w strefie czer-

wonej realizowane będą stacjonarnie 
lub w formie projektu edukacyjnego, 
albo wirtualnego przedsiębiorstwa. 
W strefie żółtej praktyki zawodowe 
będą odbywać się stacjonarnie – o ile 
u pracodawcy nie wystąpią zdarzenia 
zagrażające zdrowiu uczniów.

Ograniczeniem nie będą także ob-
jęci młodociani pracownicy będący 
uczniami branżowej szkoły I stopnia w 
zakresie zajęć praktycznych u praco-
dawców. Będą oni realizować zajęcia 
praktyczne o ile u pracodawcy nie wy-
stąpią zdarzenia zagrażające ich 
zdrowiu.

W szkołach muzycznych I i II stopnia 
zajęcia z gry na instrumencie mają by 
realizowane w szkole, pozostałe 
mogą być realizowane zdalnie.

W przypadku ogólnokształcących 
szkół muzycznych I stopnia, klas I i II 
ogólnokształcących szkół muzycz-
nych I stopnia oraz klas I–V ogólno-
kształcących szkół baletowych, czyli 
odpowiadających szkołom podsta-
wowym, zajęcia mają być realizowane 
w szkole.

W przypadku liceów sztuk plastycz-
nych, klas V i VI ogólnokształcących 
szkół sztuk pięknych, klas III–VI ogól-
nokształcących szkół muzycznych II 
stopnia oraz klas VI–IX ogólnokształ-
cących szkół baletowych, czyli odpo-
wiadających liceom, zajęcia z 
przedmiotów zawodowych są reali-
zowane w szkołach, a pozostałe za-
jęcia są realizowane zdalnie.

Ograniczeniem nie będą także ob-
jęte internaty, w których przebywają 
uczniowie.

Przedszkola i szkoły podstawowe 
dla dzieci i młodzieży, bez względu na 
strefę, mają działać tak, jak do tej pory, 
z zachowaniem wymogów sanitar-
nych. W dalszym ciągu w tym placów-
kach wymagana jest zgoda sanepidu 
na zawieszenie zajęć stacjonarnych 
dla części lub wszystkich uczniów.

118 częstochowskich nauczycieli 
otrzymało Nagrody Prezydenta 
Miasta Częstochowy za osiągnię-
cia w pracy dydaktycznej, wycho-
wawczej i opiekuńczej.

Podczas uroczystości w Teatrze 
im. Adama Mickiewicza nagrody na-
uczycielkom i nauczycielom wrę-
czyli prezydent Częstochowy 
Krzysztof Matyjaszczyk, wiceprze-
wodniczący Rady Miasta Łukasz 
Kot oraz przewodniczący Komisji 
Edukacji Rady Miasta Dariusz Ka-
pinos. 

Wyróżnienie otrzymało 118 na-
uczycieli ze szkół, przedszkoli i in-
nych jednostek oświatowych. 10 
pedagogów odebrało nagrody II 
stopnia (6,8 tys. zł), a 108 III stopnia 
(3,4 tys. zł). Uroczystości towarzy-
szył spektakl „Zaczarowany koń. 
Piosenki z lat 50.” w wykonaniu ak-

torów Teatru im. Adama Mickie-
wicza.

Nagroda Prezydenta Miasta Czę-
stochowy przyznawana jest za 
szczególne osiągnięcia:

1) W zakresie pracy dydaktyczno-
-wychowawczej:

a) osiąganie dobrych wyników w 
nauczaniu, co jest potwierdzane w 
sprawdzianach i egzaminach prze-
prowadzanych przez okręgową ko-
misję egzaminacyjną lub zakwa- 
lifikowaniem uczniów do udziału w 
ogólnopolskich olimpiadach przed-
miotowych i zajęciem przez 
uczniów I -III miejsca w konkur-
sach, zawodach, przeglądach i festi-
walach wojewódzkich i ogólno- 
polskich,

b) osiąganie innych udokumento-
wanych sukcesów w pracy z 
uczniami uzdolnionymi lub uczniami 
mającymi trudności w nauce,

c) podejmowanie działalności 
innowacyjnej, wdrażanie nowa-
torskich metod nauczania i wy-
chowania, opracowywanie au- 
torskich programów i publikacji,

d) organizowanie uroczystości 
szkolnych lub środowiskowych, 
e) uzyskiwanie dobrych wyników w 
pracy wychowawczej z uczniami.

2) W zakresie pracy opiekuńczo - 
wychowawczej oraz realizacji in-
nych zadań statutowych:

a) zapewnienie pomocy i opieki 
uczniom i wychowankom będącym 
w trudnej sytuacji materialnej lub 
życiowej,

b) zapobieganie i zwalczanie prze-
jawów patologii społecznej wśród 
dzieci i młodzieży,

c) posiadanie udokumentowa-
nych, wymiernych rezultatów w 
rozwiązywaniu trudnych proble- 
mów wychowawczych,

d) wzorowa realizacja zadań wyni-
kających z planu pracy szkoły, 
e) organizowanie współpracy szkoły 
z jednostkami systemu ochrony 
zdrowia, policją, organizacjami, sto-
warzyszeniami, rodzicami w celu 
zwalczania patologii społecznych,

f) organizowanie czynnego udziału 
rodziców w życiu szkoły i klasy, 
g) aktywny udział w życiu szkoły i jej 
reprezentacja w działaniach promu-
jących Miasto Częstochowa,

h) podnoszenie kwalifikacji,
i) tworzenie warunków do prowa-

dzenia prawidłowej działalności dy-
daktycznej, opiekuńczej i wycho- 
wawczej,

j) dbałość o właściwą organizację 
pracy,

k) organizowanie imprez kultural-
nych, sportowych, rekreacyjnych, 
wypoczynkowych,

l) efektywne działania na rzecz za-
pewnienia bezpieczeństwa w czasie 
zajęć organizowanych przez szkołę 
oraz dbałość o higienę i estetykę na 
terenie szkoły.

 Opracowanie kolumny - Katarzyna Gwara

Docenieni za pracę

Nagrody dla nauczycieli
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Policjanci zatrzymali podejrzanego o włamanie do 
Kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zabrzu. 
25-latek usłyszał w tej sprawie zarzut kradzieży z 
włamaniem. Przyznał się do zarzucanego czynu, a 
teraz czeka go sprawa sądowa. Wobec podejrzanego 
zastosowano środek zapobiegawczy w postaci do-
zoru policji. Do czasu zakończenia sprawy, podejrza-
ny będzie musiał stawiać się trzy razy w tygodniu na 
komisariacie.

W połowie września w zabrzańskiej Rokitnicy miało 
miejsce włamanie do kościoła Najświętszego Serca 
Pana Jezusa. Sprawca dostał się do świątyni wybijając 
okno witrażowe, a następnie z wnętrza dokonał kra-
dzieży metalowej skarbonki. 

Policjanci wszczęli w tej sprawie dochodzenie i groma-
dzili wszelkie informacje. Jedna z nich, uzyskana przez 
kryminalnych z zabrzańskiej „piątki” wskazywała, że 
sprawcą włamania może być 25-letni mieszkaniec Za-
brza, który w przeszłości był już karany za przestępstwa 
przeciwko mieniu. W toku dalszych czynności policjanci 
odzyskali skradziona skarbonkę, co potwierdziło ich 

wcześniejsze przypuszczenia. 25-latek został zatrzy-
many i przedstawiono mu zarzut kradzieży z włama-
niem. Mężczyzna przyznał się do zarzucanego czynu i 
został objęty policyjnym dozorem. Do czasu zakoń-
czenia sprawy trzy razy w tygodniu będzie musiał „od-
wiedzać” piąty komisariat.

Odzyskali części 
pochodzące z samochodów 
skradzionych w Europie

Weszli do płonącego domu
Odwagą i zdecydowaniem w działa-
niu wykazali się policjanci z komisa-
riatu w Kłomnicach, którzy interwe-
niowali w domu jednorodzinnym, z 
którego wydobywał się ogień. Poli-
cjanci bez namysłu weszli do bu-
dynku. Na szczęście w zdarzeniu 
nikt nie ucierpiał, okazało się że 
mieszkańców nie było w domu.

Kryminalni z Kłomnic realizując 
czynności służbowe w miejscowości 
Nowy Broniszew w jednym z domów 
jednorodzinnych zauważyli wydoby-
wający się dym. Na posesji obecni 

byli również dzielnicowi. W trakcie 
sprawdzania domu zauważyli, że w 
tylnej jego części wydobywa się 
ogień. Nikt nie odpowiadał na wo-
łania funkcjonariuszy. Z tego też po-
wodu zdecydowali o wyważeniu 
drzwi wejściowych. Gdy weszli do 
środka, w całym pomieszczeniu 
unosił się dym. Na szczęście okazało 
się, że mieszkańców nie było w domu. 
Stróże prawa przystąpili do zaga-
szania ognia. Na miejsce skierowana 
została Ochotnicza Straż Pożarna, 
która zakończyła akcję gaśniczą. Ze 
wstępnych ustaleń wynika, że przy-
czyną było zaprószenie ognia.

Kryminalni z Komendy Wojewódz-
kiej Policji w Katowicach zajmujący 
się zwalczaniem przestępczości 
przeciwko mieniu przeszukali teren 
firmy z powiatu bielskiego, prowa-
dzącej sprzedaż używanych części 
samochodowych. Mundurowi odna-
leźli tam dużą ilość części samocho-
dowych, pochodzących z pojazdów 
skradzionych na terenie Unii Euro-
pejskiej. Ich wartość oszacuje powo-
łany w sprawie biegły. Policjantów 
wspierali kryminalni z KWP w Kato-
wicach i z KMP w Bielsku-Białej oraz 
funkcjonariusze Nadbużańskiego 
Oddziału Straży Granicznej z pla-
cówki w Hrebennem. Śledczy okre-
ślają sprawę jako rozwojową.

Policjanci z Wydziału do walki z 
Przestępczością Przeciwko Mieniu 
katowickiej komendy wojewódzkiej 
ustalili, że na terenie firmy z 
okolic  Bielska-Białej, zajmującej się 
handlem na dużą skalę podzespo-
łami samochodowymi, mogą znaj-
dować się części pochodzące ze 
skradzionych pojazdów. Stróże 
prawa, wspólnie z kryminalnymi z 
KWP w Katowicach oraz bielskiej ko-
mendy, a także z funkcjonariuszami 
Nadbużańskiego Oddziału Straży 
Granicznej z Placówki  SG  w Hre-
bennem, weszli na teren firmy. W po-
mieszczeniach na terenie posesji 
odnaleźli i zabezpieczyli 77 części po-
chodzących z samochodów różnych 
marek, m.in. BMW, Audi, Skoda i VW, 

skradzionych w Polsce oraz na te-
renie innych krajów Unii Europej-
skiej. Do ostatniej kradzieży doszło w 
sierpniu 2020 r. we Włoszech. 
Łupem przestępców padł wtedy Hy-
undai. Odzyskane podzespoły to m.
in. silniki, skrzynie biegów, elementy 
zawieszenia, karoserii i tapicerki po-
jazdów. Handel kradzionymi podze-
społami był prowadzony za 
pośrednictwem internetu. Dalsze 
czynności w tej sprawie prowadzą 
policjanci z Wydziału Kryminalnego 
bielskiej komendy pod nad-
zorem  Prokuratury Rejonowej  Biel-
sko-Biała Północ.  Śledczy 
współpracują ze stróżami prawa z 
państw, w których skradziono samo-
chody. Wartość przejętych podze-
społów oszacuje powołany w 
sprawie biegły.  Po ustaleniach moż-
liwe będzie przedstawienie zarzutów 
paserstwa osobom związanym z 
obrotem skradzionymi częściami. 
Sprawa jest rozwojowa.

Pobił matkę, bo... nie 
chciała pożyczyć roweru
W ręce siewierskich stróżów pra-
wa wpadł 47-letni mieszkaniec 
miasta, który dotkliwie pobił swo-
ją 74-letnią matkę. Wyrodny syn 
będąc pod wpływem alkoholu 
wszczął awanturę, a podczas kłót-
ni zaatakował kobietę. Powodem 
wybuchu agresji wobec matki, 
okazał się... rower, którego kobie-
ta nie chciała mu użyczyć.

Do ataku na starszą kobietę do-
szło w miniony poniedziałek na te-
renie jednej z prywatnych posesji w 
Siewierzu. Będący pod wpływem al-
koholu 47-letni mężczyzna wszczął 

awanturę z matką. Powodem ro-
dzinnej kłótni stała się odmowa ze 
strony kobiety pożyczenia nietrzeź-
wemu synowi roweru. Mężczyzna 
w trakcie kłótni zaatakował swoją 
74-letnią matkę, bijąc ją rękami i ko-
piąc po całym ciele. Kobiecie udało 
się w pewnym momencie uciec do 
sąsiadki. Na miejsce przybyli sie-
wierscy stróże prawa, na których 
domowy oprawca przeniósł swoją 
agresję, wielokrotnie znieważając 
funkcjonariuszy. Został on zatrzy-
many. Dalszym losem wyrodnego 
syna zajmie się sąd i prokurator. 
Grozi mu do 5 lat więzienia.

Ukrył narkotyki w miejscu pracy

Wpadł, bo... nie miał maseczki
Policjanci z jastrzębskiej drogówki zatrzymali po-
szukiwanego. Mężczyzna zwrócił na siebie uwagę 
mundurowych, ponieważ nie miał maseczki. W trak-
cie legitymowania okazało się, że 42-latek jest po-
szukiwany. Mieszkaniec Jastrzębia-Zdroju został za-
trzymany i trafił prosto do aresztu. Mężczyzna od-
powie również za brak maseczki.

W naszym kraju mamy obowiązek zakrywania ust i 
nosa. Nie musimy mieć do tego profesjonalnej maseczki, 
wystarczy chusta lub część odzieży. Dlatego policjanci 
patrolujący ulice zwracają szczególną uwagę na to, czy 
mieszkańcy przestrzegają wydanych obostrzeń. 
Kilka dni temu policjanci ruchu drogowego patrolując 

ulicę Podhalańską, zauważyli mężczyznę, który nie miał 
zakrytych ust i nosa. Mundurowi zatrzymali się i chcieli 
zapytać pieszego o powód niestosowania się do obo-
wiązujących przepisów. Podczas legitymowania oka-
zało się jednak, że jastrzębianin, chcąc wprowadzić w 
błąd policjantów, podał dane swojego brata. Policjanci 
nie dali się jednak zwieść. Mężczyzna, widząc, że nie ma 
innego wyjścia, podał prawdziwe dane, po których 
stróże prawa ustalili, iż jest poszukiwany do odbycia 
kary pozbawiania wolności. 42-latek został zatrzymany 
i przewieziony do policyjnego aresztu, skąd trafi prosto 
za więzienne mury. Policjanci sporządzili również 
wniosek do sądu o ukaranie mężczyzny za brak ma-
seczki i podanie fałszywych danych osobowych.

Ugodził nożem znajomego
Niebezpieczny finał miała kłótnia 61-letniego czela-
dzianina z jego 31-letnim znajomym. W trakcie awantu-
ry, będący pod wpływem alkoholu starszy z mężczyzn 
ugodził młodszego nożem w plecy. Okaleczony 31-latek 
został przewieziony pod fachową opiekę lekarską do 
szpitala. Na szczęście w wyniku ataku nie doznał po-
ważniejszych obrażeń. Zatrzymany mężczyzna trafił do 
policyjnego aresztu.

Do awantury doszło w jednym z bloków mieszkalnych 
w centrum Czeladzi. W mieszkaniu 61-latka zjawił się 
jego 31-letni znajomy. Jak ustalili śledczy młodszy z męż-

czyzn przyszedł na chwilę by zwrócić pożyczoną cynę do 
lutowania. Pomiędzy znajdującymi się pod wpływem al-
koholu mężczyznami doszło w pewnym momencie do 
kłótni. W jednym z pomieszczeń 61-latek przewrócił ko-
legę i trzymanym w ręce nożem kuchennym ugodził go w 
plecy. Okaleczony 31-latek trafił do szpitala. Wezwani na 
miejsce czeladzcy policjanci zatrzymali nietrzeźwego na-
pastnika. Jak wykazało badanie, w chwili zdarzenia w jego 
organizmie znajdowały się prawie 3 promile alkoholu. 
Przy sprawcy mundurowi odnaleźli zakrwawiony nóż. O 
dalszym losie  zatrzymanego 61-latka  zdecyduje teraz 
prokurator i sąd. Grozi mu do 5 lat więzienia.

Włamał się do kościoła

Kryminalni zatrzymali 21-letniego mieszkańca Cho-
rzowa, który w swoim miejscu pracy ukrywał marihu-
anę. Można było z niej przygotować około 365 dzia-
łek dilerskich tego narkotyku. Mężczyzna usłyszał już 
zarzuty. Za przestępstwo to grozi mu do 10 lat wię-
zienia.

Z informacji chorzowskich kryminalnych zajmujących 
się przestępczością narkotykową wynikało, że 21-latek 
może posiadać znaczne ilości narkotyków. Mężczyzna 
zaskoczony wizytą kryminalnych oświadczył, że nic nie 
wie na temat jakichkolwiek środków odurzających oraz 
nie ma ich w jego mieszkaniu. Stróże prawa nie dali się 
zwieść pozorom. Mimo że w mieszkaniu faktycznie nar-
kotyków nie było, to już przeszukanie miejsca pracy 
mężczyzny pokazało, że mundurowi się nie mylili. Poli-
cjanci znaleźli dwa worki z zawartością marihuany, z 
której można było przygotować 365 działek dilerskich 
tego narkotyku. Ich właściciel został zatrzymany. 

Mężczyzna usłyszał już zarzuty. Za posiadanie znacz-
nych ilości środków odurzających grozi mu kara do 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, 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



5PONIEDZIAŁEK-WTOREK 19-20 PAŹDZIERNIKA 2020 OGŁOSZENIA

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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Wybrane samochody na dzień 9 października 2020 r.

 
 

 
 

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


