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W miniony weekend - z soboty na 
niedzielę -  pomimo zakazu orga-
nizowania imprez w całej Polsce, 
częstochowski klub Don Kichot 

zaprosił na huczną 
zabawę. Właściciel 
odpowie za naraże-
nie zdrowia tysiąca 
ludzi.

Don Kichot jest jednym z najpo-
pularniejszych klubów w  mieście. 
Od lat zapewnia dobrą zabawę 
mieszkańcom i  turystom. W  ten 
weekend również odbyła się 
huczna dyskoteka. Na drzwiach 
klubu znajdowała się informacja, 
że jest to impreza zamknięta, 
jednak wejść mógł każdy. Około 
godziny 1 w  nocy na wydarzenie 
wkroczyła zawiadomiona przez 
anonimową osobę policja. Na sa-

lach zaczęła panować nerwowa 
atmosfera. Zabawowicze zaczęli 
uciekać z  klubu. Nikt z  uczest-
ników nie miał na sobie maseczki, 
ani rękawiczek.

Właściciel klubu odpowie za na-
rażenie zdrowia i życia przebywa-
jących na zabawie ludzi. Będzie 
również musiał zapłacić karę pie-
niężną za złamanie zakazu. 
Obecnie sprawa została skiero-
wana do sądu oraz sanepidu.

Od soboty cały kraj znalazł się 
w „żółtej strefie”. W związku z tym 
obowiązuje nakaz zakrywania za-
krywania ust i nosa w przestrzeni 
publicznej – w sklepie, autobusie, 
na wolnym powietrzu. Często-
chowscy policjanci sprawdzają, 
w  jaki sposób obostrzenia są re-
spektowane przez mieszkańców 
naszego regionu. Wśród skontro-
lowanych znaleźli się także 
uczestnicy zgromadzenia prze-
ciwko... noszeniu maseczek.

W  całym kraju wprowadzono 
między innymi nakaz zakrywania 
ust i  nosa w  przestrzeni publicznej. 
W  związku z  rosnącą falą zakażeń 
policjanci sprawdzają, jak miesz-
kańcy stosują się do zaleceń. - 
W  każdym przypadku należy 
spodziewać się zdecydowanej re-
akcji ze strony funkcjonariuszy na 
każde naruszanie obowiązujących 
przepisów - mówi asp. szt. Marta 
Kaczyńska z częstochowskiej policji.

Policjanci z  częstochowskiej ko-
mendy miejskiej wspierani przez 
funkcjonariuszy z  Samodzielnego 
Pododdziału Prewencji Policji 
w  Częstochowie sprawdzali rów-
nież uczestników zgromadzenia 
przeciwko... noszeniu maseczek. - Po 
kilku minutach od rozpoczęcia, 
zgromadzenie zostało rozwiązane 

przez przedstawiciela Urzędu 
Miasta Częstochowy. W trakcie za-
bezpieczenia policjanci wylegitymo-
wali łącznie 19 osób, które nie 
stosowały się do obowiązku zasła-
niania nosa oraz ust. Wobec 6 
uczestników policjanci zastosowali 
pouczenie natomiast wobec 13 
osób skierowany zostanie wniosek 
o ukaranie do sądu - mówi asp. szt. 
Marta Kaczyńska.

W miniony weekend policjanci pa-
trolowali nie tylko ulice, ale również 
centra handlowe, środki komuni-
kacji miejskiej, giełdy i miejsca, gdzie 
może gromadzić się więcej osób. 
Mundurowi z  ruchu drogowego 
prowadząc kontrole drogowe 
sprawdzali, czy osoby jadące jednym 
pojazdem powinny mieć maseczki, 
czy też są zwolnione z  tego obo-
wiązku, bo wspólnie zamieszkają. 
Wobec osób nie stosujących się do 
obostrzeń pouczyli prawie 200 
mieszkańców, nałożyli ponad 140 
mandatów karnych, natomiast w 40 
przypadkach skierowali wnioski 
o ukaranie do sądu. - Pamiętajmy, że 
wprowadzone ograniczenia mają 
działać nie przeciwko, ale dla dobra 
mieszkańców. Podchodząc lekce-
ważąco do wprowadzonych obo-
strzeń narażasz siebie i  innych na 
utratę zdrowia, a nawet życia - pod-
sumowuje asp. szt. Marta Ka-
czyńska.

Don Kichot:

Około 1000 osób na nielegalnej imprezie

Kontrola

Ponad 140 mandatów  
za niestosowanie się  
do obostrzeń

Duchowny z Czatachowy

Odkażajcie się wodą 
święconą

 Opracowanie kolumny - Katarzyna Gwara

Ministerstwo Zdrowia poin-
formowało o kolejnych 6526 
przypadkach zakażeń Co-
vid-19. Zmarło 116 osób. To 
nowy, niechlubny rekord. 
Gwałtowny wzrost zachoro-
wań od kilku dni notujemy 
również w Częstochowie.

Ostatnie dwa tygodnie podwoiły 
liczbę osób zakażonych koronawi-
rusem w Częstochowie - licząc od po-
czątku pandemii. W  ciągu ostatniej 
doby odnotowano kolejnych 36 przy-
padków. 636 osób jest na kwaran-
tannie, a 65 pod nadzorem. W powiecie 
natomiast zachorowało 26 osób.

Koronawirusa potwierdzono u:
• mieszkańca gminy Blachownia
• mieszkańca gminy Koniecpol
• mieszkańca gminy Konopiska
• trzech mieszkańców gminy  

Kruszyna
• siedmiu mieszkańców gminy  

Mykanów
• dwóch mieszkańców gminy 

Olsztyn
• dwóch mieszkańców gminy  

Poczesna

• ośmiu mieszkańców gminy  
Rędziny

• jednego mieszkańca gminy 
Starcza.

W woj. śląskim odnotowano  
kolejne zgony. Wśród nich  
są osoby z naszego regionu:
• w szpitalu w Katowicach zmarł 

62 – letni mężczyzna z powiatu 
lublinieckiego

• w szpitalu w Raciborzu zmarła 70 
– lenia kobieta z Częstochowy

• w szpitalu w Tychach 77 – letni 
mężczyzna z powiatu myszkow-
skiego.

Prezydent miasta Krzysztof Maty-
jaszczyk prosi wszystkich o to, aby nie 
lekceważyć zagrożenia i stosować się 
do zaleceń epidemiologów. - Ostatnie 
tygodnie pokazują, że koronawirus 
właśnie teraz staje się naprawdę 
groźny, jeżeli chodzi o skalę zakażeń. 
Wbrew formułowanym jakiś czas 
temu optymistycznym zapewnieniom 
rządzących, że sytuacja jest już opano-
wana, najpierw wrzesień, a  później 
październik przyniosły gwałtowny 
wzrost zachorowań w  całym kraju - 
przypomina. - Zwiększa się też liczba 
zakażonych w  Częstochowie. 
Ostatnie dwa tygodnie to podwojenie 
ogólnej liczby przypadków Covid-19 
w  naszym mieście. W  najbliższym 

czasie zapewne przekroczymy w Czę-
stochowie liczbę 1000 zakażeń od po-
czątku pandemii oraz pół tysiąca 
aktualnie zakażonych. Jednocześnie 
hospitalizowanych z powodu korona-
wirusa jest już ponad pół setki często-
chowianek i częstochowian - dodaje.

- Wiem, że wszyscy mamy już dość 
tej sytuacji. Niestety nasza wiedza 
jest wciąż niewystarczająca, by sku-
tecznie i  szybko wyeliminować za-
grożenie nowym wirusem z naszego 
codziennego życia. Wszyscy chcieli-
byśmy bez obaw chodzić do pracy, 
robić zakupy, posyłać nasze dzieci 
do szkół, przedszkoli i  żłobków, iść 
do restauracji, teatru, kina, na kon-
cert i na siłownię, bezstresowo spo-
tykać się z  przyjaciółmi i  rodziną. 
Niestety wygląda na to, że epidemia 
jeszcze trochę potrwa, a  my bę-
dziemy musieli znosić ograniczenia. 
Pozostaje nam więc – dla własnego 
i wspólnego dobra - stosować się do 
zaleceń epidemiologów oraz regu-
lacji wprowadzanych przez władze 
państwowe. Miejmy nadzieję, że 
w  nieodległej przyszłości zagro-
żenie jednak minie i  wrócimy do 
normalnego życia, w  pełni ciesząc 
się osobistą wolnością oraz kon-
taktem z  bliskimi. Póki co - dbajmy 
o siebie i starajmy się być dla siebie, 
w  tym trudnym czasie, życzliwi! - 
apeluje prezydent miasta.

Także w Częstochowie

Gwałtowny  
wzrost  
zachorowań!

Do sieci trafiło nagranie, w  któ-
rym o. Daniel Galus, duchowny 
z  kościoła pw. Zesłania Ducha 
Świętego w Czatachowej, apeluje 
do wiernych o ściągnięcie mase-
czek. - W jednym z krajów kilkoro 
dzieci umarło, dlatego że w szko-
le nosiło maseczki - stwierdził 
duchowny. - Jeżeli nie chcecie ani 
mnie, ani członków wspólnoty za-
kazić, odkażajcie się wodą świę-
coną. Ile się da... Jeżeli chcecie 
byśmy byli zdrowi - dodał.

O. Daniel Galus prowadzi Pu-
stelnię w  Czatachowej. Jego dzia-
łania są mocno kontrowersyjne. 
Ostatnio lawinę komentarzy wzbu-
dziła jego wypowiedź dotycząca 
maseczek. Pustelnik twierdzi, że 

każdy nosi maseczkę na własną od-
powiedzialność. - Można się tylko 
zatruć nosząc maseczkę w kościele, 
czy na zewnątrz. Taka moja prośba, 
żeby nie nosić. Dla swojego bezpie-
czeństwa i  zdrowia, dlatego żeby 
modlić się w  wolności, w  spokoju, 
z radością, a nie z maską na twarzy. 
Jak można wielbić w  ten sposób 
pana Boga. Nie da się po prostu. 
Wszystko będzie tłumione - mówił 
do zgromadzonych. -  Niektórzy 
chcą, żebyśmy wydawali z siebie ja-
kieś pogrzebowe jęki. Chcą nas 
zgasić, zniewolić i  przeszkadzać 
nam się modlić - dodał. Jego zda-
niem przed zakażeniem ma uchronić 
woda święcona.

"Nowa Trybuna Opolska" po-
twierdziła w  sekretariacie pustelni 
autentyczność nagrania.
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 Opracowanie kolumny - Katarzyna Gwara

O krok od tragedii

Uratował starszego i wyziębionego 
mężczyznę

Koronawirus

Środki ochrony  
dla strażników 
miejskich

Są zarzuty

Nielegalna krajalnia wyrobów tytoniowych w powiecie kłobuckim
Czterech członków grupy prze-
stępczej usłyszało zarzuty 
w związku z nielegalną produkcją 
wyrobów tytoniowych. Spowodo-
wała ona straty Skarbu Państwa 
z  tytułu niezapłaconych podat-
ków w  wysokości ponad 5 mln 
złotych.

Funkcjonariusze śląskiej KAS usta-
lili, że z  terenu hal magazynowych, 
znajdujących się w  powiecie kło-
buckim, prowadzona była dystry-
bucja nielegalnych wyrobów 
tytoniowych. Na miejscu mundu-
rowi Śląskiego Urzędu Celno-Skar-
bowego w  Katowicach stwierdzili, 
że działała tam nielegalna krajalnia 
tytoniu. Na gorącym uczynku funk-

cjonariusze zatrzymali trzech miesz-
kańców województwa 
pomorskiego. - W  wyniku przeszu-
kania hali magazynowej i  samo-
chodów funkcjonariusze KAS 
ujawnili blisko 180 worków z  tyto-
niem do palenia i  odpadem tyto-
niowym oraz 23 kartony z  suszem 
tytoniowym - mówi prokurator To-
masz Ozimek, rzecznik Prokuratury 
Okręgowej w Częstochowie. - Funk-
cjonariusze zabezpieczyli także pro-
fesjonalną linię produkcyjną do 
suszenia i cięcia tytoniu, wagi, wózki 
oraz pojemniki wykorzystywane do 
produkcji nielegalnych wyrobów ty-
toniowych. Do sprawy zabezpie-
czono również dwa samochody 
ciężarowe i  jeden osobowy - wyja-
śnia.

Tego samego dnia, w wyniku kolej-
nych ustaleń w tej sprawie, funkcjo-
nariusze śląskiej KAS zabezpieczyli 
blisko 200 kg tytoniu do palenia 
o  wartości około 140 tys. złotych 
i  ponad 4,5 tys. litrów alkoholu 
o wartości przekraczającej 363 tys. 
złotych. Nielegalne wyroby zostały 
ujawnione w  samochodzie oso-
bowym oraz hali magazynowej na 
terenie Bytomia. Właścicielem nie-
legalnych wyrobów okazał się 43-
letni mieszkaniec powiatu 
łódzkiego. W  wyniku przeszukania 
hali magazynowej mundurowi ślą-
skiej KAS dodatkowo ujawnili i  za-
bezpieczyli ponad 2,2 tys. sztuk 
butelek z  etykietą nazwy alkoholu 
znanej marki, 50 tys. szt. nakrętek 
oraz tysiące sztuk złożonych opa-

kowań paczek papierosów, taśmo-
ciąg do linii produkcyjnej, urządzenia 
do nabijania do gilz papierowych 
oraz nalewak do rozlewu alkoholu.

W  sumie wartość zabezpieczo-
nych w  śledztwie nielegalnych wy-
r o b ó w  t y t o n i o w yc h 
i alkoholu wyniosła około 2,8 mln zł. 
Łączne straty Skarbu Państwa z ty-
tułu należnych podatków od zabez-
pieczonego towaru oszacowano na 
kwotę blisko 5,6 mln zł.

Zatrzymani zostali doprowadzeni 
do Prokuratury Okręgowej w  Czę-
stochowie, gdzie przedstawiono im 
zarzuty udziału w  zorganizowanej 
grupie przestępczej, popełnienia 
przestępstw karno-skarbowych 
oraz zarzuty z ustawy o wyrobie al-
koholu etylowego oraz wytwa-

rzaniu wyrobów tytoniowych. Na 
wniosek prowadzącego śledztwo 
prokuratora, sąd zastosował wobec 
3 podejrzanych środek zapobie-
gawczy w  postaci tymczasowego 
aresztowania na okres 3 miesięcy. 
Wobec czwartego zatrzymanego 
prokurator zastosował poręczenie 
majątkowe w  kwocie 10.000 zł, 
dozór policji i  zakaz opuszczania 
kraju.

Zarzucane podejrzanym przestęp-
stwa są zagrożone karą pozba-
wienia wolności do 5 lat.

Ze wstępnych ustaleń śledztwa 
wynika, że nielegalne wyroby tyto-
niowe i alkohol bez polskich znaków 
akcyzy miały trafić na targowiska na 
terenie Śląska.

Policjant z  częstochowskiej ko-
mendy miejskiej, który po zakoń-
czonej służbie wracał do domu, 
odnalazł starszego, wyziębione-
go mężczyznę. Jego zaginięcie 
kilkanaście godzin wcześniej 
zgłosiła rodzina. Zdecydowane 
działania i  natychmiastowa po-
moc stróża prawa zapobiegły tra-
gedii.

Policjant z  Wydziału Ruchu Dro-
gowego sierż. szt. Damian Biernacki 
wracał po służbie do domu swoim 
samochodem. Było kilka minut po 
północy, a  temperatura wynosiła 6 
stopni. W pewnym momencie jadąc 
leśnym odcinkiem drogi zauważył 
idącego środkiem jezdni starszego 
mężczyznę. Nie zastanawiając się, 
postanowił z  nim porozmawiać. In-
tuicja oraz doświadczenie zawo-

dowe nie zawiodły. Błyskawicznie 
podczas rozmowy stróż prawa zo-
rientował się, że mężczyzna ma za-
niki pamięci, jest wyziębiony i  nie 
wie gdzie się znajduje. Natychmiast 
zadzwonił na policję i poinformował 
o całej sytuacji. Do czasu przyjazdu 
patrolu, ogrzewał go w  swoim sa-
mochodzie. Jak się okazało, kilkana-

ście godzin wcześniej rodzina 
zgłosiła zaginięcie 67-latka.

Niska temperatura w  nocy i  stan 
zdrowia starszego mężczyzny 
mogły doprowadzić do tragedii. Na 
szczęście sierż. szt. Damian Bier-
nacki znalazł się w  odpowiednim 
miejscu oraz czasie i  pomógł męż-
czyźnie.

Wydział Zarządzania Kryzysowe-
go Ochrony Ludności i  Spraw 
Obronnych Urzędu Miasta Czę-
stochowy przekazał kolejne środ-
ki ochrony. Tym razem otrzymali 
je strażnicy miejscy.

To kolejna partia kupionych z  bu-
dżetu miasta środków ochrony, 
które zapewnią większe bezpie-
czeństwo podczas codziennej pracy.

Częstochowska Straż Miejska 
otrzymała m.in. 1100 sztuk mase-
czek wielokrotnego użytku, 65 
100-mililitrowych pojemników 

z żelem do dezynfekcji (oraz 125 li-
trów zapasu), 150 litrów mydła an-
tybakteryjnego, 25 butelek 
z rozpylaczem na płyn, 26 tys. sztuk 
rękawiczek jednorazowych, tysiąc 
sztuk maseczek higienicznych oraz 
65 sztuk pojemników (o pojemności 
210 ml) z  płynem czyszczącym do 
dłoni.

Zaopatrzenie zostało przekazane 
8 października w  siedzibie Wy-
działu Zarządzania Kryzysowego, 
Ochrony Ludności i  Spraw Obron-
nych Urzędu Miasta.

Poszukują zaginionego 50-latka

Wyszedł ze szpitala 
i przepadł

Rzecznik MZ

Jeżeli obecnie obowiązujące 
obostrzenia nie przyniosą efektu, 
będą kolejne

Policja w Częstochowie poszuku-
je zaginionego 50-latka miesz-
kańca naszego miasta. Dariusz 
Chaładus 4 października wyszedł 
ze szpitala i  do chwili obecnej 
nie nawiązał kontaktu z rodziną. 
Każdy, kto zna miejsce pobytu 
lub w ostatnim czasie widział za-
ginionego, proszony jest o  kon-
takt z policją.

Z  ustaleń policjantów wynika, że 
50-letni Dariusz Chaładus prze-
bywał w jednym z częstochowskich 
szpitali. 4 października wypisał się 
na własną prośbę i  oddalił w  nie-
znanym kierunku. Od tego czasu 
nie nawiązał kontaktu z rodziną, nie 
jest znane jego miejsce pobytu.

Rysopis zaginionego: szczupłej bu-
dowy ciała, włosy długości około 10 
cm ułożone w nieładzie, oczy piwne, 
może mieć kilkudniowy zarost.

W  dniu zaginięcia prawdopo-
dobnie ubrany był w  kurtkę z  kap-
turem w  kolorze czarnym, spodnie 
materiałowe i bluzę koloru granato-
wego.

Znaki szczególne: na ciele posiada 
zasłonięte kurtką lub bluzą liczne 
tatuaże. Przy jednej dłoni nie miał 
wszystkich palców.

Każdy, kto posiada jakiekolwiek 
informacje na temat miejsca pobytu 
zaginionego, proszony jest o  kon-
takt z Komisariatem I Policji w Czę-
stochowie telefon 47 858 0810, 
Komendą Miejską Policji w Często-
chowie - telefon 47 858 1255 lub 
z  najbliższą jednostką policji pod 
numerem telefonu alarmowego 
997 lub 112.

- Jeżeli nie będziemy nosić masek 
i  przestrzegać dystansu społecz-
nego, doprowadzimy do tego, że 
wzrosty zakażeń koronawirusem 
będą wyższe, a my będziemy mu-
sieli podejmować decyzje o  bar-
dziej restrykcyjnych ogranicze-
niach – powiedział PAP rzecznik 
resortu zdrowia Wojciech Andru-
siewicz.

Ministerstwo Zdrowia poinformo-
wało we wtorek o 5068 nowych za-
każeniach koronawirusem. Dzień 
wcześniej zanotowano 4394 nowe 
przypadki. Najnowsze dane mówią 
też o śmierci 63 chorych. W ponie-
działek resort przekazał informację 
o 35 zgonach.

Rzecznik MZ w  rozmowie z  PAP 
powtórzył, że dalszy wzrost przy-

padków zależy od naszych za-
chowań.

- Jeżeli my sami nie będziemy 
starać się zatrzymywać epidemii, 
ona się nie zatrzyma. Jeżeli nie bę-
dziemy nosić masek i stosować dy-
stansu społecznego, to musimy 
liczyć się z tym, że doprowadzimy do 
wyższych wzrostów zakażeń – po-
wiedział Andrusiewicz.

Jak wskazał, jeżeli społeczeństwo 
zastosuje się do obostrzeń, to efekty 
tego będziemy mogli obserwować 
w ciągu tygodnia do dwóch.

- Jeżeli jednak nie będziemy prze-
strzegać tych zasad, to nie zoba-
czymy żadnej zmiany w  tym czasie 
– podkreślił rzecznik.

Przypomniał, że premier Mateusz 
Morawiecki wspólnie z  ministrem 
zdrowia Adamem Niedzielskim za-

powiedzieli, że raz w tygodniu będą 
podejmowane decyzje o  ewentual-
nych nowych obostrzeniach. - Jeżeli 
obecnie obowiązujące obostrzenia 
nie przyniosą efektu, będą podej-
mowane kolejne decyzje – zastrzegł.

Zwrócił też uwagę, że w  dalszym 
ciągu nie ma żadnych większych 
ognisk zakażeń. - Ludzie zakażają się 
poprzez liczne kontakty. Widzimy to 
po dużych miastach. Dzisiaj mamy 
w  Warszawie zanotowanych 350 
przypadków, w  Krakowie blisko 
400. Ludzie mogą zakażać się na 
ulicy. Jeżeli nie będziemy nosić 
masek, doprowadzimy do tego, że te 
wzrosty zakażeń będą wyższe, a my 
będziemy musieli podejmować de-
cyzje o  bardziej restrykcyjnych 
ograniczeniach – podkreślił Andru-
siewcz.
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 Opracowanie kolumny - Katarzyna Gwara

Ukradli 150 par butów

Próbował staranować radiowóz 
i potrącić policjanta

Kradli perfumy w drogeriach

81-latek trafił do aresztu  
za usiłowanie zabójstwa

Ukradli rower 12-latce

Tarnogórscy policjanci zatrzymali 
22-latka i 20-latkę, którzy syste-
matycznie okradali drogerie. Łu-
pem kobiety i  mężczyzny padały 
głównie perfumy. Szybko wyszło 
na jaw, że złodziejski duet z pro-
cederu uczynił sobie stałe źródło 
dochodu. Grozi im do 5 lat wię-
zienia.

Złodziejski duet został zatrzy-
many przez tarnogórskich poli-
cjantów w  miniony poniedziałek. 
Doszło do tego po tym, jak policjanci 
zostali poinformowani, że w  dro-
gerii znajdującej się przy ulicy Za-
górskiej w  Tarnowskich Górach 

pracownicy namierzyli parę, która 
ukradła perfumy warte 400 złotych. 
Mężczyzna i  kobieta myśleli, że 
skończy się na mandacie, lecz szybko 
wyszło na jaw, że 22-latek i 20 -latka 
z  kradzieży uczynili sobie stałe 
źródło dochodu. Sprawcy, od po-
czątku września br., systematycznie 
okradali drogerie znajdujące się 
w  Tarnowskich Górach oraz Ra-
dzionkowie. Łupem złodziejskiej 
pary padły perfumy różnych marek 
warte blisko 10 tysięcy złotych.

Podejrzani trafili do policyjnej celi. 
Dzisiaj usłyszeli zarzuty kradzieży. 
Mieszkańcom powiatu tarnogór-
skiego grozi do 5 lat więzienia. 

Zarzut usiłowania zabójstwa 
usłyszał 81-letni mieszkaniec 
Siemianowic, który podczas spo-
tkania zakrapianego alkoholem 
ugodził nożem w  szyję członka 
swojej rodziny. Nieprzytomny 
mężczyzna trafił do szpitala. 
Sprawca przestępstwa trafił do 
aresztu na 3 miesiące.

W sobotę tuż przed północą poli-
cjanci zostali powiadomieni o  za-
krwawionym mężczyźnie, który 
podchodził do napotkanych osób 
i prosił o pomoc. Okazało się, że zo-
stał on zraniony w  szyję. Rana 
mocno krwawiła, dlatego ludzie 
próbowali zatamować krwotok 
jeszcze przed przyjazdem służb ra-

tunkowych. Mężczyzna stracił przy-
tomność i został zabrany do szpitala.

Mundurowi po śladach krwi do-
tarli do miejsca przestępstwa. Było 
to mieszkanie w pobliskim budynku, 
w  którym stróże prawa zastali 
81-letniego właściciela. Podczas 
oględzin znaleziono zakrwawiony 
nóż oraz wiele innych śladów. Poli-
cjanci wstępnie ustalili przebieg 
zdarzenia i zatrzymali nietrzeźwego 
81-latka. Trafił on do policyjnego 
aresztu. Mężczyzna nie potrafił 
przypomnieć sobie co wydarzyło się 
w  mieszkaniu i  skąd na jego ubra-
niach znalazła się krew. Okazało się, 
że ofiarą ataku 81-latka był jego 
krewny. Siemianowiczanin usłyszał 
zarzut usiłowania zabójstwa. 
Śledczy i  prokurator wnioskowali 
o  jego tymczasowe aresztowanie. 
Podejrzany o  zbrodnię trafił do 
aresztu i  spędzi tam najbliższe 3 
miesiące. Za popełnione przestęp-
stwo grozi mu dożywocie.

Znęcał się nad rodziną i... 
kotem
Decyzją będzińskiego sądu, do 
aresztu śledczego trafił 23-letni 
mieszkaniec Czeladzi. Mężczyzna, 
podejrzany jest o znęcanie fizyczne 
i  psychiczne nad swoją 22-letnią 
partnerką życiową. Domowy opraw-
ca odpowie także za znęcanie nad 
mieszkającym w domu kotem.

23-letni mieszkaniec jednego 
z domów w centrum Czeladzi znęcał 
się psychicznie i fizycznie nad swoją 
partnerką życiową od dwóch lat. 
Agresja konkubenta nie ograniczała 
się tylko do wyzwisk i  gróźb, przy-
bierała też często formę ręko-
czynów. Kobieta była między innymi 
popychana i szarpana oraz uderzana 
rękami po głowie. Mężczyzna nad-
używał alkoholu, a po jego spożyciu 
stawał się agresywny. W  miniony 
piątek rozegrał się kolejny dramat 

22-latki, który zakończyli interwe-
niujący w  jej mieszkaniu czeladzcy 
stróże prawa. W chwili zatrzymania 
w organizmie mężczyzny znajdował 
się prawie promil alkoholu. 
W  trakcie prowadzonego postępo-
wania, na jaw wyszły kolejne 
„grzechy” domowego oprawcy. Jak 
się  okazało, mężczyzna znęcał się 
także nad kotem mieszkającym 
razem z  parą.  Zwierzę było między 
innymi duszone i  rzucane o  ścianę 
przez 23-latka. Na wniosek Policji 
i  prokuratury, będziński sąd zdecy-
dował o  tymczasowym areszto-
waniu mężczyzny. Grozi mu 5 lat 
więzienia.

Zawierciańscy policjanci wraz 
z  mundurowymi z  porębskiego 
komisariatu zatrzymali dwóch 
mężczyzn. Jeden z  nich ukradł 
12-latce rower, a  później wspól-
nie z  kolegą pobili ojca dziew-
czynki i  zabrali mu telefon oraz 
dokumenty. Sprawcy najbliższe 
trzy miesiące spędzą w areszcie.

W miniony poniedziałek przy ulicy 
Chopina w  Porębie sprzed sklepu 
został skradziony rower. 12-latka, 
której jednoślad zniknął, powiado-
miła o zdarzeniu rodziców. Opieku-
nowie natychmiast pojawili się na 
miejscu i  w  oddali zauważyli jadą-

cego na rowerze córki mężczyznę. 
Ruszyli za nim. Sprawca porzucił łup 
i  uciekł do jednego z  budynków 
mieszkalnych. Pobiegł za nim ojciec 
nastolatki. W  środku został zaata-
kowany przez złodzieja i  jego ko-
legę. Mężczyźni bili 41-latka po 
całym ciele. Zabrali mu także te-
lefon komórkowy i dowód osobisty. 
O całej sytuacji powiadomiono poli-
cjantów z  Posterunku Policji w  Po-
rębie, którzy wytypowali sprawców, 
a  następnie z  pomocą zawierciań-
skich mundurowych zatrzymali ich. 
23-latek i jego 20-letni kolega usły-
szeli zarzuty, do popełnienia których 
się przyznali. Sąd zastosował wobec 
nich 3-miesięczny areszt.

Kryminalni z  łabędzkiego komi-
sariatu zatrzymali 31-latkę 
i  o  rok młodszego mężczyznę. 
Odpowiedzą oni za kradzież obu-
wia. Ich łupem padło 150 par bu-
tów wartych 15 tysięcy złotych.

W  łabędzkim komisariacie zgło-
szono kradzież, do której doszło 
w  jednej z  hal magazynowych na 
terenie strefy ekonomicznej. Wów-
czas nie wiadomo było w  jakich 
okolicznościach, w ciągu 4 miesięcy 
zniknęło aż 150 par butów o łącznej 
wartości ok. 15 tys. zł. Sprawa nie 
była prosta, gdyż sprawcy działali 
w  sposób niezauważony, wycią-
gając buty z pudełek.

Kryminalni zaczęli analizować 
sprawę. Wytypowali dwie osoby, 
które ich zdaniem mogły mieć 
związek z  kradzieżą. W  wyniku 
pracy śledczej stali się niemal 
pewni, że za kradzieżami stoi 
31-letnia kobieta i  o  rok młodszy 
mężczyzna. Podjęli decyzję o  wej-

ściu do mieszkań w Zabrzu i Rudzie 
Śląskiej. Typowanie okazało się 
strzałem w dziesiątkę – w mieszka-
niach znaleziono skradzione buty. 
31-latka i  30-latek zostali zatrzy-
mani. Jak się okazało, oboje byli za-

trudnieni w  hali, w  której 
magazynowano obuwie. Odzy-
skana część skradzionego towaru 
wróci do pokrzywdzonej firmy. Zło-
dziejskiemu duetowi grozi do 5 lat 
więzienia.

Sosnowieccy policjanci zatrzyma-
li w  Siewierzu mężczyznę, który 
pomimo użycia przez nich sygna-
łów dźwiękowych i  świetlnych, 
nie zatrzymał się do kontroli. Po-
ścig prowadzony był przez trzy 
miasta. Uciekinier nie tylko pró-
bował staranować radiowóz, ale 
i  potrącić jednego z  będzińskich 
policjantów, którzy włączyli się 
do obławy.

Sosnowieccy policjanci z  Wy-
działu d/w  z  Przestępczością Prze-
ciwko Mieniu na jednej z  ulic 
dzielnicy Pogoń zauważyli samo-
chód, którego kierowca na ich widok 
zaczął zachowywać się nietypowo. 
Łamiąc przepisy ruchu drogowego, 

zmienił nagle kierunek jazdy i zaczął 
oddalać się ze sporą prędkością. Po-
licjanci postanowili sprawdzić jaki 
jest powód jego zachowania. Użyli 
sygnałów dźwiękowych oraz świetl-
nych i dali kierowcy znak do zatrzy-
mania się, jednak mężczyzna je 
zlekceważył. Z dużą prędkością za-
czął uciekać w  stronę Będzina. Po-
wiadomiony o  zdarzeniu dyżurny 
przekazał informację o  zdarzeniu 
będzińskim mundurowym, którzy 
także włączyli się w pościg. Podczas 
ucieczki kierowca audi próbował 
staranować policyjny radiowóz i po-
trącić policjanta. Ostatecznie, kiedy 
wjechał do Siewierza, ukształto-
wanie jezdni wymusiło na nim 
zmniejszenie prędkości, co dało po-

licjantom szansę bezpiecznego za-
blokowania mu drogi radiowozem 
i w konsekwencji zatrzymania ucie-
kiniera. Okazał się nim doskonale 
znany sosnowieckim policjantom 
37-letni mężczyzna, wielokrotnie 
karany za włamania, kradzieże i inne 
przestępstwa. W  trakcie dalszych 
czynności wyszło na jaw, że za-
równo przy sobie, jak i w samocho-
dzie mężczyzna miał narkotyki.

Sprawca odpowie za niezatrzy-
manie się do kontroli pomimo użycia 
przez policjantów sygnałów dźwię-
kowych i  świetlnych oraz za posia-
danie narkotyków. Grozi mu 5 lat 
więzienia. Sąd zdecydował już 
o tymczasowym aresztowaniu męż-
czyzny na 2 miesiące.
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 ■ ALFA ROMEO 1.9 jtdm 150 km, 
2007r. stan bardzo dobry, full 
opcja, cena 17 500 PLN  
tel. 788 635667

 ■ 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

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

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

 ■ 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

 ■ 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

 ■ 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

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

 ■ 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

 ■ 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

 ■ 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

 ■ BMW 1 2008r. Cabrio, czarny, peł-
ne wyposażenie, cena 38.800 
PLN, tel. 603 448 548

 ■ 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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ■ 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

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

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

 ■ Ford 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

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

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

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

 ■ Hyundai 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

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

 ■ Lexus NX , rok prod. 2015, hybry-
da, automat, SUV, bezwypadkowy, 
I właściciel, 114 999 zł, Tel. 602 739 
463

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

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

 ■ 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

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

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

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

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

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

 ■ 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

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

 ■ 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

 ■ Opel Meriva FL 2006r 1.6-16v Kli-
matyzacja Alu felgi Czujnik Parko-
wania sprowadzony opłacony 10 
400 zł, tel. 600 208 039

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

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

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

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

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

 ■ 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

 ■ RENAULT ESPACE 2005 r, 22 die-
sel DCL, 197 tys. pełne wyposaże-
nie, stan bdb.  
- cena 4900 PLN. Tel. 503 002 
462

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

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

 ■ Renault Twingo mk.2 2009r su-
per stan klimatyzacja 1.2-8v 
sprowadzony opłacony 9900 zł,  
tel. 600 208 039

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

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

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

 ■ 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

 ■ Seat Ibiza 1.4 , 1.4 16V 85KM, 2013, 73 
900 km, 1390 cm3, benzyna-23 900 

PLN, tel. 501 847 709

 ■ 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

 ■ 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

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

 ■ 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

 ■ 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

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

 ■ 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

 ■ Suzuki Swift IV, 2007 rok, I właści-
ciel, benzyna, klimatyzacja, nie-
uszkodzony, 12 999 zł do nego-
cjacji Tel. 602 739 463

 ■ 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

 ■ 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

 ■ 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

 ■ 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

 ■ 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

 ■ 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

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

Okna 5-kom.
1465 mm
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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

 ■ 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

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

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

NIERUCHOMOŚCI
WYNAJMĘ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ■ Częstochowa (dzielnica: trzech wieszczów) 
cena: 1 550,00 pln powierzchnia: 50,80 m², 
piętro 2; tel. 602852712

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

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

 ■ 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

 ■ Wynajmę działający od 30 lat sklep mono-
polowo-spożywczy 24h na ul. Garibaldiego. 
Częstochowa, tel. 531 186 403

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

 ■  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

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

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

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

 ■ Mieszkanie m-3 64 m2 w kamienicy oraz lo-
kal użytkowy 16 m2 w centrum Częstochowy. 
Tel. 662 014 102

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

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

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

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

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

 ■ Działka budowlana o pow. 2086 M2, wszystkie 
media: woda, prąd, gaz. Jaskrów, 42-244 Mstów, 
ul. Pszczela/ul. Ołowianka. Tel. 513 950 092

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

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

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

KUPIĘ
 ■ 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

 ■ Antena do tv z przyłączem ( kpl do zamon-
towania ), tel. 34 362 94 27 

 ■ Antyki – francuski komplet z 1896 r.:  
Biblioteczka + komoda z marmurowym bla-
tem. Sygnowany, perfekcyjna renowacja.  
Tel. 34 – 367 65 56

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

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

 ■ Część do chevroleta captive. Czujnik stopu. 
Nowy. Made in USA. Tel. 501 779 441

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

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

 ■ 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

 ■ Futrówka skóra (świnia)  tel. 790 819 855

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

 ■ Kawiarkę ciśnieniową DeLonghi  
- tel. 697 272 102

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

 ■ Kopierkę laserową HP 1010 - tel. 697 272 102

 ■ Kuchnia gazowo- elektryczna  
tel. 721 390 993

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

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

 ■ Lodówka ardo – wys. 141 Cm, sprawna, cena: 
190 zł. Tel. 798 - 649 - 665

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

 ■ Maszyna dziewiarska firmy bosch 
tel. 34 362 94 27

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

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

 ■ Meble młodzieżowe z biurkiem, ładne, w do-
brym stanie. Lisiniec, Częstochowa. tel. 508 
747 290

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

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

 ■ Prasowalnica elektryczna tel. 34 362 94 27

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

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

 ■ Rower Cobran Shimano - tel. 697 272 102

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

 ■ Serwis obiadowo-kawowy: - (6-osobowy)  
z kamionki ciemny brąz; -z duralxu; tel. 504 
230 153

 ■ Skóra futrówka świńska, tel. 790 819 855

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

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

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

 ■ Toaleta kompaktowa. – Używaną w b. Do-
brym stanie. Tel. 501 109 822

 ■ Wanna metalowa – używaną w b. Dobrym 
stanie, o wym. 170 X 75 cm.  
Tel. 501 109 822

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

PRZYJMĘ

 ■ Stare telefony komórkowe, stare klucze, krzy-
żyki i medaliki, stare monety, eurocenty. 
Tel. 667 499 164

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

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

PRACA
SZUKAM PRACY

 ■ Podejmę pracę pracownika gospodarczego - 
ogrody, posesje, porządki, itp.   
Tel. 536 512 396

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

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

 ■ 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
 ■ Przyjmę do pracy handlowca tel. 601 505 520

 ■ Przyjmę do pracy szlifierza tel. 601 505 520

 ■ Przyjmę do pracy drykiera/ wyoblacza  
tel. 601 505 520

 ■ 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

 ■ Flash gsm profesjonalny serwis telefonów ko-
mórkowych orz nawigacji gps. Częstochowa, 
al. Wolności 10 (w bramie). Tel. 888 149 969

 ■ Hydrauliczne, gazowe usługi - tel. 577 341 526

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

 ■ Malarskie czysto, tanio, malowania każdych 
pomieszczeń mieszkalnych i lokali – Często-
chowa i okolice, tel. 793 403 834

 ■ Malowanie mieszkań, profesjonalnie, czysto, 
dokładnie, każdych pomieszczeń wewnątrz - 
Częstochowa i okolice do 30 km - tel. 663 545 
775

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

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

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

MATRYMONIALNE

 ■ Rencista,  58 lat, spokojny, bez nałogów, po-
zna bezdzietną kobietę z mieszkaniem do 
przyjaźni lub stały związek). tel. 531 638 188 

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

 ■  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

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

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

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

n	 AUDI A4 2.0 E automat, rok prod. 2003 10.900 zł

n	 VW PASSAT 1.9 D, rok prod. 2002  6.900 zł

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

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

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

n	 VW TOURAN 2.0 TDI, rok prod. 2013, 170 KM  46.900 zł

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

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

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

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

n	 SUBARU LEGACY 2.0 D., rok prod. 2014 45.000 zł

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

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

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

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

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

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

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

n	 VW PASSAT 1.4 E, rok prod. 2016, kraj., I-wł., f-VAT, 
serwisowany  56.900 zł

n	 RENAULT MEGANE SCENIC 1.5 E, rok 2014, nawigacja  27.900 zł 44.900 złn	 AUDI Q5 3.0 D, rok prod. 2008, kraj

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

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

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

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

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

n	 PEUGEOT RCZ 1.6 E, rok prod. 2010  37.400 zł

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

n	 MAZDA 3 1.6 E, rok prod. 2010  23.900 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.700 złn	 FIAT PUNTO 1.2 benzyna, rok prod. 2000

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

Utrudnienia dla kierowców...
Utrudnienia na wlocie ul. Deka-

brystów do skrzyżowania z al. Armii 
Krajowej potrwają około 3 tygodnie 
(przez kolejne 3 tygodnie podobne 
prace będą prowadzone przy toro-
wisku tramwajowym po połu-
dniowej stronie skrzyżowania). Na 
czas zamknięcia dla ruchu, kie-
rowcy muszą korzystać z objazdu.

W  piątek, 9 października w  godzi-
nach popołudniowych, zostanie od-
dane do ruchu skrzyżowanie al. Armii 
Krajowej z ulicą Worcella (z przywró-
ceniem działania sygnalizacji 
świetlnej). Przywrócona zostanie 
także stała organizacja ruchu w alei 
Wyzwolenia. Przez kilka dni po-

trwają tam jeszcze prace porząd-
kowe oraz uzupełnianie oznakowania 
poziomego – nie powinno to jednak 
powodować większych utrudnień.

...i pasażerów komunikacji 
miejskiej
W związku z realizacją kolejnego 
etapu przebudowy,  
od najbliższej soboty autobusy 
linii 15, 22 i 24 pojadą inaczej. 

Linia nr 15
Będzie w obu kierunkach kursować 
przez ulicę Kiedrzyńską  
(od Dekabrystów do Promenady 
Niemena), następnie al. Armii 
Krajowej do skrzyżowania  

Przebudowa linii tramwajowej

Kierowców czekają kolejne utrudnienia
 ncd. ze str. 1 z ul. Dekabrystów i dalej bez zmian. 

Na zmienionej trasie obowiązują 
wszystkie przystanki pośrednie: 

• HALA POLONIA, 
• POLSKIEGO  

CZERWONEGO KRZYŻA, 
• PROMENADA NIEMENA,
• KURPIŃSKIEGO 
• oraz KIEDRZYŃSKA.

W trakcie objazdu przez ulicę 
Kiedrzyńską będzie kursować 
wyłącznie linia nr 15.

Linie nr 22 i 24
Będą w obu kierunkach kursować 
wzdłuż torów tramwajowych  
(al. Armii Krajowej) pomiędzy  
ulicą Dekabrystów a Promenadą 
Niemena. 
Obowiązują przystanki pośrednie: 

• HALA POLONIA, 
• POLSKIEGO  

CZERWONEGO KRZYŻA 
• i PROMENADA NIEMENA.

Przy tej okazji warto wspomnieć,  
że na linii nr 29 nastąpi niewielka 
korekta godzin kursów, a poza tym 
na wniosek Urzędu Gminy 
Poczesna, od soboty  
10. października nastąpi też zmiana 
godzin niektórych kursów linii 
autobusowej nr 65 (która nadal 
będzie kursować na skróconej 
trasie: Zajezdnia MPK  
– Korwinów Pałac).

 ■ Katarzyna Gwara
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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

ŚRODA-CZWARTEK 14-15 PAŹDZIERNIKA 2020
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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
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