
Aktualności   str. 1-2

Z policyjnego notatnika  str.3 

Reklama str. 4

Ogłoszenia drobne str. 4-5 

Reklama  str. 6 

Zaadoptuj psa str. 7-8

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

Cena 1,20 zł 
(w tym 8% VAT)

Nr 130(1239)
Nr ISSN 22 99 4440 PONIEDZIAŁEK-WTOREK, 9-10 LISTOPADA 2020

Częstochowa 

Osobówka zderzyła się  
z samochodem ciężarowym

Jasna Góra

Nie ma nowych zachorowań,   
nie ma nikogo ani na kwarantannie, 
ani w izolacji

 Opracowanie kolumny - Katarzyna Gwara

Od 9 do 29 listopada ponow-
nie przysługuje dodatkowy 
zasiłek opiekuńczy. Można 
się o niego starać m.in. w ra-
zie zamknięcia z powodu CO-
VID-19 żłobka, klubu dziecię-
cego, przedszkola, szkoły lub 
innej placówki, do której 
uczęszcza dziecko - przypo-
mina Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych.

ZUS w  komunikacie przesłanym 
PAP zwraca uwagę, że dodatkowy 
zasiłek opiekuńczy przysługuje 
również w  przypadku, gdy te pla-
cówki nie są w  stanie zapewnić 
opieki z powodu ich ograniczonego 
funkcjonowania w  czasie trwania 

COVID-19. Chodzi np. o  sytuację, 
gdy część dzieci uczy się stacjo-
narnie, a część zdalnie.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy 
przeznaczony jest zarówno na 
opiekę nad dziećmi do lat 8, jak 
i starszymi dziećmi z odpowiednim 
orzeczeniem o  niepełnospraw-
ności. Przysługuje ubezpieczonym 
rodzicom dzieci do 16 lat, które 
mają orzeczenie o  niepełnospraw-
ności; do 18 lat, które mają orze-
czenie o  znacznym lub 
umiarkowanym stopniu niepełno-
sprawności, oraz do 24 lat, które 
mają orzeczenie o potrzebie kształ-
cenia specjalnego.

Dodatkowy zasiłek przysługuje 
także w  przypadku braku możli-
wości sprawowania opieki przez 
nianię, z  którą rodzic ma zawartą 
umowę uaktywniającą lub w  przy-
padku braku możliwości sprawo-
wania opieki przez opiekuna 
dziennego z powodu COVID-19.

Do zasiłku uprawnieni są również 

rodzice lub opiekunowie pełnolet-
nich osób niepełnosprawnych 
zwolnionych od wykonywania 
pracy z  powodu konieczności za-
pewnienia opieki nad taką osobą 
w przypadku zamknięcia z powodu 
COVID-19 placówki, do której 
uczęszcza dorosła osoba niepełno-
sprawna.

W tym przypadku chodzi o szkoły, 
ośrodki rewalidacyjno-wycho-
wawcze, ośrodki wsparcia, warsz-
taty terapii zajęciowej lub inne 
placówki pobytu dziennego o  po-
dobnym charakterze.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy 
przysługuje również w  przypadku, 
gdy placówka jest otwarta, ale nie 

może zapewnić opieki dorosłej 
osobie niepełnosprawnej, np. ze 
względu na ograniczenie w  liczbie 
podopiecznych.

ZUS zaznacza, że rodzic nabywa 
prawo do zasiłku opiekuńczego bez 
okresu wyczekiwania, jeśli jest ob-
jęty ubezpieczeniem chorobowym 
(np. z  umowy o  pracę, umowy zle-
cenia, działalności gospodarczej).

Oświadczenie o  sprawowaniu 
opieki należy złożyć u swojego płat-
nika składek, na przykład praco-
dawcy czy zleceniodawcy. 
Oświadczenie to jest jednocześnie 
wnioskiem o  dodatkowy zasiłek 
opiekuńczy. Osoby prowadzące 
działalność pozarolniczą składają 

oświadczenie w  ZUS, można to 
zrobić drogą elektroniczną przez 
Platformę Usług Elektronicznych.

Dodatkowego zasiłku opiekuń-
czego nie wlicza się do limitu 60 dni 
zasiłku opiekuńczego w roku kalen-
darzowym przyznawanego na tzw. 
ogólnych zasadach.

ZUS przypomina, że świadczenie 
nie przysługuje, jeśli drugi z  ro-
dziców dziecka może zapewnić 
dziecku opiekę (np. jest bezrobotny, 
korzysta z  urlopu rodzicielskiego 
czy urlopu wychowawczego). Za-
siłku nie otrzymają również ro-
dzice, którzy pomimo otwarcia 
placówki podejmą decyzję o  pozo-
stawieniu dziecka w domu.

- Obecnie wśród zakonników nie 
ma nowych zachorowań. Nie ma 
też nikogo ani na kwarantannie, 
ani w  izolacji. Ostatni ojciec po-
wrócił z  izolacji. Udało nam się 
zwycięsko przejść przez doświad-
czenie tego zakażenia - poinfor-
mował   o. Waldemar Pastusiak, 
kustosz jasnogórskiego sanktu-
arium. Przy tej okazji zaznaczył 
również, że Jasna Góra jest otwar-
ta dla wiernych, a klasztor dokła-
da wszelkich starań, by modlitwa 
i  pielgrzymowanie przebiegało 
bezpiecznie.

Przypomnijmy, od so-
boty w  całym kraju 
obowiązują kolejne 
ograniczenia w  życiu 
kulturalnym, spo-
łecznym i  gospodar-

czym. Podane przez rząd zasady 
bezpieczeństwa, mające ograniczyć 
rozprzestrzenianie się koronawi-
rusa, dotyczą także liczby wiernych 
w  kościołach, a  więc i  na Jasnej 
Górze. - W  Kaplicy Matki Bożej 
może znajdować się maksymalnie 
25 osób, w bazylice 78, a w kaplicy 
sakramentu pokuty 15 - powiedział 
o. Waldemar Pastusiak, kustosz ja-
snogórskiego sanktuarium.

Jasna Góra jest otwarta dla wier-
nych. - Ani przez moment trwania 
pandemii koronawirusa Jasna 
Góra nie była zamknięta. Pamię-
tamy, że były momenty dość 
trudne, ale udało się zachować tę 
trwałość otwartości Jasnej Góry - 
podkreślił o. kustosz Waldemar 
Pastusiak - Posługujemy w  konfe-
sjonale, w Kaplicy Pokutnej. Oczy-
wiście, jeśli jest większa ilość osób 
chętnych do spowiedzi, muszą po-
czekać na zewnątrz.

O. kustosz poinformował także, 
że obecnie wśród zakonników nie 
ma nowych zachorowań. - Decyzje 
przełożonych - o. przeora, o. gene-
rała były bardzo stanowcze i odpo-
wiedzialne, przy pełnej współpracy 
z Sanepidem. Jasna Góra z całą od-
powiedzialnością wchodzi w te wy-
tyczne. Wierzymy, że to wszystko 
pomoże szybkiej uporać się z pan-
demią tak, abyśmy mogli tutaj 
służyć wszystkim pielgrzymom, 
i też żeby pielgrzymi mogli czuć się 
u nas bezpiecznie.

Paulini zapewniają, że na Jasnej 
Górze dokładane są wszelkie sta-
rania, by modlitwa i  pielgrzymo-
wanie przebiegało bezpiecznie. 
Przestrzenie dostępne dla piel-
grzymów są dezynfekowane, nie-
czynne są jasnogórskie muzea, 
przestrzegany jest limit osób w świą-
tyni, pielgrzymi i paulini zobowiązani 
są do zasłaniania nosa i ust.

ZUS

Od dziś można  
się ubiegać o dodatkowy 
zasiłek opiekuńczy

Do bardzo poważnie wyglądające-
go zdarzenia doszło w poniedział-
kowy poranek na ulicy Dźbowskiej 
w  Częstochowie. Kierowca oso-
bówki uderzył w samochód cięża-
rowy. - Na razie nie wiadomo, jak 
doszło do tego zderzenia. Mężczy-
zna twierdzi, że nic nie pamięta - 
mówi asp. szt. Marta Kaczyńska 
z częstochowskiej policji.

Do zdarzenia doszło na wysokości 
ulicy Łosiowej. Policjanci przyjęli 
zgłoszenie około 7.30. Kierowca sa-
mochodu ciężarowego jechał w kie-

runku Konopisk, natomiast 
osobówki w kierunku centrum Czę-
stochowy. - W pewnym momencie - 
z niewyjaśnionych jeszcze przyczyn 
- kierowca osobówki uderzył w po-
jazd ciężarowy. Mężczyzna twierdzi, 
że nic nie pamięta i nie jest w stanie 
powiedzieć, jak doszło do tego zda-
rzenia. Nie wiadomo, czy chciał 
skręcić w lewo, czy zasnął bądź za-
słabł za kierownicą - dodaje asp. szt. 
Marta Kaczyńska. Kierowca oso-
bówki został przewieziony do szpi-
tala na badania. Przejeżdżający 
przez ulicę Dźbowską muszą liczyć 
się z utrudnieniami.
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Edukacja

Od poniedziałku 
do 29 listopada 
zdalna nauka 
w szkołach

Od poniedziałku do 29 listo-
pada uczniowie wszystkich 
klas szkół podstawowych 
i szkół ponadpodstawowych 
będą uczyć się zdalnie. Przed-
szkola, oddziały przedszkolne 
w szkołach podstawowych 
i inne formy wychowania 
przedszkolnego pracują sta-
cjonarnie.

Zgodnie z  rozporządzeniem mini-
stra edukacji i nauki do 29 listopada 
2020 r. przedłużone zostało ograni-
czenie funkcjonowania klas IV-VIII 
szkół podstawowych dla dzieci 
i  młodzieży, szkół podstawowych 
dla dorosłych, szkół ponadpodsta-
wowych, placówek kształcenia 
ustawicznego i centrów kształcenia 
zawodowego. Uczniowie i  słu-
chacze tych szkół od 26 paździer-
nika nie mają zajęć stacjonarnych, 
tylko uczą się zdalnie. Dodatkowo 
do 29 listopada takim samym ogra-
niczeniem zostały objęte klasy I-III 
szkoły podstawowej, uczniowie 
z tych klas też będą uczyć się zdalnie.

W  szkołach podstawowych orga-
nizowane będą zajęcia opiekuńczo-
-wychowawcze w  świetlicach 
szkolnych dla uczniów klas I-III 
szkoły podstawowej, których ro-
dzice są bezpośrednio zaangażo-
wani w  walkę z  pandemią 
COVID-19. Obowiązują w nich spe-
cjalne wytyczne sanitarne opraco-
wane przez MEN, MZ i GIS.

Ograniczenie funkcjonowania nie 
dotyczy szkół podstawowych spe-
cjalnych i  szkół ponadpodstawo-
wych specjalnych funkcjonujących 
w  młodzieżowych ośrodkach wy-
chowawczych i  młodzieżowych 
ośrodkach socjoterapii. Szkoły te 
funkcjonują w  placówkach, w  któ-
rych młodzież ma zapewnioną 
naukę, wychowanie i  całodobową 
opiekę, a  także prowadzone są za-
jęcia o charakterze specjalistycznym 
i terapeutycznym.

W  przypadku szkół podstawo-
wych specjalnych i szkół ponadpod-
stawowych specjalnych, w  tym 
funkcjonujących w  specjalnych 
ośrodkach szkolno-wychowaw-
czych, podmiotach leczniczych i jed-
nostkach pomocy społecznej – tak 
jak wcześniej – o  trybie nauczania 
decyduje dyrektor szkoły.

Dyrektorzy szkół ponadpodsta-
wowych ogólnodostępnych i  inte-
gracyjnych, szkół podstawowych 
ogólnodostępnych i  integracyjnych 
dla dzieci i  młodzieży oraz szkół 
podstawowych dla dorosłych są zo-
bowiązani do zorganizowania na-
uczania w  trybie stacjonarnym lub 

z  wykorzystaniem metod i  technik 
kształcenia na odległość na terenie 
szkoły dla uczniów, którzy z  uwagi 
na niepełnosprawność lub warunki 
domowe nie są w stanie realizować 
nauczania z wykorzystaniem metod 
i technik kształcenia na odległość.

Ograniczono funkcjonowanie 
ośrodków rewalidacyjno-wycho-
wawczych. Jednocześnie w związku 
z  koniecznością zapewnienia odpo-
wiedniego do potrzeb wsparcia 
dzieciom i  młodzieży niepełno-
sprawnych będących wychowan-
kami ORW dopuszczona jest 
możliwość realizacji zajęć rewalida-
cyjnych, zajęć rewalidacyjno-wy-
chowawczych i  zajęć wczesnego 
wspomagania rozwoju dziecka, ma-
jących odpowiednio orzeczenie 
o potrzebie kształcenia specjalnego, 
orzeczenie o potrzebie zajęć rewali-
dacyjno-wychowawczych lub opinię 
o  potrzebie wczesnego wspoma-
gania rozwoju dziecka na terenie 
placówki.

Zajęcia te mogą być realizowane 
w  bezpośrednim kontakcie dziecka 
lub ucznia z  osobą prowadzącą te 
zajęcia, przy zachowaniu całkowitej 
dobrowolności ze strony rodziców 
dzieci i młodzieży, ale też możliwości 
placówki, z zachowaniem bezpiecz-
nych warunków ich realizacji.

W szkolnym budynku będą mogły 
odbywać się konsultacje dla uczniów 
klas VIII szkoły podstawowej, klas III 
liceum ogólnokształcącego i klas IV 
technikum. Chodzi o konsultacje in-
dywidualne lub grupowe z  nauczy-
cielem prowadzącym zajęcia 
edukacyjne z  przedmiotów, z  któ-
rych uczeń przystępuje odpo-
wiednio do egzaminu ósmoklasisty 
lub maturalnego.

W szkole będzie też możliwe prze-
prowadzanie olimpiad, turniejów 
i konkursów.

W  szkołach i  placówkach prowa-
dzących kształcenie zawodowe lub 
ustawiczne nauczanie zdalne zo-
staje przedłużone do 29 listopada 
br. W  przypadku szkół prowadzą-
cych kształcenie zawodowe, pla-
cówek kształcenia ustawicznego 
i centrów kształcenia zawodowego 
zajęcia z zakresu kształcenia zawo-
dowego organizowane w  formie 
zajęć praktycznych prowadzone jest 
z  wykorzystaniem metod i  technik 
kształcenia na odległość wyłącznie 
w zakresie, w jakim z programu na-
uczania danego zawodu wynika 
możliwość realizacji wybranych 
efektów kształcenia z  wykorzysta-
niem tych metod i technik.

Specjalnymi rozwiązaniami objęto 
uczniów ostatnich klas 4-letniego 
technikum, którzy w  zimowej sesji 
egzaminacyjnej (styczeń-luty 2021 
r.) będą zdawali końcowy egzamin 
potwierdzający kwalifikacje w  za-

wodzie. Dla tych uczniów w okresie 
do 29 listopada br. możliwe będzie 
prowadzenie części zajęć praktycz-
nych stacjonarnie. Zajęcia te będą 
realizowane w  grupach umożliwia-
jących zachowanie dystansu spo-
łecznego, w  wybranych dniach 
tygodnia, w  wymiarze nieprzekra-
czającym 10 godz. w tygodniu.

Wprowadzono również możli-
wość przywrócenia części zajęć 
praktycznych dla słuchaczy ostat-
nich semestrów szkół policealnych, 
którzy w  zimowej sesji egzamina-
cyjnej (styczeń-luty 2021 r.) będą 
zdawali końcowy egzamin potwier-
dzający kwalifikacje w  zawodzie 
albo egzamin zawodowy. Podobnie 
jak w przypadku technikum, zajęcia 
te będą realizowane w  mniejszych 
grupach, umożliwiających zacho-
wanie dystansu społecznego, w wy-
branych dniach tygodnia, 
w wymiarze nieprzekraczającym 10 
godz. w tygodniu.

Zajęcia powinny być realizowane 
z uwzględnieniem przepisów odręb-
nych dotyczących ograniczeń, na-
kazów i  zakazów w  związku 
z wystąpieniem stanu epidemii, wy-
tycznych ministra właściwego do 
spraw zdrowia, głównego inspek-
tora sanitarnego i  ministra właści-
wego do spraw oświaty 
i wychowania.

Pozostałe zajęcia praktyczne po-
winny zostać uzupełnione w  póź-
niejszym terminie.

Ograniczenie funkcjonowania 
szkół do 29 listopada br. dotyczy 
również zajęć praktycznych realizo-
wanych u  pracodawców przez 
uczniów branżowych szkół I stopnia 
będących młodocianymi pracowni-
kami. Tym samym uczniowie ci nadal 
będą zwolnieni z obowiązku świad-
czenia pracy.

W  przypadku praktyk zawodo-
wych zaplanowanych do realizacji 
w okresie całkowitego ograniczenia 
w  dalszym ciągu będą one realizo-
wane zdalnie, tj. w  formie projektu 
edukacyjnego lub wirtualnego 
przedsiębiorstwa. Mogą być one 
także zaliczone na podstawie do-
tychczasowego doświadczenia za-
wodowego, bądź zrealizowanego 
wcześniej wolontariatu lub stażu za-
wodowego.

Nauka i opieka dla dzieci w przed-
szkolach, oddziałach przedszkol-
nych w  szkołach podstawowych 
i  innych formach wychowania 
przedszkolnego pozostaje bez 
zmian. Podstawową formą ich funk-
cjonowania nadal jest tryb stacjo-
narny, chyba że zgodę na inną formę 
funkcjonowania (tryb mieszany – 
gdzie część dzieci ma zajęcia w pla-
cówce, a  część zdalnie – lub tryb 
całkowicie zdalny) wyrazi sanepid.

Chory na koronawirusa aktor Ar-
tur Barciś zamieścił w  mediach 
społecznościowych wiersz pt. 
„Obcy”, w  którym opowiada 
o swoich zmaganiach z COVID-19 
i przestrzega - To apel mój byś nie 
czekał, że będzie „bezobjawowo”.

Artysta opublikował na swoim 
profilu w  mediach społecznościo-
wych „ku przestrodze” filmik. W nim 
łamiącym się głosem wyrecytował 
„krótki wiersz o chorowaniu”, który 
zatytułował „Obcy”.

- Myślisz, że cię to ominie, że ciebie 
to nie dotyczy. Nie ma go w  twojej 
rodzinie, nie ma go w twojej okolicy. 
Aż nagle, niespodziewanie czujesz, 
że coś się nią zgadza. Że nie smakuje 
śniadanie, że twoje ciało cię zdradza. 
Powoli i  metodycznie jak bardzo 
sprawny mechanizm, wysyła swoje 
wytyczne przejmując już twój orga-
nizm - mówi w nim aktor.

Ostrzega, co może czekać chorych 
na koronawirusa. - Powiem ci co cię 
czeka. Doświadczam tego co-

dziennie. Nie, nie ma na niego le-
karstw, zmierzysz się z  nim 
samodzielnie. Kaszel od rana do 
nocy, potem od nocy do rana. Bę-
dziesz się zwijał z  niemocy, osłab-
niesz od niewyspania. Gorączka cię 
mokrym kocem rozbije na tysiąc 
drgawek, a suchy kaszel jak z procy 
odbierze wiarę w poprawę. Mdłości, 
ból mięśni i  głowy, nogi i  ręce jak 
z  waty. Obcy się wybrał na łowy 
i wali do ciebie z armaty. I będzie się 
bawił długo, nie licz, że cię porzuci. 
Dziś ty jesteś jego sługą, masz tań-
czyć jak ci zanuci. Więc będziesz 
robił co każe, zwiniesz się w rogu po-
koju, a on ci wtedy pokaże w jakim 
jest dzisiaj nastroju - wylicza.

Zwraca również uwagę na samot-
ność w obliczu choroby. - Samotność 
dobije cię z boku, choć masz przyja-
ciół, rodzinę, nikt cię nie wyrwie 
z  rynsztoku ani na jedną godzinę. 
Nie zwierzam się by narzekać, nie 
chcę współczucia nad głową. To apel 
mój byś nie czekał, że będzie bezob-
jawowo - podkreśla w  nagranym 
materiale Barciś.

 Opracowanie kolumny - Katarzyna Gwara

Zdrowie

Artur Barciś  
poetycko ostrzega 
przed COVID-19

W większości województw szpita-
le tymczasowe dla chorych na 
COVID-19 będą gotowe do końca 
listopada – wynika z ustaleń PAP. 
Pierwszy ruszył w  czwartek na 
Stadionie Narodowym w Warsza-
wie. Wszystkie placówki rekrutują 
kadrę medyczną.

W  odpowiedzi na rozwijającą się 
epidemię rząd w październiku zade-
cydował o budowaniu w całym kraju 
szpitali tymczasowych, aby zwięk-
szyć tym samym bazę łóżek dla pa-
cjentów chorych na COVID-19. 
Dzięki nim baza łóżek szpitalnych 
dla pacjentów zakażonych korona-
wirusem zwiększy się o 5,5 tys.

Pierwszy w  woj. śląskim szpital 
tymczasowy powstaje w Międzyna-
rodowym Centrum Kongresowym 
w  Katowicach. Decyzje w  sprawie 
lokalizacji dwóch kolejnych mają za-
paść w  piątek – poinformowała 
rzeczniczka wojewody śląskiego 
Alina Kucharzewska. Prace w MCK 
postępują sprawnie. Ich pierwszy 
etap to budowa instalacji tlenowej 
i wentylacyjnej. W placówce ma być 

500 miejsc, w tym 100 łóżek respi-
ratorowych. Według zapowiedzi 
pierwsi chorzy na COVID-19 znajdą 
tam pomoc jeszcze w listopadzie.

Hala ma być podzielona na dwie 
duże przestrzenie – jedną z łóżkami 
respiratorowymi i  drugą – z  pozo-
stałymi 400. Wydzielone będą tam 
boksy dla 20-25 pacjentów, funkcjo-
nujące jak oddziały szpitalne, każdy 
z  odrębną opieką lekarską, pielę-
gniarską i obsługą. Sprzęt ma pocho-
dzić z  Agencji Rezerw 
Materiałowych, zabezpieczono też 
finansowanie w  razie konieczności 
zakupów uzupełniających.

Wojewodowie wszystkich re-
gionów rekrutują kadry medyczne 
do szpitali tymczasowych i  apelują 
o  zgłaszanie się. Potrzebni są: le-
karze, pielęgniarki, ratownicy i opie-
kunowie medyczni, salowe, 
pracownicy obsługi technicznej 
i  technicy elektroradiologii, a  także 
przedstawiciele służb munduro-
wych, studenci, harcerze i wolonta-
riusze, którzy mają podstawowe 
kompetencje w  zakresie pomocy 
medycznej.

Covid-19 

Szpitale tymczasowe 
będą gotowe  
do końca listopada
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Na niecodzienny sposób kra-
dzieży wpadła 23-letnia miesz-
kanka powiatu wodzisławskie-
go, która odpowiadając na ofer-
ty pracy w popularnej sieci skle-
pów spożywczych w  Wodzisła-
wiu Śląskim, Rybniku i Bielsku-
-Białej, już podczas pierwszego 
dnia próbnego okradała je. Jak 
ustalili śledczy, straty wyniosły 
kilkanaście tysięcy złotych. Ko-
bieta została zatrzymana przez 
kryminalnych na jednym z par-
kingów w Wodzisławiu Śląskim.

Na nietypowy sposób kradzieży 
wpadła 23-letnia mieszkanka po-
wiatu wodzisławskiego. Postano-
wiła ona zatrudniać się w  znanej 
sieci sklepów spożywczych, a  na-
stępnie je okradać. O jednej z tych 
kradzieży policjanci dowiedzieli 
się od właściciela sklepu mieszczą-
cego się na terenie Wodzisławia 
Śląskiego, który pozostawił ko-
bietę na kilka chwil samą w sklepie. 
Ta, nie tracąc czasu, ukradła papie-
rosy oraz gotówkę, powodując kil-
kutysięczne straty. Następnie 
zamknęła sklep i  oddaliła się. Jak 
ustalili śledczy kobieta, chcąc być 
„fair” wobec swoich pracodawców, 
używała w CV swojej prawdziwej 
tożsamości. W trakcie ustaleń wo-

dzisławskich stróżów prawa oka-
zało się, że w  identyczny sposób 
okradła ona sklepy mieszczące się 
w Rybniku i Bielsku-Białej. Łączna 
wartość strat, na jakie naraziła 
właścicieli, przekracza kilkanaście 
tysięcy złotych. Wodzisławscy 
kryminalni namierzyli kobietę na 
jednym z  parkingów przy super-
markecie. Tam też ją zatrzymali. 
23-latka usłyszała już zarzuty kra-
dzieży, za co grozi jej do 5 lat wię-
zienia.

Zatrudniała się 
w sklepach,  
by je okradać

Nietrzeźwy wiózł  
pijanego sąsiada w... 
bagażniku

Zatrzymany za zabójstwo

Wpadł pomimo  
mocnego alibi

Potrącona na... cmentarzu

Kryminalni z  komendy w  Rudzie 
Śląskiej zatrzymali mężczyznę 
podejrzanego o zabójstwo 59-lat-
ka w  trakcie sylwestrowej nocy. 
Rudzianin i jego partnerka zorga-
nizowali sobie mocne alibi, jed-
nak stróże prawa nie dali się 
zwieść. Śledczy przez 10 miesięcy 
składali kolejne części układanki, 
które obaliły alibi sprawcy. Teraz 
grozi mu dożywotni pobyt w wię-
zieniu.

W  sylwestrową noc rudzcy poli-
cjanci zostali wezwani do jednego 
z mieszkań w Rudzie Śląskiej, gdzie 

znaleziono zwłoki 59-letniego męż-
czyzny. Denat tuż przed śmiercią zo-
stał brutalnie pobity. Skierowano 
tam ekipę dochodzeniowo-śledczą, 
która zabezpieczyła ślady. Śledczy 
na podstawie zeznań świadków od-
tworzyli to, co działo się w  miesz-
kaniu denata w  sylwestrową noc. 
10-miesięczna żmudna praca poli-
cjantów z  Wydziału Kryminalnego 
rudzkiej komendy w  końcu przy-
niosła oczekiwane rezultaty. W kręgu 
podejrzewanych o  zabójstwo 59-
latka znalazł się jego znajomy z part-
nerką,  którzy  początkowo mieli 
mocne alibi. Po kolejnych przesłu-
chaniach śledczy mieli już pewność, 

że ich zeznania są fikcją. Nie tracąc 
czasu, kryminalni pojechali po 
58-letniego rudzianina pod jego za-
kład pracy i  zatrzymali go, gdy wy-
chodził po popołudniowej zmianie. 
Mężczyzna został przesłuchany 
przez prokuratora i  usłyszał zarzut 
zabójstwa 59-latka. Policjanci oraz 
prokurator przeprowadzili ekspery-
ment procesowy z  udziałem part-
nerki podejrzanego. Na wniosek 
policjantów i  rudzkiej prokuratury 
mężczyznę doprowadzono do sądu, 
który zadecydował o  jego tymcza-
sowym aresztowaniu na 3 miesiące. 
Grozi mu dożywotni pobyt w  wię-
zieniu.

Na cmentarzu przy ul. Mikołow-
skiej w  Mysłowicach kierujący 
karawanem 55-letni mężczy-
zna, podczas cofania potrącił 
80-letnią kobietę. 

W wyniku zdarzenia piesza prze-

wróciła się i doznała urazu głowy. 
Badanie stanu trzeźwości wyka-
zało, że uczestnicy byli trzeźwi. 
Dokładnym wyjaśnianiem okolicz-
ności tego zdarzenia zajmują się 
mysłowiccy policjanci.

Nietrzeźwy tarasował przejazd

Policjanci z komisariatu IV w Ka-
towicach zatrzymali kierującego 
volkswagenem, który miał w or-
ganizmie prawie 2 promile alko-
holu. Podczas policyjnej kontro-
li okazało się, że w  bagażniku 
przewożony był równie pijany 
sąsiad kierującego. Za jazdę na 
„podwójnym gazie” kierującemu 
grozi kara do 2 lat więzienia 
i zakaz prowadzenia pojazdów.

Interwencja, którą w nocy podjęli 
katowiccy policjanci pokazuje, że 
nawet zwykła kontrola drogowa 
może mieć nieprzewidywalny 
przebieg. Policjanci z  IV komisa-
riatu w Katowicach podczas służby 
na ul. Bielskiej zatrzymali do kon-
troli drogowej kierującego vol-
kswagenem polo. Chwilę wcześniej 
samochód wyjechał z  lasu i  poru-
szał się tzw. wężykiem. Badanie 
trzeźwości wskazało, że 23-letni 
kierujący miał prawie 2 promile al-
koholu w  organizmie. Kiedy mun-

durowi mieli zakończyć już 
czynności, usłyszeli dziwne od-
głosy dobiegające z bagażnika po-
jazdu. Kiedy go otworzyli, ujrzeli 
równie pijanego mężczyznę leżą-
cego z  brudnymi od fekaliów 
spodniami opuszczonymi do kolan. 
Sytuacja wyglądała na drama-
tyczną. Podejrzewano, że mogło 
dojść nawet do uprowadzenia 
mężczyzny. Jak ustalili policjanci 
do żadnego porwania jednak nie 
doszło. W bagażniku znajdował się 
42-letni sąsiad kierującego, który 
kilka chwil wcześniej zadzwonił po 
23-latka z  prośbą o  podwiezienie 
go do domu, gdyż z  powodu upo-
jenia alkoholowego nie był w stanie 
samodzielnie się poruszać. Ze 
względu na zabrudzone spodnie, 
panowie podjęli decyzję, że podróż 
odbędzie w  bagażniku. Teraz 
„uczynny” 23-latek odpowie za 
jazdę w  stanie nietrzeźwości, za 
którą grozi mu kara do 2 lat wię-
zienia i  zakaz prowadzenia po-
jazdów.

Katowiccy policjanci zatrzymali 
mężczyznę, który w  przebraniu 
księdza ukradł z plebanii gotów-
kę. Podejrzany przyznał się do wi-
ny i chce dobrowolnie poddać ka-
rze. Za kradzież pieniędzy męż-
czyźnie grozi kara do 5 lat wię-
zienia, która może zostać pod-
wyższona o połowę, gdyż działał 
w warunkach recydywy. 

Policjanci z  katowickiej komendy 
zajmujący się zwalczaniem prze-
stępczości przeciwko mieniu zatrzy-
mali mężczyznę podejrzanego 
o kradzież gotówki z plebanii. Męż-

czyzna w  przebraniu księdza przy-
szedł do parafii i  poprosił 
o możliwość skorzystania z toalety. 
Kiedy otrzymał klucze, poszedł 
wprost do przykościelnej kancelarii 
i  ukradł 6 tysięcy złotych. Do kra-
dzieży pieniędzy doszło w  lipcu 
2019 roku. Od tego czasu męż-
czyzna ukrywał się przed munduro-
wymi. W  wyniku podjętych przez 
katowickich policjantów czynności 
ustalono, że 58-latek ukrywał się na 
terenie Krakowa. Mężczyzna został 
zatrzymany i  osadzony w  poli-
cyjnym areszcie. Podczas czynności 
przyznał się do winy i  chce dobro-

wolnie poddać się karze. Za kradzież 
grozi mu kara do 5 lat więzienia, 
która może zostać podwyższona 
o połowę, gdyż działał w warunkach 
recydywy. 

Przebrał się za księdza 
i okradł plebanię

Sosnowieccy policjanci zatrzyma-
li mężczyznę, który kompletnie 
pijany, tarasował fiatem Seicento 
przejazd przy centrum handlo-
wym. W  trakcie czynności usiło-
wał podać się za inną osobę. Męż-
czyzna trafił do aresztu, a  jego 
agresywny towarzysz do izby wy-
trzeźwień. Auto, którym jechali, 
nie miało aktualnych badań tech-
nicznych ani polisy OC.

Policjanci otrzymali zgłoszenie, że 
w  pobliżu centrum handlowego 
przy ul.Staszica w Sosnowcu fiat se-
icento blokuje przejazd. Prawdopo-
dobnie jego nietrzeźwy kierowca 

nadal jest w  pojeździe. Policjanci 
błyskawicznie udali się na miejsce 
i  w  stojącym na środku ulicy aucie 
zastali dwóch mężczyzn. Obaj byli 
kompletnie pijani. Wokół samo-
chodu biegał pies, dodatkowo 
utrudniający czynności. Zwierzę, 
którego właściciela nie udało się 
ustalić, zabrał do schroniska spro-
wadzony na miejsce pracownik pla-
cówki. Policjanci bardzo szybko 
ustalili, kto kierował pojazdem, jed-
nakże nietrzeźwy kierujący, 
z  którym kontakt był znacznie 
utrudniony, wskazywał różne 
wersje zdarzenia i  nie chciał podać 
swoich danych osobowych. W  wy-

dychanym przez niego powietrzu 
było prawie 2,7 promila alkoholu. 
Towarzyszący mu, siedzący na tylnej 
kanapie mężczyzna twierdził, że go 
nie zna. Już chwilę później sprawcę 
dotknęły tak silne torsje, że poli-
cjanci wezwali na miejsce pogo-
towie ratunkowe. Zatrzymanemu 
udzielono pomocy i  ostatecznie, za 
zgodą lekarza osadzono w areszcie. 
Jego towarzysz, który w  trakcie 
czynności stał się bardzo agre-
sywny, trafił do izby wytrzeźwień. 
Sprawca, kiedy tylko wytrzeźwieje, 
odpowie za kierowanie pod 
wpływem alkoholu. Może mu za to 
grozić do 2 lat więzienia.
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 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 - cena: 81 900 PLN 
- tel. 601 383 710

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

 Q Audi A6 III (C6) 3.0 Diesel, 2007 
rok, automat, stan bdb, bezwy-
padkowy, cena; 25 900 do nego-
cjacji, 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 - cena: 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 - cena: 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  
- cena: 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 -cena: 
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 - cena: 
99 900 PLN - tel. 601 383 710

 Q BMW 1 2008r. Cabrio, czarny,  
pełne 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 -  
cena: 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, 
cena: 28 900 zł do negocjacji  
Tel. 602 739 463

 Q Dacia Sandero 2009r 1.4-8v  
200 tyś. km Niebieski Metalik ,  
Klimatyzacja , sprowadzony 
opłacony, cena: 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  
- cena: 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, cena: 4900 zł,  
tel. 600 208 039

 Q 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

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

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

 Q Honda Civic 1.6i , 1.6 16V 110KM, 
Sport, 2005, 187 200 km,   
1590 cm3, benzyna  

- cena: 10900 PLN,  
tel. 501 847 709

 Q Hyundai Tucson 2.0 STYLE 2.0 CRDi 
185 KM AUTOMAT 4WD Salon PL 2016,  
84 786 km, 1 995 cm3, Diesel -  
cena: 79 900 PLN  
- tel. 601 383 710

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

 Q Lexus NX , rok prod. 2015,  
hybryda, automat, SUV,  
bezwypadkowy, I właściciel,  
cena: 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  
cena: 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  
-cena 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  
-cena: 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,  
Essentia, 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  

Klimatyzacja Alu felgi Czujnik  
Parkowania sprowadzony  
opłacony, 10 400 zł,  
tel. 600 208 039

 Q Opel Omega Kombi 1996r  
gaz sekwencyjny stan BDB  
zarejestrowany 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,  benzy-
na - 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  
diesel DCL, 197 tys. pełne wypo-
sażenie, 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 
sprowadzony 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  
Life, z polskiego salonu Vat 23%, 
2015, 30 250 km, 1422 cm3, diesel 
- 31 900 PLN, tel. 501 847 709

 Q Seat Ibiza 1.2 , 1.2 TSI 90KM LPG, 
z polskiego salonu, 2016, 167 550, 
1197 cm3, benzyna 
+LPG; 23 000 PLN, tel. 501 847 709

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

 Q Škoda Citigo Style 1.0 MPI 75 KM 

5 G Salon PL 2017,  9 100 km  
benzyna - 31 900 PLN -  
tel. 601 383 710

 Q Škoda Fabia 1.0 Ambition 1.0 TSI 
95 KM 5 G Salon PL 2018,  
31 333 km, 999cm3 benzyna -  
40 900 PLN - tel. 601 383 710

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

 Q Škoda RAPID 1.0 Spaceback Am-
bition 1.0 TSI 95 KM 5 G Salon PL 
2018,  45 048 km, 999 cm3,  
benzyna - 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 właściciel, benzyna, klimatyza-
cja, nieuszkodzony, 12 999 zł  
do negocjacji Tel. 602 739 463

 Q TOYOTA AYGO 2012/13 r,  
pojemność silnika tysiąc, prze-
bieg 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  
- cena: 34 500 PLN, 
tel.  501 847 709 

OGŁOSZENIA MOTORYZACYJNE

OGŁOSZENIA  
MOTORYZACYJNE

REWOLUCJA

CENOWA

Okna 5-kom.
1465 mm

1
4
3
5
 m

m

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

LOMBARD 
KAPS 

20 lat doświadczenia
RABAT – 50% u nas to działa!

SZYBKA GOTÓWKA za:
złoto, srebro, GSM, 

RTV i inne 

TANIE WYROBY 
JUBILERSKIE

Al. NMP 1, tel. 34 361-39-50
Al. NMP 16, tel. 34 324-68-31

Al. Wolności 6, tel. 34 324 23 24
www.kapssc.pl
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MOTORYZACYJNE
KUPIĘ

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

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

 Q KUPIĘ AUTO - MOTOCYKL  MOTOROWER    
Z PRL-U zapomniany , zastały w garażu np. 
Warszawa, Syrena  , Moskwicz , Wołga , Skoda , 
Zaporożec , Junak , WFM , WSK , Osa , Komar , 
Motorynka i inne - mój nr 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 krótkoter-
minowy, 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 / Lisi-
niec. 40% do wykończenia. Tel. 34 317 27 48

 Q Mieszkanie - Częstochowa (dzielnica:  
Północ) 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 Mieszkanie M4 po modernizacji  
w dzielnicy Północ. Pilnie. Cena: 299000 zł. 
Tel. 504 132 951

 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 pię-
trze w centrum lub śródmieściu Częstochowy. 
Tel. 413 880 040 (Prosić Adama Klimasa)

SPRZEDAM

 Q Antena do tv z przyłączem (kpl. do zamonto-
wania), 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. dobrym 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 dobrym 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,  
krzyżyki i medaliki, stare monety, eurocenty. 
Tel. 667 499 164

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

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

PRACA
SZUKAM PRACY

 Q Podejmę pracę pracownika 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  
gospodarczego, ogrody, posesje, porzdki itp.  
Gliwice. tle. 502 918 616

 Q Kobieta  lat 41 szuka pracy, wykluczone  
towarzyskie, 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)  
- towarzyszki mówiącej po francusku oraz po 
polsku 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

BMW X6  
zakup 2018, 3.0D 313 kM,  
M pakiet F-VAT

248.800 zł

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

37.900 zł

VW PASSAT 2.0 Diesel  
rok prod. 2018 , kraj., 
I-wł., serwisowany, 
 F-VAT 

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, 
 F-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  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-VAT  28.900 zł

Q	 SEAT CORDOBA 1999r, 1.6 E  1.900zł

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	 MERCEDES GLC 220 2.2 Diesel 2019, krajowy, I-wł., 
serwisowany, F-VAT 166.600 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.

 42.000złQ	 VW TIGUAN 2012 rok, 1.4E/160 kM

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


