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Obrona pracy magisterskiej 

Adam Małysz 
absolwentem 
Politechniki 
Częstochowskiej

Myszków

Pijany zaparkował 
przed sygnalizatorem 
i... zasnął

 Opracowanie kolumny - Katarzyna Gwara

Prezydent Częstochowy 
Krzysztof Matyjaszczyk rozu-
mie determinację i mobiliza-
cję ludzi, którzy wyszli na uli-
ce w proteście przeciw orze-
czeniu Trybunału Konstytu-
cyjnego. Prosi ich jednak o to, 
aby broniąc swoich praw 
i wolności, nie ryzykowali 
bezpieczeństwem i zdro-
wiem. - Wierzę, że dopóki ten 
konflikt się nie zakończy, po-
licja będzie ochraniać wszyst-
kich mieszkańców, w tym 
również tych protestujących - 
zaznacza.

Prezydent wystosował spe-
cjalny apel do mieszkańców Czę-
stochowy. -  Z  coraz większym 
niepokojem obserwuję to, co 

dzieje się w naszym 
kraju, na naszych 
ulicach, z  niedowie-
rzaniem słucham 
wypowiedzi poli-
tyków Prawa i Spra-
w i e d l i w o ś c i . 
Dzielenie ludzi 

przez Prezesa partii rządzącej na 
tych swoich i  resztę, tworzenie 
lepszego i gorszego sortu, dopro-
wadziło do tego, że stawia się Po-
laków po dwóch stronach 
barykady wykorzystując strach 
o  ich podstawowe prawa - za-
znacza Krzysztof Matyjaszczyk. 
Jego zdaniem w  demokra-
tycznym społeczeństwie, które 
powinno być otwarte na dyskusję 
i  wymianę argumentów, to sytu-
acja niespotykana i  groźna. - 
Oczekujemy od rządzących by 
walczyli z  pandemią współpra-
cując z  wszystkimi, tak by ta 
walka była skuteczniejsza, a  nie 
wywoływali kolejne konflikty. 
Rozumiem Częstochowianki 
i Częstochowian, którzy wyszli na 
ulicę, rozumiem ich determinację 
i  mobilizację. Ja też nie zgadzam 
się z  ubiegłotygodniową decyzją 
Trybunału Konstytucyjnego, 
takim sposobem stanowienia 
prawa i  burzeniem trudnego 
kompromisu dotyczącego sprawy 
aborcji. Otwarty konflikt jest 
teraz ostatnią rzeczą, do której 
zmierzać powinni rządzący, a  do 
którego doprowadzili z niezrozu-
miałych dla mnie powodów - czy-
tamy w oświadczeniu prezydenta.

Jak zaznacza, chciałby wierzyć, 
że sytuacja zmieni się w  najbliż-
szym czasie w sposób pozytywny 
dla większości ludzi w  Polsce. - 

Do tego czasu, dbajcie o  siebie 
i innych na tyle, na ile jest to moż-
liwe w  obecnej sytuacji. Broniąc 
swoich podstawowych praw 
i  osobistej wolności, starajcie się 
nie ryzykować własnym bezpie-
czeństwem, zdrowiem i  życiem - 
apeluje.

Prezydent w  swoim oświad-
czeniu nawiązał też do kwestii 
służb mundurowych. - Wierzę, że 
dopóki ten konflikt się nie za-
kończy, policja będzie ochraniać 
wszystkich mieszkańców, w  tym 
również tych protestujących. Na-
tomiast Straż Miejska w  Często-
chowie, której funkcjonariusze, 
decyzją Wojewody Śląskiego, są 
czasowo w  dyspozycji Komen-
danta Miejskiego Policji, będą 
wykonywali zadania, które wiążą 
się bezpośrednio i wyłącznie z za-
grożeniem epidemicznym, 
zgodnie z  intencją tego rozwią-
zania. Tak jak to robili do tej pory, 
gdy podlegali bezpośrednio Pre-
zydentowi Miasta - zaznacza. - 
Pamiętajmy, że pandemia 
wymaga współdziałania nas 
wszystkich, niezależnie od obec-
nych podziałów, przekonań poli-
t y c z n y c h ,  r ó ż n i c 
światopoglądowych, wyznania 
i  wykształcenia. Działając 
wspólnie i  rozważnie możemy 
skutecznie stawić jej czoło - pod-
sumowuje.

Do dość niecodziennego zda-
rzenia doszło w Myszkowie. 
Upojony alkoholem kierowca 
zatrzymał się na czerwonym 
świetle i... postanowił uciąć 
sobie drzemkę. Z trudem 
obudził go dopiero policyjny 
patrol.

Do zdarzenia doszło w Myszkowie 
na ulicy Koziegłowskiej. Kompletnie 
pijany kierowca daewoo tico, jechał 
od Lgoty Nadwarcie w  kierunku 
Żarek. W  pewnej chwili zatrzymał 
swój samochód na czerwonym 
świetle i nie wyłączając silnika... za-
snął. Zaniepokojeni widokiem 

świadkowie, powiadomili o  tym 
mundurowych. Patrol drogówki po-
jechał pod wskazany adres. W  sa-
mochodzie zastał śpiącego za 
kierownicą mężczyznę. W  pierw-
szej chwili istniało podejrzenie, że 
mężczyzna zasłabł. Jednak zapach 
alkoholu świadczył o  tym, że kie-
rowca jest pijany. Policjanci 
z  wielkim trudem dobudzili męż-
czyznę. Kontakt z  nim był bardzo 
utrudniony. Nic dziwnego. Jak się 
okazało, 39-latek z  gminy Kozie-
głowy miał w organizmie 4 promile 
alkoholu. Sprawca został zabrany 
przez załogę karetki pogotowia do 
szpitala. O jego dalszym losie zade-
cyduje prokurator i  sąd. Za popeł-
nione przestępstwo, oprócz utraty 
prawa jazdy, grożą mu dwa lata wię-
zienia.

Częstochowa

PREZYDENT MIASTA: 
rozumiem mieszkańców, 
którzy wyszli na ulicę

Adam Małysz dołączył do gro-
na absolwentów Politechniki 
Częstochowskiej. Pomyślnie 
obronił on pracę magisterską 
na kierunku zarządzanie.

- Kolejny sukces. Adam Małysz, 
jeszcze niedawno nasz Student na 
kierunku zarządzanie, a  dzisiaj już 
Absolwent. Życzymy Panu powo-
dzenia! - możemy przeczytać na 
profilu Wydziału Zarządzania w me-
diach społecznościowych. Przypo-
mnijmy, że w 2018 roku utytułowany 
skoczek narciarski obronił również 
pracę licencjacką na Wydziale Za-
rządzania Politechniki Częstochow-
skiej. Adam Małysz studiował 
turystykę i  rekreację. Temat jego 
pracy licencjackiej był ściśle zwią-
zany z jego rodzinny miastem. Tytuł 
brzmiał: “Produkt turystyczny i jego 
promocja na przykładzie miasta 
Wisły”. Wtedy też obronił się na 
piątkę. O zaliczeniu kolejnego etapu 
edukacji, Adam Małysz napisał na 

Instagramie:
- Mam przyjemność poinformować 

was, że obroniłem swoją pracę magi-
sterską na Wydziale Zarządzania Poli-
techniki Częstochowskiej! Tym samym 
zyskałem tytuł Magistra! To był stresu-
jący etap w  moim życiu, który zakoń-
czył się absolutnym sukcesem. Jestem 
z  siebie dumny i  chciałbym zachęcić 
wszystkich do poszerzania swojej wie-
dzyi  doskonalenia umiejętności - wy-
znał najbardziej znany skoczek 
w Polsce.

fot. Wydział  
Zarządzania  
Politechniki  

Częstochowskiej / 
facebook
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Od 3 listopada 

Od jutra cmentarze 
ponownie otwarte

Policja

Dwie częstochowianki 
okradły... 47 osób!
Patriotyzmem lokalnym wykaza-
ły się dwie częstochowianki, któ-
re okradły 47 osób. Co ciekawe, 
ich ofiarami nigdy nie padali 
mieszkańcy naszego miasta. 
Wkrótce rozpocznie się proces są-
dowy, a kobiety usłyszą wyroki.

We wrześniu ubiegłego roku poli-
cjanci z  Gliwic zaczęli otrzymywać 
zgłoszenia o  kradzieżach mieszka-
niowych. Sprawczynie działały za-
wsze w  podobny sposób. Chodziły 
po klatkach schodowych i pukały do 
drzwi, a  gdy otwierał senior, jedna 
z nich przekonywała, że jest przed-
stawicielką danej instytucji i oferuje 
pomoc ludziom w podeszłym wieku. 
Ci, często spragnieni kontaktu i roz-
mowy, skuszeni perspektywą po-
mocy, wpuszczali kobietę do 
mieszkania. Ta zawsze przygotowy-
wała możliwość wejścia czyhającej 
gdzieś w  pobliżu wspólniczki. 
Potem, gdy jedna odwracała uwagę 
ofiary pytaniami i  wypełnianiem 
spreparowanych dokumentów, 
druga przeszukiwała mieszkanie.

Początek końca procederu i koniec 
„szczęścia” sprawczyń miał miejsce 
w momencie wszczęcia dochodzenia 
przez Wydział do Walki z Przestęp-
czością Przeciwko Mieniu Komendy 
Miejskiej Policji w  Gliwicach. Poli-
cjanci otrzymali zgłoszenie, że na po-
czątku  września  ubiegłego 
roku  starszemu  mieszkańcowi 
Gliwic  skradziono z  mieszkania 
mienie o łącznej wartości ponad 210 
tysięcy  złotych. Staruszkowi ukra-
dziono złoty sygnet i obrączki, złote 
i srebrne monety, monety okoliczno-
ściowe i biżuterię oraz ponad 10 ty-
sięcy złotych w gotówce.

Policyjni detektywi  rozpoczęli  in-
tensywne czynności dochodze-
niowo – śledcze. 
Mimo  szczątkowych  informacji 
przekazanych od 84-letniego po-
krzywdzonego, śledczy zaczęli 
zbierać coraz więcej dowodów. 
W  toku śledztwa nabrali pewności, 
że sprawczynie okradały nie tylko 
mieszkańców Gliwic i  powiatu gli-
wickiego, ale także innych miast na-
szego województwa, a nawet innych 
województw.

Pojedyncze „puzzle” zaczęły 
układać się w całość i już w listopa-
dzie dały efekt w  postaci wytypo-
wania i zatrzymania podejrzanych.

Okazało się, że to dwie kobiety 
w wieku 42 i 54 lat, obie mieszkające 
w Częstochowie. Policjanci i proku-
rator ustalili, że w wyniku przestęp-
czej działalności dwóch 
zatrzymanych, starsi ludzie stracili 
znacznie ponad pół miliona złotych. 
Ofiarami byli mieszkańcy: Gliwic, 
Knurowa, Krakowa, Tychów, Rudy 
Śląskiej, Mysłowic, Sosnowca, By-
tomia, Siemianowic Śląskich, Żor, 
Dąbrowy Górniczej, Katowic, Lę-
dzin, Łazisk Górnych, Piotrkowa 
Trybunalskiego, Zabrza, Chorzowa 
i  Tarnowskich Gór. Podczas prze-
szukań zabezpieczono złotą biżu-
terię, złote, srebrne 
i  okolicznościowe monety oraz go-
tówkę. Część przedmiotów wróciła 
już do prawowitych właścicieli.

Zgromadzone już w  listopadzie 
2019 roku  dowody pozwoliły pro-
kuratorowi złożyć do sądu wniosek 
o  zastosowanie najsurowszego 
środka zapobiegawczego – tym-
czasowego aresztowania.  Na po-
czątku listopada minionego 
roku sąd, zapoznawszy się ze zgro-
madzonym już wówczas mate-
riałem dowodowym, nie wahał się 
i  zastosował izolacyjny środek za-
pobiegawczy w  postaci tymczaso-
wego aresztowania, który trwa 
nadal.

W  czasie kolejnych miesięcy 
żmudna praca policyjnych śledczych 
pozwoliła sukcesywnie uzupełniać 
i przedstawiać aresztowanym coraz 
to nowsze zarzuty. Wychodziły na 
jaw przestępstwa, których często-
chowianki dopuściły się wcześniej. 
Podczas postępowania policjanci 
zgromadzili mocny materiał dowo-
dowy, pozwalający na przedsta-
wienie podejrzanym 47 zarzutów. 
W  tym czasie prokurator dążył do 
zajęcia hipoteki nieruchomości 
(działek budowlanych), których wła-
ścicielką była starsza z  kobiet. Pro-
kuratura Rejonowa Gliwice Zachód 
natychmiast zdecydowała o  tym-
czasowym zajęciu mienia. Kobiety 
mogą spędzić wiele lat za kratami.

Rada Miasta Częstochowy przy-
jęła stanowisko sprzeciwiające się 
wyrokowi Trybunału Konstytucyj-
nego w  sprawie uznania za nie-
zgodne z  Konstytucją przepisów 
dotyczących aborcji w  przypadku 
dużego prawdopodobieństwa cięż-
kiego i  nieodwracalnego upośle-
dzenia płodu albo nieuleczalnej 
choroby zagrażającej jego życiu.

Treść stanowiska Rady Miasta 
Częstochowy uchwalonego 29 paź-
dziernika 2020 r. w czasie sesji Rady 
Miasta przy 17 głosach „za”, 4 
„przeciw” i 2 „wstrzymujących się”:

Jako Rada Miasta Częstochowy sta-
nowczo sprzeciwiamy się wyrokowi 
quasi Trybunału Konstytucyjnego 
w  sprawie uznania za niezgodne 
z Konstytucją przepisów dotyczących 
aborcji w przypadku dużego prawdo-
podobieństwa ciężkiego i  nieodwra-
calnego upośledzenia płodu albo 
nieuleczalnej choroby zagrażającej 
jego życiu, a tym samym ograniczeniu 
praw obywatelskich i praw człowieka.

Stanowisko to jest głosem ogromnej 
liczby częstochowianek i  częstocho-
wian oraz znacznej części polskiego 
społeczeństwa. Wypowiedzenie przy-
jętego dotychczas w  Polsce kompro-
misu aborcyjnego jest niemoralne, 
skazuje kobiety na piekło.

Żaden podmiot nie ma etycznego 
prawa zmuszać kobiet do kontynu-
owania ciąży z  nieodwracalnymi wa-
dami płodu, powodującymi śmierć 

dziecka zaraz po urodzeniu lub też ska-
zującego dziecko na życie zależne od 
opiekuna. Nie można mówić o  byciu 
„za życiem” jednocześnie skazując ko-
biety, często już matki, na noszenie 
pod sercem przez 9 miesięcy dziecka 
tylko po to, aby chwilę po porodzie 
były one zmuszone je pochować. 
Wpływ na stan zdrowia i  stan psy-
chiczny wielu kobiet, a tym samym ca-
łych rodzin będzie nieodwracalny i jest 
niemożliwy do przewidzenia. Należy 
wyraźnie zaznaczyć, iż dotychcza-
sowy kompromis nie narzucał ko-
bietom oraz ich rodzinom konieczności 
aborcji, pozostawiał taką możliwość. 
Dziś, polskie kobiety i  polskie rodziny 
zostały pozbawione możliwości wy-
boru.

Jako organ uchwałodawczy chcemy 
również podkreślić, że skrajnie nieod-
powiedzialne jest wszczynanie wyro-
kiem tak ogromnego konfliktu 
społecznego w  czasie gigantycznego 
wzrostu zachorowań wirusa COVID-
19. Nawoływanie do walki z  kobie-
tami oraz ponowne dzielenie       Polek 
i  Polaków na tych walczących 
w  słusznej sprawie i  na tych, których 
pobudki, w  ocenie rządu, są błędne, 
przyczyni się do wzrostu fali prote-
stów, a tym samym sprowadzi zagro-
żenie na życie i  zdrowie mieszkanek 
i mieszkańców naszego kraju.

W  2018 roku przyjęliśmy w  gronie 
radnych stanowisko upamiętniające 
setną rocznicę uzyskania przez Polki 

praw wyborczych. To przełomowe wy-
darzenie w  historii naszego kraju 
umożliwiło nadanie kobietom należ-
nego im miejsca w  hierarchii spo-
łecznej. Nasi przodkowie, dzięki 
podjęciu decyzji umożliwiającej ko-
bietom realne współdecydowanie 
o  rzeczywistości, wykonali milowy 
krok w  rozwoju społeczeństwa i  dali 
przykład innym narodom jak ważna 
jest rola kobiet w  odradzającym się 
Państwie. Karygodnym jest próba od-
bierania głosu oraz decyzyjności ko-
bietom, karygodne jest zmuszanie 
kobiet do ponownej walki o  ich pod-
stawowe prawa, dlatego jako Rada 
Miasta Częstochowy wzywamy do po-
czynienia natychmiastowych kroków 
mających na celu przywrócenie zaak-
ceptowanego prze większość środo-
wisk kompromisu aborcyjnego.

Polska jest Kobietą! Częstochowa 
jest Kobietą!

Rada Miasta Częstochowy posta-
nowiła przesłać powyższe stano-
wisko Prezesowi Trybunału 
Konstytucyjnego, Prezesowi Rady 
Ministrów oraz parlamentarzy-
stom Ziemi Częstochowskiej.

W trakcie dyskusji poprzedzającej 
uchwalenie stanowiska często-
chowski klub radnych Prawa i Spra-
wiedliwości przedstawił zdanie 
odrębne, wyrażone we własnym 
stanowisku dotyczącym wyroku TK 
oraz obecnych ulicznych protestów, 
które objęły także Częstochowę.

 Opracowanie kolumny - Katarzyna Gwara

Częstochowa

Rada miasta przeciw 
orzeczeniu TK

- Rozumiem kobiety i  ich obawy 
(...). W ostatnich dniach z wielo-
ma z  nich na ten temat rozma-
wiałem, a  także z  licznymi eks-
pertami, lekarzami i prawnikami. 
Po przeprowadzeniu tych konsul-
tacji zdecydowałem się na złoże-
nie do Sejmu RP projektu zmiany 
ustawy o  planowaniu rodziny, 
ochronie płodu ludzkiego i  wa-
runkach dopuszczalności przery-
wania ciąży - poinformował pre-
zydent Andrzej Duda.

Wyrok Trybunału Konstytucyj-
nego uznający za niezgodną z Kon-
stytucją RP   jedną z  trzech 
przesłanek, które zezwalały na le-
galną aborcję w  Polsce, wywołał 
olbrzymie społeczne emocje. - 
Osobiście podzielam pogląd, iż 
tzw. aborcja eugeniczna jest nie-
zgodna z  Konstytucją, mówiłem 
o  tym wielokrotnie publicznie. 
Prawo do życia jest wartością, którą 
należy bezwzględnie chronić i  nie 
można jej w  żaden sposób różni-
cować – na dzieci pełno- i niepełno-
sprawne, np. dzieci z  zespołem 
Downa - zaznacza prezydent An-
drzej Duda.

Wyrok Trybunału doprowadził do 
sytuacji, w  której niemożliwa stała 

się aborcja w  sytuacji wystąpienia 
tzw. wad letalnych płodu, w  której 
wiadomo, że dziecko i tak nie będzie 
w stanie żyć po porodzie. Prezydent 
zapowiedział jednak, że złoży 
w  Sejmie projekt zmian ustawy 
w  sprawie aborcji. - Uwzględniając 
wskazania Trybunału, projekt ten 
przewiduje wprowadzenie nowej 
przesłanki, która przywraca możli-
wość przerwania ciąży, w  sposób 
zgodny z  zasadami Konstytucji RP, 
jedynie w  przypadku wystąpienia 
tzw. wad letalnych, gdy badania 
prenatalne lub inne przesłanki me-
dyczne wskazują na wysokie praw-
dopodobieństwo, że dziecko urodzi 
się martwe albo obarczone nieule-
czalną chorobą lub wadą, prowa-
dzącą niechybnie i bezpośrednio do 
śmierci dziecka, bez względu na za-
stosowane działania terapeutyczne 
- wyjaśnia Andrzej Duda.

Po uchwaleniu tej ustawy w  pol-
skim prawie nadal będą wystę-
pować trzy przesłanki legalnego 
usunięcia ciąży: z  powodu zagro-
żenia życia i  zdrowia matki, z  po-
wodu gwałtu lub kazirodztwa oraz 
z  powodu ciężkiego i  nieodwracal-
nego uszkodzenia płodu, które pro-
wadzi do śmierci dziecka. - Oddaje 
to istotę tzw. kompromisu aborcyj-
nego z  1993 roku i  jest zgodne 

z  orzeczeniami Trybunału Konsty-
tucyjnego. Liczę na szeroki kon-
sensus polityczny w  tej sprawie, 
zwłaszcza że poparcie dla podob-
nego rozwiązania prawnego dekla-
rowali publicznie przedstawiciele 
różnych partii politycznych – za-
równo ze Zjednoczonej Prawicy, 
jaki i opozycji. Takie rozwiązanie po-
piera też większość Polaków - za-
znacza prezydent.

Podkreśla również, że jego zda-
niem niezależnie od zmian praw-
nych należy objąć szczególną 
opieką rodziny oraz matki samotnie 
wychowujące dzieci z  niepełno-
sprawnościami. - Państwo nie może 
zostawiać takich osób samych. 
Musi udzielać im szerokiego 
wsparcia. Będę domagał się od 
rządu i parlamentu znalezienia do-
datkowych środków na zapew-
nienie takim osobom pomocy 
o  charakterze finansowym, me-
dycznym, psychologicznym oraz 
prawnym. Apeluję również do 
wszystkich polityków, osób publicz-
nych, a  także milionów Polaków 
o  wzajemny szacunek dla swoich 
poglądów oraz obniżenie społecz-
nych emocji. Różnimy się i  bę-
dziemy się różnić, ale musimy umieć 
ze sobą rozmawiać - podsumowuje 
Andrzej Duda.

Dx 

Prezydent złoży projekt 
zmian ustawy w sprawie 
aborcji! Od 31 października do 2 listopa-

da cmentarze są w  tym roku za-
mknięte. Tak zdecydował rząd. 
Chciał bowiem w  ten sposób 
uniknąć ryzyka rozprzestrzenia-
nia się Covid-19. Nekropolie zo-
staną ponownie otwarte we wto-
rek, 3 listopada.

Oczywiście wszyscy zdajemy 
sobie sprawę z  tego, że pamiętać 
o naszych zmarłych powinniśmy nie 
tylko w  tym czasie, ale także każ-
dego innego dnia, zarówno na ne-
kropolii, jak i w zaciszu domu. W tym 
roku brakowało nam jednak fi-
zycznej obecności na cmentarzu, bo 
to właśnie ten listopadowy czas 

z udekorowanymi grobami i łunami 
od zniczy sprzyja refleksjom. 1 listo-
pada spędzaliśmy rokrocznie do-
kładnie w  ten sam sposób. 
Przywiązaliśmy się do tej tradycji. 
Przed pandemią był to również 
dzień spotkań – z rodzinami, ze zna-
jomymi...

Niestety decyzja rządzących przy-
niosła chyba odwrotny efekt, bo... 
w  piątkowy wieczór wielu z  nas 
tłumnie ruszyło by odwiedzić groby 
swoich bliskich. Co ciekawe, w wielu 
miastach i  miasteczka cmentarze 
nie zostały zamknięte. Oficjalnie 
jednak nekropolie zostaną po-
nownie otwarte we wtorek, 3 listo-
pada.
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Policjanci z  Bielska-Białej za-
trzymali na gorącym uczynku 
41-latka i jego 21-letnią wspól-
niczkę, którzy usiłowali włamać 
się do magazynu nieczynnego 
centrum handlowego. Stróże 
prawa zapobiegli kradzieży 
i odzyskali warte ponad 2 tysią-
ce złotych przedmioty, pocho-
dzące z wcześniejszego włama-
nia. Zatrzymanym grozi teraz 
kara nawet 10 lat więzienia.

Śledczy z  Komisariatu II Policji 
w  Bielsku-Białej prowadzili do-
chodzenie w sprawie włamania do 
hal magazynowych nieczynnego 
centrum handlowego przy biel-
skiej ulicy Filomatów. Zarządca 
obiektu złożył zawiadomienie 
o  kradzieży z  włamaniem, która 
miała miejsce 13 października br. 
Nieznani wówczas sprawcy skradli 
z  jednego z  magazynów sprzęt 
RTV i  odzież o  wartości ponad 2 
tysięcy złotych. 

Sprawą zajęli się kryminalni z ko-
misariatu przy ul. Kamińskiego. 
Policyjni detektywi razem z  tech-
nikami kryminalistyki przeprowa-
dzili oględziny miejsca kradzieży 
i  zabezpieczyli ślady. Rozpoczęły 
się poszukiwania sprawców prze-
stępstwa. W  toku prowadzonego 
dochodzenia kryminalni uzyskali 

informację, że włamywacze pla-
nują kolejne włamanie do jednego 
z  magazynów na terenie tego sa-
mego, nieczynnego centrum han-
dlowego. Stróże prawa postanowili 
przygotować zasadzkę. 19 paź-
dziernika, tuż przed północą za-
trzymali na gorącym uczynku 
włamania parę mieszkańców Biel-
ska-Białej – kobietę w wieku 21 lat 
i  41-letniego mężczyznę. Tym 
samym, policjanci zapobiegli ko-
lejnej kradzieży.

Para została zatrzymana, 
a śledczy zajęli się gromadzeniem 
materiału dowodowego 
w  sprawie. Po nocy spędzonej 
w  policyjnym areszcie  para  zo-
stała doprowadzona do drugiego 
komisariatu. Tam  usłyszała  za-
rzuty usiłowania kradzieży z wła-
maniem. Śledczy udowodnili 
41-latkowi także wcześniejsze 
włamanie z października, za które 
również usłyszał zarzut. Policjanci 
dotarli też do jego 19-letniego 
wspólnika. On również został za-
trzymany i  usłyszał zarzut wła-
mania. Stróże prawa 
odzyskali też skradziony towar. Za 
kradzież z  włamaniem i  usiło-
wanie kradzieży z  włamaniem 
grozi kara nawet 10 lat więzienia. 
O  dalszym losie zatrzymanych 
włamywaczy zdecyduje nie-
bawem bielski sąd.

Wpadli w policyjną  
zasadzkę

Wezwała patrol  
oraz pogotowie,  
ponieważ... złapał ją 
skurcz w nodze

Dyskoteka  
w środku lasu...

Zatrzymani za nawoływanie do ataku  
na kościół i parlamentarzystkę

Policjanci z  Rudy Śląskiej prze-
rwali imprezę, w której uczestni-
czyło kilkanaście osób, bez za-
chowania środków ochrony i  dy-
stansu. Dyskoteka zorganizowa-
na była na terenie nieużytków, 
zaledwie kilkaset metrów od za-
budowań mieszkalnych. Mundu-
rowi zatrzymali 6 osób w związku 
z  organizacją zgromadzenia, 
udziałem w  nim i  posiadaniem 
narkotyków.

Z  okolicy nieużytków na terenie 
rudzkiej dzielnicy Kochłowice do-
chodziły odgłosy muzyki. Zaintere-
sowali się tym policjanci z  Rudy 
Śląskiej. Gdy ustalili miejsce, oka-

zało się, że ktoś zorganizował tam 
dyskotekę, w której brało udział kil-
kanaście osób. Większość z nich na 
widok mundurowych uciekła. 
Stróże prawa zatrzymali 6 osób, 
wśród których był DJ odpowie-
dzialny za zorganizowanie tej im-
prezy. Pozostali to mieszkańcy 
Katowic, Chorzowa, Chrzanowa 
i  Radlina w  wieku od 19 do 42 lat. 
Policjanci zabezpieczyli sprzęt dys-
kotekowy oraz narkotyki, które 
mogły być tam rozprowadzane. 
Śledczy przesłuchali wszystkich za-
trzymanych. Zostaną wobec nich 
sporządzone wnioski do sądu o uka-
ranie za udział w zgromadzeniu po-
wyżej 5 osób oraz niestosowanie się 
do obowiązku używania maseczek 

ochronnych i  utrzymywania dy-
stansu społecznego. Mężczyźnie, 
który zorganizował dyskotekę, 
przedstawiono dodatkowo zarzut 
organizacji zgromadzenia i  posia-
dania narkotyków. Śledczy z  komi-
sariatu w  Kochłowicach ustalają 
jeszcze, czy były tam wcześniej or-
ganizowane podobne imprezy. 
Rudzcy policjanci przypominają, że 
w  związku z  pandemią, nadal obo-
wiązuje całkowity zakaz organizo-
wania zgromadzeń powyżej 5 osób 
i  imprez jak niedzielna dyskoteka. 
Osoby, które nie zastosują się do ak-
tualnych przepisów, muszą liczyć się 
z  surowymi konsekwencjami kar-
nymi i finansowymi.

Tyscy policjanci zatrzymali męż-
czyznę, który uciekł z karetki po-
gotowia sprzed szpitala. Mężczy-
zna miał pozytywny wynik testu 
na COVID-19. 49-latek usłyszał 
zarzut spowodowania zagrożenia 
epidemiologicznego i  szerzenie 
się choroby zakaźnej, narażając 
przy tym inne osoby. Decyzją sądu 
został tymczasowo aresztowany, 
grozi mu do 8 lat więzienia.

Policjanci z Tychów zostali powia-
domieni o  ucieczce z  karetki pogo-
towia zakażonego pacjenta. 
Mężczyzna miał być obywatelem 
Czech,  a  oddalił się sprzed szpitala 

w Tychach. Okazało się, że zamówił 
on taksówkę i  chciał jechać do Ka-
towic, jednak z  uwagi na nerwowe 
zachowanie i  trudności z  porozu-
miewaniem się, kierowca przywiózł 
mężczyznę przed komendę. Pasażer 
jednak wysiadł z  taksówki i  zaczął 
uciekać. Taksówkarz szybko powia-
domił mundurowych, a ci skutecznie 
zapobiegli kolejnej ucieczce pa-
cjenta. Z  zachowaniem wszelkich 
środków ostrożności,  stróże 
prawa  wydawali polecenia, do któ-
rych mężczyzna się stosował. Na-
stępnie 49-latka przejęła załoga 
pogotowia ratunkowego. Kierują-
cego taksówką poinformowano 
o  zaistniałej sytuacji i  pilnym kon-

takcie z sanepidem.
Uciekinierowi przedstawiono za-

rzut spowodowania zagrożenia epi-
demiologicznego i  szerzenie się 
choroby zakaźnej, narażając tym 
samym inne osoby na bezpośrednie 
niebezpieczeństwo utraty życia 
oraz ciężkiego uszczerbku na 
zdrowiu. Decyzją sądu 49-latek zo-
stał tymczasowo aresztowany. Po-
pełnione przestępstwo jest 
zagrożone karą 8 lat więzienia.

Służby sanitarne ustalają i  docie-
rają do osób, które mogły mieć kon-
takt z  mężczyzną. W  sprawie 
prowadzone jest śledztwo pod nad-
zorem Prokuratury Rejonowej 
w Tychach.

Tarnogórscy policjanci zatrzymali 
dwóch mieszkańców miasta, któ-
rzy w  mediach społecznościo-
wych nawoływali do ataku na ko-
ściół oraz parlamentarzystkę. 
Sprawcy nie pozostaną bezkarni. 
Takie zachowanie w świetle obo-
wiązujących przepisów stanowi 
przestępstwo zagrożone karą do 
2 lat więzienia. 

Policjanci nieustannie monitorują 
zachowania użytkowników w inter-
necie. Śledczy reagują na wszelkie 

niebezpieczne oraz niezgodne 
z  prawem działania w  sieci. Często 
ich działania ratują ludzkie życie 
oraz bronią osób, których prawa ła-
mane są w cyberprzestrzeni. Warto 
zaznaczyć, że wolność słowa ma 
swoje granice, a  są nimi sytuacje, 
w których naruszane są m.in. prawa 
innych osób lub przepisy karne, 
które bezwzględnie należy prze-
strzegać.

Przekonali się o  tym dwaj mie-
szańcy Tarnowskich Gór, z  których 
jeden, na portalu społecznościowym 

nawoływał do ataku na miejscowy 
kościół, a  drugi do ataku na parla-
mentarzystkę. Tarnogórscy krymi-
nalni namierzyli sprawców i  ich 
zatrzymali. 17 i  18 -letni tarnogó-
rzanie trafili do policyjnej celi. 
Młodzi mężczyźni usłyszeli zarzuty 
publicznego nawoływania do popeł-
nienia występku, za co grozi im 
grzywna, kara ograniczenia wol-
ności albo pozbawienia wolności do 
lat 2. Dalsze czynności w tej sprawie 
prowadzi Prokuratura Rejonowa 
w Tarnowskich Górach.

Areszt dla zakażonego,  
który uciekł z karetki

Policjanci ukarali mandatem 
mieszkankę Tarnowskich Gór, 
która bezpodstawnie wezwała 
policjantów i  pogotowie ratun-
kowe. Tarnogórzanka zadzwoni-
ła na numer alarmowy i zgłosi-
ła, że została pobita przez 
współlokatora. 61-latka zapo-
mniała wspomnieć, że zdarzenie 
miało mieć miejsce… 3 tygodnie 
wcześniej. 

Policjanci zostali skierowani na 
interwencję do jednego z mieszkań 
znajdującego się przy ulicy Mickie-
wicza w Tarnowskich Górach. We-
dług zgłoszenia miało tam dojść do 

pobicia kobiety. Kiedy patrol 
przybył do zgłaszającej, okazało 
się, że tarnogórzanka nie potrze-
bowała pomocy. Policjanci ustalili, 
że 61-latka wezwała patrol oraz 
pogotowie, ponieważ złapał ją 
skurcz w nodze. Przypomniało się 
jej, że 3 tygodnie wcześniej 
nogę  ścisnął jej  współlokator 
i chciała to zgłosić policjantom. Na 
miejscu byli również medycy, 
którzy zbadali kobietę i nie widzieli 
podstaw do jej hospitalizacji. 
W związku z bezpodstawnym we-
zwaniem mundurowych na inter-
wencję ukarali oni kobietę 
mandatem karnym.
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SPRZEDAM

 Q ALFA ROMEO 1.9 jtdm 150 km, 
2007r. stan bardzo dobry,  
full opcja, cena 17 500 PLN  
tel. 788 635667

 Q Audi Q2  1.4 TFSI 150 KM S Tronic 
Salon PL 2016,  89 744 km, 1 395 
cm3, benzyna - 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


