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Częstochowa

Częstochowa chce ponad 28 mln zł na trzy inwestycje
Częstochowa złożyła wniosek o ponad 28 mln zł na trzy inwestycje.
Rządowe fundusze – jeśli zostałyby przyznane – poszłyby na termomodernizację TZN, przebudowę ul. Jasnogórskiej oraz remont budynku Pogotowia Ratunkowego.
O pieniądze w najnowszym rozdaniu II puli Rządowych Funduszy
Inwestycji Lokalnych samorządy
mogły wnioskować do 28 grudnia.
Tym razem mogły zabiegać o dofinansowanie maksymalnie trzech inwestycji, zgłoszonych w ramach
jednego bądź trzech odrębnych
wniosków.
Częstochowa zdecydowała się
więc ubiegać o wparcie dla termomodernizacji budynków Technicznych Zakładów Naukowych
(wartość tej inwestycji – a zarazem
wnioskowana przez miasto kwota
dofinansowania – to 14 mln 200 tys.
zł), przebudowy ulicy Jasnogórskiej (9 mln 200 tys. zł) oraz modernizacji budynku Stacji Pogotowia
Ratunkowego przy ul. Kilińskiego (5
mln zł). W sumie więc chodzi o 28
mln 400 tys. zł.
Jak można przeczytać na rządo-

wych stronach, podczas oceny wniosków mają być brane pod uwagę
kryteria takie jak kompleksowość inwestycji; ograniczenie emisyjności
i ingerencji w środowisko; uwzględnienie zrównoważonego rozwoju;
pomoc osobom z niepełnosprawnościami; liczba osób, które skorzystają
z inwestycji; jej wpływ na zapobieganie klęskom żywiołowym oraz
koszt w relacji do planowanych dochodów samorządu.
Przypomnijmy, że podczas pierwszego ,,rozdania” RFIL fundusze były
przydzielane algorytmicznie –
wszystkie gminy i powiaty dostały
pieniądze z łącznej puli 6 mld zł.
W kolejnej odsłonie RFIL (w której
nabór trwał do końca września) samorządy mogły starać się o fundusze na konkretne zadanie. Na
liście projektów zgłoszonych przez
Częstochowę znalazły się m.in. za-

dania, na które miasto starało się
o zewnętrzne wsparcie już od pewnego czasu – z zakresu infrastruktury drogowo-komunikacyjnej,
zdrowotnej, oświatowej lub kulturalnej. W ramach tego pierwszego
podziału Częstochowa otrzymała
25,1 mln zł, a w drugim – 7,5 mln zł.

Policja pomogła w ich odnalezieniu

Samorząd ma nadzieję, że z tego
najnowszego podziału środków
RFIL Częstochowa będzie mogła
skorzystać tak, aby ostateczna
kwota wsparcia była bliższa wcześniejszemu, proporcjonalnemu podziałowi środków. Tym razem rząd
ma do rozdysponowania łącznie

1,65 mld zł.
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych ma dostarczać bezzwrotnego wsparcia dla samorządów,
w których przychody uderzyła pandemia koronawirusa. Pieniądze pochodzą z funduszu COVID-19.
■ Katarzyna Gwara

Myszków

Pacjenci z koronawirusem Profesjonalizm maszynisty
uciekli ze szpitala
zapobiegł tragedii
Dwóch mężczyzn z koronawirusem
i w złym stanie zdrowia opuścili szpital. W ich odnalezieniu pomogli częstochowscy funkcjonariusze policji.
Podjęli oni czynności, które doprowadziły do uciekinierów. Jeden z nich,
72-latek ukrył się w swoim mieszkaniu w centrum miasta, z kolei 45-latek, mieszkaniec powiatu częstochowskiego, został odnaleziony na
przystanku autobusowym. Przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności i zasad bezpieczeństwa, odtransportowano pacjentów-uciekinierów do szpitala.
W ostatnich dniach częstochowscy policjanci dwukrotnie poszukiwali osób, które
zakażone koronawirusem i w złym stanie
zdrowia samowolnie oddaliły się ze szpitala. W poniedziałkowe popołudnie mundurowi otrzymali zgłoszenie o 72-latku,
który opuścił szpital. Mężczyzna był
w złym stanie zdrowia, w dodatku miał pozytywny wynik testu na koronawirusa.
Trop zaprowadził kryminalnych do mieszkania, w którym 72-latek był zameldowany. W mieszkaniu jednak
panowała cisza, światła
były zgaszone, a na pukanie
do drzwi nikt nie odpowiadał. - Policjanci nie dali
się jednak zwieść. Wezwali
do pomocy straż pożarną,
która najpierw dokonała

sprawdzenia pomieszczeń przez okno
znajdujące się na 3 piętrze, a następnie wyważyła drzwi do mieszkania. Mundurowi
stosując środki ochrony osobistej, weszli
do mieszkania i odnaleźli tam poszukiwanego - relacjonuje KMP w Częstochowie.
W przypadku 45-letniego mieszkańca powiatu częstochowskiego, który ze szpitala
uciekł wczoraj, poszukiwania zakończyły
się po kilku godzinach. Zbiegły z placówki
pacjent, który od tygodnia przebywał na
oddziale zakaźny został odnaleziony na
jednym z przystanku autobusowym
w Częstochowie. Zarówno 75-latek, jak
i 45-latek zostali przetransportowani do
lecznicy. Gdy wyzdrowieją, zostaną
wszczęte wobec nich czynności procesowe. - Policja pod nadzorem prokuratury
wszczęła względem nich śledztwo pod
kątem sprowadzenia niebezpieczeństwa
dla życia i zdrowia innych osób. Za to przestępstwo grozi do 8 lat więzienia - dodaje
KMP w Częstochowie i apeluje o rozsądek
- Bądźmy odpowiedzialni za siebie i innych.
Nie narażajmy nikogo na niebezpieczeństwo zarażenia.alkoholu w wydychanym
powietrzu. Efekt? Blisko 3.5 promila alkoholu w organizmie. Szybko też wyszło na
jaw, że 46-latka miała sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.
Wkrótce odpowie za jazdę „na podwójnym
gazie” pomimo sądowego zakazu oraz spowodowanie kolizji drogowej. Grożą jej 3
lata za kratkami. Wkrótce stanie przed
sądem.
■ Paula Nogaj

Przejazd pociągu osobowego przez ulicę Koziegłowską w Myszkowie mógł zakończyć się tragedią,
gdyby maszynista nie wykazał się czujnością i profesjonalizmem. Zdołał on w ostatniej chwili zatrzymać skład przed przejazdem, który nie był zamknięty. Ruch w tamtym miejscu odbywał się normalnie.
Okazało się, że dróżnik, który był odpowiedzialny za
bezpieczeństwo przejazdu, uciął sobie drzemkę...
-O wielkim szczęściu mogą mówić pasażerowie pociągu osobowego i uczestnicy ruchu drogowego,
którzy dojeżdżali wczoraj o 15.25 do przejazdu kolejowego w Myszkowie przy ulicy Koziegłowskiej. Prowadzący skład maszynista, zbliżając się do przejazdu
kolejowego Myszków-Nowa Wieś zauważył, że
w miejscu, gdzie powinien być zamknięty przejazd
kolejowy, już z daleka widać ruch pojazdów. Dzięki
jego wzmożonej czujności i zimnej krwi, maszynista
wyhamował skład tuż przed przejazdem. Jak się okazało, rogatki były podniesione, a ruch pojazdów odbywał się ”normalnie”. Zaniepokojony tym widokiem
maszynista powiadomił służby, a te odkryły, że odpowiedzialny za bezpieczeństwo w tym miejscu 35latek... uciął sobie właśnie drzemkę - informuje KPP
w Myszkowie. Szczegółowe okoliczności tego zdarzenia są badane przez myszkowskich kryminalnych.
Komenda Powiatowa Policji w Myszkowie przypomina, że w zderzeniu z pociągiem nie ma szans ani pojazd, ani pieszy. - Nierozważne zachowanie
kierujących i pieszych na torowisku kończy się ukaraniem mandatem albo skierowaniem wniosku do
sądu. Jednak konsekwencje tego zachowania mogą,
nieść z sobą jeszcze inne, tragiczne skutki. Na szczęście w tym przypadku nie doszło do tragedii. Dlatego
kierujmy się zawsze zasadą ograniczonego zaufania!

Po raz kolejny przypominamy podstawy związane
z poruszaniem się w obrębie przejazdów kolejowych
- dodają myszkowscy mundurowi.o odpowiednią placówkę izolacyjną dla Dominika G. Potem lekarze co
sześć miesięcy będą zdawać do sądu sprawozdania
z postępów leczenia G.
Kierujący pojazdem obowiązany jest:
- zbliżając się do przejazdu kolejowego oraz przejeżdżając przez przejazd zachować szczególną ostrożność;
-przed wjechaniem na tory upewnić się, czy nie
zbliża się pojazd szynowy oraz przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności, zwłaszcza -jeżeli wskutek
mgły lub z innych powodów przejrzystość powietrza
jest zmniejszona;
-prowadzić pojazd z taką prędkością, aby mógł go
zatrzymać w bezpiecznym miejscu, gdy nadjeżdża
pojazd szynowy lub gdy urządzenie -zabezpieczające
albo dawany sygnał zabrania wjazdu na przejazd;
-w razie unieruchomienia pojazdu na przejeździe
kolejowym niezwłocznie usunąć go z przejazdu, a jeżeli nie jest to możliwe, ostrzec kierującego pojazdem
szynowym o niebezpieczeństwie.
Kierującemu pojazdem zabrania się:
-objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór
oraz wjeżdżania na przejazd, jeżeli opuszczanie ich
zostało rozpoczęte lub podnoszenie nie zostało zakończone; -wjeżdżania na przejazd, jeżeli po drugiej
stronie przejazdu nie ma miejsca do kontynuowania
jazdy; -wyprzedzania pojazdu na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim; -omijania pojazdu
oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd, jeżeli wymagałoby to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu.
■ Katarzyna Gwara
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Policja

Częstochowa

Długi weekend tym razem Zaginęła
był bezpieczny
20-letnia Magda
Za nami kolejny długi weekend.
Jak zaznaczają policjanci, był on
bezpieczny. Na drogach naszego
miasta i powiatu nie doszło do
żadnego zdarzenia, w którym
ktoś ucierpiał. Niestety pomimo
policyjnych akcji i zaostrzonych
kar, aż 8 osób wsiadło za kierownicę pod wpływem alkoholu.

(targowiska, bazary); turystyczną
(organizatorzy turystyki, hotele
i podobne obiekty zakwaterowania, przewodnicy górscy, piloci
wycieczek i przewodnicy turystyczni, rezerwacja biletów); transportową (firmy autokarowe,
taksówkarze); edukacyjną, cateringową, usług pralniczych.

Od 31. grudnia do 4. stycznia na
terenie miasta i powiatu częstochowskiego policjanci podjęli
ponad 700 interwencji, z czego
prawie 90 to były interwencje domowe. Ponadto doszło do 1 kradzieży z włamaniem, 1 kradzieży
rozbójniczej i 2 rozbojów.
Na drogach miasta i powiatu doszło do 36 kolizji, nie odnotowano
żadnego zdarzenia drogowego,
w którym byłyby osoby ranne lub
zabite.
Policjanci z Częstochowy zatrzymali 11 sprawców na gorącym
uczynku przestępstwa oraz 6 osób
poszukiwanych.
W ręce policjantów wpadło 8 kierowców, którzy zdecydowali się
usiąść za kierownicą po spożyciu
alkoholu. Wszyscy zatrzymani to
mężczyźni w wieku od 23 do 45 lat.
3 z nich kierowało pojazdem mając
prawie 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu, a 2 miało
ponad 2,5 promila. Grozi im wysoka grzywna, zakaz prowadzenia
pojazdów oraz do 2 lat pozbawienia wolności.

Jak zaznacza MRPiT, tzw. tarcza
branżowa wprowadza od środy,
zwolnienie z obowiązku opłacania
należnych składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie
zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur
Pomostowych, za okres od dnia 1
listopada 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r.

Postojowe i zwolnienia z ZUS
w ramach tarczy branżowej
Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe wynoszące ok. 2
tys. zł i zwolnienie z płacenia
składek ZUS - to rozwiązania z tzw.
tarczy branżowej, które zaczęły
obowiązywać od 30 grudnia.
Z kolei od 1 stycznia będzie zawieszona opłata targowa.
O wsparcie w ramach Tarczy 6.0
zwanej też tarczą branżową będą
mogły ubiegać się firmy objęte ok.
40 wskazanymi w ustawie kodami
PKD reprezentujące branże: gastronomiczną; kulturalno-rozrywkową (estradową, targową,
fotograficzną, filmową, muzealną);
sportową (fitness, siłownie, rekreacja, baseny, aquaparki, uzdrowiska); sprzedaży detalicznej

Aby uzyskać zwolnienie z obowiązku opłacania tych świadczeń
przedsiębiorca musi prowadzić na
dzień 30 września 2020 r. jeden
z określonych w przepisach rodzajów działalności. Inne warunki
to zgłoszenie do 30 czerwca podmiotu jako płatnika składek; wykazanie, że przychód uzyskany
w listopadzie 2020 r. był niższy
o co najmniej o 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego
w listopadzie 2019 r.
W przypadku, gdyby przedsiębiorca opłacił składki jeszcze
przed pozytywnym rozpatrzeniem
jego wniosku, będą one podlegały
zwrotowi.
- Zaproponowane zmiany upoważniają także Radę Ministrów,
aby mogła w drodze rozporządzenia wydłużyć okres zwolnienia
z tytułu nieopłaconych składek,
jak również objąć pomocą także
kolejne/inne branże, jeżeli będzie
tego wymagała sytuacja - zwraca
uwagę resort.
Z kolei dodatkowe jednorazowe
świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 80 proc. minimalnego
wynagrodzenia,
obowiązującego w 2020 roku, czyli
2 080,00 zł. Tarcza branżowa przewiduje takie wsparcie dla osób,
które prowadziły na dzień 30
września 2020 r. jeden z określo-

nych w przepisach rodzajów działalności.
Warunkiem jego otrzymania jest
uzyskanie w październiku lub w listopadzie 2020 r. niższego, o co
najmniej 40 proc., przychodu z tej
działalności w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio
w październiku albo listopadzie
w 2019 r.
- Podobnie jak w przypadku
świadczenia postojowego wprowadzonego wiosną tego roku, będzie ono wynosić 80 proc.
minimalnego wynagrodzenia, a dla
osób rozliczających się w formie
karty podatkowej – 50 proc. minimalnego wynagrodzenia - przypomina resort rozwoju, pracy
i technologii. Tym razem wsparcie
kierowane jest do konkretnych
branż. Dlatego konieczne będzie
załączenie do wniosku dodatkowych dokumentów, czyli oświadczenia o rodzaju przeważającej
działalności (PKD) oraz oświadczenia o spadku przychodów.
Tarcza branżowa zakłada też zawieszenie poboru opłaty targowej
w 2021 r. Przepisy w tej sprawie
wchodzą w życie 1 stycznia 2021 r.
- Opłata ta pobierana jest niemal
wyłącznie od drobnych przedsiębiorców, nieposiadających infrastruktury
handlowej,
dokonujących sprzedaży osobiście, przy pomocy członków rodziny
lub
pojedynczych
pracowników - wyjaśnił resort. Dla
takich podmiotów „konieczność
uiszczania choćby niewysokich
opłat jest odczuwalnym obciążeniem, a ich zawieszenie będzie
konkretnym wsparciem” - dodano.
Utrata wpływów z tego tytułu
ma być w pełni zrekompensowana
wszystkim gminom, w wysokości
dochodów z tej opłaty osiągniętych przez gminę w 2019 r. Pieniądze będą wypłacane z góry za
cały rok, do 31 marca 2021 r. ze
środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19. Według MRPiT
łączny koszt rekompensaty wyniesie do 139 mln zł.
klientów, dotyczą one głownie
czystości pasażu handlowego mówi Borecka - Suda.

Jest przetarg

CUK chce kupić nowe pojemniki na odpady
Centrum Usług Komunalnych
w Częstochowie ogłosiło przetarg na zakup pojemników do
zbierania odpadów. Oferty
można składać do 1 lutego.
Całe zamówienie powinno być
zrealizowane do końca listopada
2021 r.
Rodzaje, liczby i kolorystyka
pojemników, będących przedmiotem przetargu:



a) pojemnik na papier – kolor
niebieski:
- 120 litrów– 100 sztuk
- 240 litrów– 200 sztuk
- 1100 litrów– 400 sztuk
b) pojemnik na szkło – kolor
zielony:
- 120 litrów– 100 sztuk
- 240 litrów– 200 sztuk
- 1100 litrów– 400 sztuk
c) pojemnik na metal i tworzywa sztuczne – kolor żółty:
- 120 litrów– 100 sztuk
- 240 litrów– 200 sztuk
- 1100 litrów– 400 sztuk

d) pojemnik na odpady zmieszane – kolor czarny lub antracyt:
- 120 litrów– 2 500 sztuk
- 240 litrów– 2 000 sztuk
- 360 litrów- 300 sztuk
- 770 litrów– 200 sztuk
- 1100 litrów– 700 sztuk
e) pojemnik na odpady ulegające biodegradacji – kolor brązowy:
- 120 litrów– 2 500 sztuk
- 240 litrów– 2 000 sztuk
- 360 litrów– 300 sztuk
- 770 litrów– 100 sztuk
- 1100 litrów– 200 sztuk.

Częstochowscy policjanci poszukują 20-letniej Magdaleny Trzcińskiej. Młoda kobieta ostatni raz
była widziana 2 stycznia.
20-latka po raz ostatni była widziana przy ulicy Mała Warszawka
w Częstochowie. Było to 2 stycznia.
Od tej pory nie nawiązała kontaktu
z opiekunem. Rysopis: około
160 cm wzrostu, szczupłej budowy
ciała, włosy jasne do ramion, oczy
koloru brązowego.
W chwili zaginięcia ubrana była w:

czarną kurtkę, ciemne spodnie jeansowe, buty typu trapery koloru zielonego z kożuszkiem.
Cecha charakterystyczna: utyka
na jedną nogę.
Osoby mogące pomóc w ustaleniu
miejsca przebywania kobiety proszone są o kontakt z komisariatem
I Policji w Częstochowie pod numerem telefonu 47 85 81 151, Komendą
Miejską
Policji
w Częstochowie pod numerem telefonu 47 85 81 255 lub dzwoniąc
na numer alarmowy 997.

GDDKiA

Poszukiwani
dzierżawcy MOP
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poszukuje dzierżawców MOP przy autostradzie
A1. Dwa z nich, MOP Woźniki Zachód i MOP Woźniki Wschód, zlokalizowane są na odcinku pomiędzy Częstochową a Pyrzowicami
natomiast trzeci, MOP Mszana
Południe, jest wysunięty najdalej
na południe, około 9 km przed
granicą państwa z Republiką Czeską.

Nową infrastrukturę wybuduje
dzierżawca
Wybrany w otwartym przetargu
dzierżawca będzie miał maksymalnie
24 miesiące na wybudowanie i oddanie do użytkowania całości
nowo powstałej infrastruktury Miejsc
Obsługi Podróżnych. W postępowaniu tym będą mogły wziąć udział
firmy, które posiadają minimum trzy
stacje paliw oraz minimum trzyletnie
doświadczenie w prowadzeniu działalności polegającej na obsłudze podróżnych, w miejscach obsługi
podróżnych na autostradach, drogach
ekspresowych lub drogach krajowych. Kryteriami oceny ofert będzie
zadeklarowana wysokość czynszu
podstawowego. Dzierżawcy będą
również zobowiązani do płacenia
miesięcznego czynszu od przychodów, na rzecz GDDKiA, w wysokości 1 proc. od sprzedaży paliw i 4
proc. od pozostałej działalności. Dochody z dzierżawy MOP zasilają Krajowy Fundusz Drogowy. Okres
trwania umowy dzierżawy będzie wynosić 20 lat z opcjonalną możliwością
przedłużenia jej o kolejne 10 lat.

Funkcje Miejsc Obsługi Podróżnych
Miejsca Obsługi Podróżnych Woźniki Zachód oraz Mszana Południe
powstanie w najwyższej - III klasie, co
oznacza, że będą posiadały funkcje
wypoczynkowe i usługowe. Znajdą
się na nich obiekty gastronomiczno-handlowe wraz z fakultatywnym
obiektem noclegowym w formie motelu, stacja paliw, urządzenia wypoczynkowe, sanitarne i oświetlenie,
stanowiska obsługi pojazdów, jezdnie
manewrowe i stanowiska postojowe
(parking).
Miejsce Obsługi Podróżnych Woźniki Wschód powstanie w II klasie i będzie
oferowało
funkcje
wypoczynkowo-usługowej. Zostanie
wyposażone w obiekty gastronomiczno-handlowe, urządzenia wypoczynkowe, sanitarne i oświetlenie,
stację paliw, stanowiska obsługi pojazdów, jezdnie manewrowe i stanowiska postojowe (parking).
Na wszystkich trzech dzierżawionych MOP-ach będzie zapewniona
możliwość ładowania pojazdów o napędzie elektrycznym. Ponadto zapewnione zostanie, w sąsiedztwie
stacji paliw, wydzielone i oświetlone
miejsce do drobnych przeglądów samochodów osobowych, z możliwością wypożyczenia podstawowych
narzędzi do samodzielnej drobnej naprawy oraz możliwości uruchomienia
pojazdu z zewnętrznego źródła zasilania elektrycznego.
Miejsce i termin składania ofert
Na oferty Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad w Katowicach
będzie czekać do 15 lutego.10 umów
zawartych z jednym wykonawcą.
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Z POLICYJNEGO NOTATNIKA

Samotny senior był skazany na bezdomność
Na co dzień często jesteśmy skupieni na sobie i swoich sprawach.
Bywa, że nie zauważamy innych,
ich potrzeb czy problemów. Kiedy
tarnogórski policjant zorientował
się, że rozmawiający z nim senior
potrzebuje pomocy, zrobił
wszystko, aby 78-latek jak najszybciej odzyskał ponad 10 tysięcy złotych. Sierżant sztabowy Robert Juda swoim postępowaniem
i zachowaniem dowiódł, że służba, którą pełni, jest jego powołaniem…
W poniedziałek rano do tarnogórskiej komendy zgłosił się starszy
mężczyzna. Senior twierdził, że
jedna ze spółdzielni mieszkaniowych nie chce mu oddać ponad 10
tysięcy złotych. Dyżr w komendzie
pełnił tego dnia policjant z Wydziału
do Walki z Przestępczością Gospodarczą – sierżant sztabowy Robert
Juda, któremu 78-latek pokazał
umowę zawartą ze spółdzielnią
i opowiedział swoją historię.
Jak ustalił policjant, w marcu tego
roku, 78-latek wygrał przetarg na
wynajem mieszkania w dzielnicy
Strzybnica. Do spółdzielni mieszkaniowej wpłacił wadium oraz kację,
które wynosiły kilka tysięcy złotych.
Mężczyzna cieszył się nowym
lokum, zrobił w nim nawet mały remont. Mieszkał w nim razem ze
swoim owczarkiem niemieckim.
Po kilku miesiącach okazało się, że

emerytura seniora nie wystarcza na
utrzymanie mieszkania. Zaczęło
brakować pieniędzy na leki i psią
karmę. Mężczyzna nie chcąc popaść
w długi, oddał mieszkanie spółdzielni z myślą, że znajdzie coś tańszego. 78-latek spodziewał się,
że już następnego dnia zostanie
zwrócona mu kaucja i wadium. Niestety tak się nie stało.
Senior nie doczytał w umowie warunków zwrotu wpłaconych pieniędzy. Urzędnicy ze spółdzielni
mieszkaniowej nie popełnili przestępstwa i mieli czas na zwrot
środków 78-latkowi, który tak
bardzo ich potrzebował.
Mężczyzna zabrał psa i wyprowadził się z mieszkania – stał się bezdomny. Dopóki w baku było paliwo
i auto było sprawne, senior mieszkał
w samochodzie. Kiedy jednak samochód się zepsuł, kilka dni spędził na
ulicy, nikogo nie prosząc o pomoc.
Jak stwierdził sam mężczyzna, najgorsze były chwile, kiedy brakowało
pieniędzy na psią karmę.
78-latek w końcu trafił do tarnogórskiej komendy. Sierżant sztabowy Robert Juda, który go
wysłuchał, pomimo, że nie dopatrzył
się złamania prawa przez urzędników ze spółdzielni mieszkaniowej,
postanowił
pomóc
seniorowi. Policjant zadzwonił do
spółdzielni i przedstawił urzędnikom bardzo trudną sytuację starszego mężczyzny. W rozmowie

poprosił ich o szybszą weryfikację
sprawy starszego mężczyzny. Seniorowi z wdzięczności aż popłynęły
łzy...
Pieniądze trafiły na konto 78-latka
już następnego dnia. We wtorek
rano mężczyzna przyszedł do tarnogórskiej komendy podziękować policjantowi za zainteresowanie

udzielania
pożyczek,
tzw.
chwilówek. Grupie zarzuca się również nierzetelne prowadzenie ksiąg
rachunkowych wykorzystywanych
w tym procederze.
Ustalono, że przedsiębiorstwa zaangażowane w ten przestępczy proceder były ze sobą ściśle powiązane,
a każda z osób nimi zarządzających
miała precyzyjnie ustaloną rolę, jaką
ma odegrać w przestępczym procederze. Jedna z firm miała się zajmować pozyskiwaniem z rynku
środków finansowych od inwestorów,
inna
udzielaniem
„chwilówek”, a kolejna wprowadzeniem dla obu tych firm usług windykacyjnych oraz wyszukiwaniem
osób chętnych do zawierania umów
pożyczek.
W latach 2011-2013 firmy oferowały swoim klientom, na terenie całego kraju, „chwilówki” w wysokości
od 50 zł do 1 tys. zł. Reklamowały
przy tym swoje usługi w lokalnych
czasopismach, jak również na stronach internetowych. Ich oferta była
skierowana do szerokiego grona
klientów, ponieważ o przyznanie
pożyczki mogły się ubiegać także
osoby nieposiadające zdolności kredytowej. Pożyczki nie były oprocentowane, ale w przypadku ich
niespłacenia w terminie, od pożyczonych środków były naliczane odsetki według zmiennej stopy
procentowej, stanowiącej czterokrotność kredytu lombardowego, tj.
ok 10%.
Do udzielania pożyczek wykorzystywano środki finansowe pozyskiwane wcześniej od inwestorów,
z którymi zawierano umowy pośrednictwa finansowego. W ramach
tych umów inwestorzy zobowiązali

się wpłacać na konta firm określone
kwoty, natomiast osoby zarządzające tymi firmami miały inwestować
środki poprzez udzielanie swym
klientom wysokooprocentowanych
pożyczek.
Ustalono jednak, że oskarżeni
czerpali zysk z samego obrotu pozyskanym na rynku kapitałem. Zawierane przez nich umowy były
pozorne i stanowiły tylko formalną
podstawę do dysponowania udzielonymi im przez inwestorów środkami. Dysponowano nimi – bez
wiedzy inwestorów – zgodnie
z opracowaną wcześniej strategią
biznesową, zakładającą wypracowanie zysku pochodzącego z obrotu skumulowanym kapitałem.
Aby zamaskować te działania,
w księgach rachunkowych przedsiębiorstw nie umieszczano informacji
o operacjach finansowych związanych z udzielaniem i spłatą pożyczek.
W okresie objętym zarzutami
firmy przyjęły na swoje rachunki
bankowe oraz bezpośrednio do kas
wpłaty pochodzące od ponad 3600
inwestorów, w łącznej wysokości
108 mln złotych. Jedynie część tych
środków została przeznaczona
w celu udzielenia pożyczek „chwilówek”. Pozostałe trafiały bowiem na rachunki osobiste
oskarżonych i były przez nich wykorzystywane do różnych celów.
Przestępcom grozi do 5 lat więzienia.
W toku postępowania dokonano
zabezpieczenia majątkowego na
mieniu podejrzanych na łączną
kwotę 4 mln złotych poprzez ustanowienie hipotek na należących do
nich nieruchomościach.

Prowadzili nielegalną firmę
udzielającą „chwilówek”
Policjanci z Wydziału do Walki
z Przestępczością Gospodarczą
KWP w Katowicach zakończyli
sprawę pozabankowego przedsiębiorstwa zajmującego się
udzielaniem pożyczek tzw.
„chwilówek”. Jak ustalili śledczy, 4
jego założyciele działali bez stosownego zezwolenia oraz nierzetelnie prowadzili księgi rachunkowe, a w okresie objętym zarzutami, przez ich ręce przepłynęło
łącznie ponad 100 mln złotych.
Do sądu wpłynął już akt oskarżenia przeciwko nim. Śledztwo prowadziła Prokuratura Okręgowa
w Katowicach.
Policjanci z Wydziału do Walki
z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach zakończyli postępowanie
przeciwko 4 założycielom pozabankowego przedsiębiorstwa zajmującego się udzielaniem pożyczek tzw.
„chwilówek”. Osoby te działały bez
stosownego zezwolenia. Prowadziły również w nierzetelny sposób
księgi rachunkowe, przy czym
w okresie objętym zarzutami przez
ich ręce przepłynęło łącznie ponad
100 mln złotych. Śledztwo w tej
sprawie prowadziła Prokuratura
Okręgowa w Katowicach, która
skierowała już do Sądu Rejonowego
w Tychach akt oskarżenia przeciwko tym osobom.
Oskarżonym zarzucono popełnienie 14 przestępstw związanych
z nielegalnym prowadzeniem działalności bankowej oraz gromadzeniem bez stosownego zezwolenia
środków finansowych od różnych
osób, w celu ich wykorzystania do


i bezinteresowną, a jakże dla niego
cenną pomoc. Jak sam przyznał,
dzięki pomocy policjanta ma teraz
pieniądze i da sobie radę. Aktualnie
mężczyzna szuka nowego mieszkania.
Historia starszego pana pokazuje,
że los może się szybko odmienić –
wypadek, choroba czy bieda mogą

nagle dotknąć każdego. Nigdy nie
wiadomo, kiedy będziemy potrzebowali wsparcia. Bezinteresowna
pomoc to jeden z największych
darów, jaki możemy dać drugiej
osobie. Pamiętajmy, że wszyscy jesteśmy równie ważni. Nie wstydźmy
się prosić o pomoc i okazujmy ją potrzebującym.

Mysłowiccy policjanci zatrzymali
mężczyznę, który telefonicznie
zawiadomił Wojewódzkie Centrum Powiadamiania Ratunkowego o tym, że w budynku Urzędu
Miasta w Mysłowicach podłożono
ładunek wybuchowy. Przeprowadzone na miejscu czynności nie
wykazały żadnych materiałów
wybuchowych, a zgłaszający został zatrzymany już kilkadziesiąt
minut po fałszywym alarmie.
42-letniemu mieszkańcowi Mysłowic może teraz grozić do 8 lat
więzienia.

dunku wybuchowego w budynku
Urzędu Miasta w Mysłowicach. Informacja trafiła do wszystkich służb
w mieście, które przeprowadziły
czynności na miejscu nie ujawniając
żadnych materiałów wybuchowych.
Zgłaszający wpadł w ręce policjantów już kilkadziesiąt minut po
zdarzeniu. Okazał się nim 42-letni
mieszkaniec Mysłowic. Mężczyzna
był nietrzeźwy, badanie alkomatem
wykazało ponad 2 promile alkoholu
w organizmie. Mysłowiczanin został
zatrzymany i trafił do policyjnego
aresztu. Po wytrzeźwieniu przedstawiono mu zarzut wywołania fałszywego alarmu, za co grozi do 8 lat
więzienia. Wobec mężczyzny prokurator zastosował środek zapobiegawczy w postaci policyjnego dozoru.

Twierdził, że w
urzędzie jest bomba

Dyspozytor Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego
otrzymał telefon o podłożeniu ła-

Kompletnie pijana

opiekowała się trójką dzieci
Sosnowieccy policjanci zatrzymali 29-letnią kobietę, która pijana
„opiekowała się” trójką swoich
dzieci. Najmłodszy maluch ma zaledwie 3 lata. W powietrzu wydychanym przez nieodpowiedzialną
matkę było prawie 2 promile alkoholu.
Policjanci podjęli interwencję
w jednym z mieszkań dzielnicy Klimontów, ponieważ otrzymali zgłoszenie, że przebywa w nim kobieta,
która może chcieć targnąć się na
własne życie. Na miejscu zastali 29latkę, od której wyraźnie wyczuwalna
była woń alkoholu. Kobieta sta-

nowczo zaprzeczyła, jakoby miała
mieć myśli samobójcze- wyjaśniła, że
wysłała taki sms, bo chciała jedynie
zwrócić na siebie uwagę adresata. Policjanci przeprowadzając czynności,
zwrócili uwagę również na to, że
w mieszkaniu oprócz niej przebywa
troje dzieci w wieku 3,5 i 11 lat. Okazało się, że jedyną osobą sprawującą
nad maluchami „opiekę” jest ich nietrzeźwa matka- badanie wykazało
w wydychanym przez nią powietrzu
blisko 2 promile alkoholu. Kobieta została zatrzymana, a dzieci trafiły pod
opiekę rodziny zastępczej. O dalszym
losie 29-latki zadecyduje prokurator.
Może jej grozić 5 lat więzienia.
Opracowanie kolumny - Katarzyna Gwara
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LOMBARD
KAPS

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

A
LUCJ
REWO OWA
CEN

Okna 5-kom.
1435 mm

1465 mm

SZYBKA GOTÓWKA za:
złoto, srebro, GSM,
RTV i inne

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

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

OGŁOSZENIA MOTORYZACYJNE
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+

OGŁOSZENIA
MOTORYZACYJNE
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, bezwypadkowy, cena; 25 900 do negocjacji, Tel. 602 739 463

Q Audi Q3 Quattro 2.0 TDI 140 KM 6 G
Salon PL 2012, 127 700 km, 1 968
cm3, diesel - 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, benzyna - 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

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 , opłacony , 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 , opłacony, 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

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

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 Ambition 1.0 TSI 95 KM 5 G Salon PL
2018, 45 048 km, 999 cm3,
benzyna - 43 900 PLN
- tel. 601 383 710

Q Mazda 5 1.8 16V 116KM, MZR, 2005,

Q Renaut Clio 1,5DCI, 2005,

Q Škoda RAPID 1.0 Spaceback Am-

Q Mazda 5 2006r 2.0-16v 7osobowy

Q Renault Clio 1.5, 1.5 dCi 90KM ,Ener-

Q Škoda Roomster 1.9, 1.9 TDI

Q Renault Clio 1.5 1.5 dCi 75KM ,

Q Škoda Superb 2.0 L&K Kombi 2.0

Q RENAULT ESPACE 2005 r, 22

Q Suzuki Swift IV, 2007 rok,

134500 km, 1800 cm3, benzyna cena 10900 PLN,
tel. 501 847 709
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

pełne wyposażenie, granatowy
met. - cena 4 800 PLN
- tel. 603 448 548

gy Life, z polskiego salonu Vat 23%,
2017, 87 550 km, 898 cm3, benzyna - 29 900 PLN, tel. 501 847 709
Business NAVI, Vat 23%, 2014,
134 250 km, 1461 cm3, diesel 25 500 PLN; tel. 501 847 709
diesel DCL, 197 tys. pełne wyposażenie, 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, benzyna23 900 PLN, tel. 501 847 709

Q Škoda Citigo Style 1.0 MPI 75 KM

bition 1.0 TSI 95 KM 5 G Salon PL
2018, 36 332 km, 999 cm3, benzyna - 44 900 PLN - tel. 601 383 710
105KM, Scout, 2007, 194 300 km,
1896 cm3, diesel - 13 500 PLN,
501 847 709
TDI 190 KM 4X4 DSG Salon PL 2017,
93 947 km, 1 968 cm3, diesel 99 900 PLN - tel. 601 383 710
I właściciel, benzyna, klimatyzacja, nieuszkodzony, 12 999 zł
do negocjacji Tel. 602 739 463

Q TOYOTA AYGO 2012/13 r,

pojemność silnika tysiąc, przebieg 69 tysięcy, klimatyzacja,
5-cio drzwiowy, stam bdb.,
- cena 14900 PLN.
Tel. 503 002 462

Q Volkswagen Arteon Elegance

2.0 TDI 190 KM DSG Salon Pl.2017,
96 296 km, 1 968 cm3
- 117 900 PLN
- tel. 601 383 710

Q Volkswagen Caddy 2.0 Alltrack

2.0 TDI 150 KM DSG Salon PL 2019,
12 718 km, 1 968 cm3, Diesel
- 118 900 PLN - tel. 601 383 710

Q Volkswagen Golf Comfortline

1.4 TSI 125 KM 6 G Salon PL 2016,
43 276 km, 1 395 cm3, benzyna 51 900 PLN - tel. 601 383 710

Q Volkswagen Golf VII Comfortline
1.4 TSI 125 KM 6 G Salon Pl.2018 ,
29 604 km, 1 395 cm3, benzyna
- 69 900 PLN - tel. 601 383 710

Q Volkswagen Golf VII Highline 1.4

TSI 122 KM 6 G Salon PL 2014,
90 019 km, 1 395 cm3, benzyna 45 900 PLN - tel. 601 383 710

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

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 Dom w szeregowej zabudowie : Cz-wa / Lisiniec. 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: Parkitka) 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 kondygnacje, 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 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)

Q MIESZKANIE m-2 pokój z kuchnią na I lub II piętrze w centrum lub śródmieściu Częstochowy.
Tel. 413 880 040 (Prosić Adama Klimasa)

SPRZEDAM
Q Antena do tv z przyłączem (kpl. do zamontowania), tel. 34 362 94 27

Q Antyki – francuski komplet z 1896 r.:

Biblioteczka + komoda z marmurowym blatem. Sygnowany, perfekcyjna renowacja.
Tel. 34 – 367 65 56

cena: 1 000,00 pln powierzchnia: 55,00 m²,
piętro 2; tel. 602852712

Q Białe kamienie - ozdobne, do ogrodu, worek

Q Częstochowa (dzielnica: trzech wieszczów)

Q Cegła (czerwona, pełna) z rozbiórki - 1000 szt.

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 gospodarczą, 1 zł za metr kwadratowy, na terenie Częstochowy, mieszkanie trzech wieszczy, m - 3,
umeblowane, cena 1000 zł - tel. 503 002 462

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

Q Wynajmę m3 50m2, i piętro umeblowane,

gotowe na zamieszkanie, najem krótkoterminowy, ul. Dąbrowskiego 41, tel. 602 307 570

Q Wynajmę pawilon piętrowy 85 m2 z użytkową 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
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20 kg/16 zł - Częstochowa, tel. 508 747 290
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

DAM PRACĘ

Q Lodówka mastercook duża, biała.

Q Przyjmę do pracy handlowca tel. 601 505 520

Q Lodówka ardo – wys. 141 Cm, sprawna,

Q Przyjmę do pracy drykiera/ wyoblacza

Q Lustro łazienkowe – o wym. 70 X 90 cm.

Q Praca w Radomsku – Operator wózka widło-

Tel. 721 390 993

cena: 190 zł. Tel. 798 - 649 - 665
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, MICTRO 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. dobrym 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

Q Przyjmę do pracy szlifierza tel. 601 505 520
tel. 601 505 520

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

Q Firma Tacho poszukuje pracownika

do serwisu tachografów, tel: 663 488 502

Q Podejmę pracę - pracownik gospodarczy, porządkowy, stróż, godziny popołudniowe, nocne.
Solidny i dyspozycyjny. Tel. 502 417 160

Q Pracownik gospodarczy, złota rączka. Zatrudnimy doświadczonego pana do prac fizycznych w firmie produkcyjnej oraz do pielęgnacji
ogrodu i warzywniaka. Wymagana umiejętność korzystania z różnych narzędzi. Główne
obowiązki to drobne naprawy, dbanie o czystość 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 komórkowych 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 – Częstochowa 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, pozna 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 może posiadać dzieci). Tel. 660 006 217

Jak zamieścić
ogłoszenie
w Życiu Częstochowy i Powiatu

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

Przez internet

wypełniając formularz na stronie
www.zycieczestochowy.pl
(zakładka: BIURO OGŁOSZEŃ)
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Wybrane samochody na dzień 18 grudnia 2020 r.
NISSAN QASHQAI
1.6 D, rok prod. 2018, 4x4,
kraj., I - wł., gwarancja

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

69.900 zł

61.900 zł

n AUDI A6 3.0 D, rok prod. 2014 Quatro S-tronik, kraj.,
serwisowany,
n BMW 1, 1.6 E, rok prod. 2006

15.900 zł

n BMW 520, 2.0 D, rok prod. 2001, krajowy

7.900 zł

n BMW X5 3.0 D., rok prod. 2008

VW PASSAT 2.0 Diesel
rok prod. 2018 , kraj.,
I-wł., serwisowany,
F-VAT
63.900 zł
MAZDA 3
1.6 E, rok prod. 2010

23.900 zł
TOYOTA YARIS
1.0 E, kraj.,rok prod. 20142016, gwarancja, I-wł., F-VAT
31-900 - 33.900 zł

FORD FOCUS 1.6 benzyna +
LPG, rok prod. 2017,
krajowy, I-wł.,
serwisowany, F-VAT
37.900 zł
FORD FIESTA
1.25 E, rok prod. 2016

29.900 zł
VW PASSAT
2.0 D, rok prod. 2007

49.500 zł
169.000 zł

n BMW X5 M 50 D 3.0 D, rok prod. 2014
n BMW X6 2.0 D, rok prod. 2009-2011, F. VAT,
automat, skóra, navi, czujniki

 76.000 zł - 99.000 zł

n OPEL ASTRA 1.4 E, rok prod. 1998r., I-wł.

 3.800 zł

n OPEL ASTRA 1.9 D, rok prod. 2006

 12.800 zł

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

7.900 zł
 19.900 zł

n OPEL VIVARO 2.5 D, rok prod. 2008

15.900 zł

n RENAULT MEGANE 1.5 D, rok prod. 2010,
n RENAULT MEGANE SCENIC 1.5 E, rok 2014, nawigacja

 27.900 zł

n SEAT ALHAMBRA 2.0 D, rok prod. 2010

 19.900 zł

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

248.800 zł

n SKODA OCTAVIA 1.9 Diesel, rok prod. 2006

 14.900 zł

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

1.800 zł

n SUBARU LEGACY 2.0 D., rok prod. 2014

 21.900 zł

n TOYOTA AVENSIS 2.2 D, rok prod. 2010

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

2.900 zł

n DODGE CALIBER 2.0 D., rok prod. 2007

n TOYOTA YARIS VERSO 1.3 E, rok prod. 2002r.

12.000 zł

n VW JETTA 1.6 E, rok prod. 2007

n FIAT PUNTO 1.2 benzyna, rok prod. 2000

2.700 zł

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

n VW CRAFTER 2.0 D, rok prod. 2014

 28.900 zł

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

 21.900 zł

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

n FORD MONDEO 2.0 D, rok prod. 2007, kraj.

 16.900 zł

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

n HONDA CIVIC 1.8 E 2008

21.900 zł

n KIA CEE’D 1.4 E, rok prod. 2012

25.500 zł

n MINI COOPER 1.5 E, 19 tys. km, krajowy, I-wł., gwarancja

16.900 zł

98.900 zł

72.900 zł

n MINI COOPER 1.6 E, zakup 2005

 14.400 zł

n NISSAN X TRAIL 2005r, 2.2D

 18.900 zł

45.000 zł
20.900 zł
 7.900 zł
 17.900 zł
 36.000 zł netto

n VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2016, kraj., I-wł., serwisowany,
F-VAT
n VW PASSAT 1.9 D, rok prod. 2002
n VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2009

 56.900 zł
58.900 zł
 6.900 zł
19.900zł

n VW POLO 1.2 benzyna+gaz, zakup w 2010

 17.900 zł

n VW TIGUAN 2012 rok, 1.4E/160 kM

 42.000zł

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

 46.900 zł

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

6.900 zł

PONIEDZIAŁEK-WTOREK 04-05 STYCZNIA 2021

ZAADOPTUJ PSA

Pieski szukają kochającego domu!
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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
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

ŻELKA

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

NEVIL

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

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

HALFIK

Pogo to bardzo pogodny piesek, czasem można się zastanawiać 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 aktywnej 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

POGO

TIK
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 konfliktowy w stosunku do innych psów i bardzo dobrze dogaduje się z kolegą z boksu. Maki czeka teraz tylko na swoich jedynych 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

MAKI

8

ZAADOPTUJ PSA

HALO! To ja, Lili - mam pomysł „CHODŹMY DO CIEBIE!”
Ps.: Podaj mi poprawny adres, bo idę od 2017 ROKU! I mam wrażenie, 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 superowe. Uwielbiam zabawy piłką lub z kolegą z boksu, na spacerze czasem.. może często też go zaczepiam do zabawy. Teraz szukam tego jedynego 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

LILI

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. Niestety, kiedy już wraca do boksu zrezygnowany idzie do budy i nawet niechętnie 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

PONIEDZIAŁEK-WTOREK 04-05 STYCZNIA 2021

Aż trudno nam uwierzyć, że Mia jeszcze szuka domu! Dziewczynka owszem nie jest najmłodsza, bo ma około 9-lat, ale jaka jest piękna! :)
Mia niestety woli być też bardziej jedynaczką lub zniesie obecność innego 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 łagodna. Jej oczka wpatrują się w człowieka z dużą miłości, że może tym
razem ją zabierzesz ze sobą do domu?

CZAKI

MIA

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 spędza chętniej czas, co najważniejsze łatwiej jest tam pchać się na człowieka. ;) No to jak Lament to Twój nowy kumpel? ;)
ADOPTUJ!

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 teraz uczy się chodzić na smyczy i bardzo ładnie mu to wychodzi. Na wybiegu jest grzeczny i nie szuka drogi ucieczki. To małe czarne cudo teraz
czeka na Ciebie!

DIESEL
LAMENT

Arnold to bardzo mały i przyjacielski piesek:) Bardzo ceni sobie przyjaźń z człowiekiem i już przez kraty wystawia nos do każdego napotkanego 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

ARNOLD

