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Górale coraz głośniej buntują się 
przeciw decyzjom rządzących. 
Szykują już pozwy. 18 stycznia 
zamierzają także otworzyć swoje 
biznesy - stoki, restauracje czy 
pensjonaty - pomimo obowiązu-
jących obostrzeń.

Minister rozwoju, pracy i  techno-
logii Jarosław Gowin poinformował 
w poniedziałek 11 stycznia o urucho-
mieniu planu wsparcia dla gmin gór-
skich, w ramach którego trafi do nich 
miliard złotych. Dodał, że pomoc to 
m.in. przeszło 700 mln zł na inwe-
stycje. - Zdajemy sobie sprawę z tego, 
że zamknięcie turystyki zimowej to 
bardzo duży cios dla przedsiębiorców 
reprezentujących te branże; zdajemy 
sobie sprawę z tego, że jest to wielkie 
wyzwanie dla samorządów z  gmin 
górskich - tłumaczył wicepremier. 
Przekazał, że gmin górskich w Polsce - 

według statystyki GUS - jest ok. 200. - 
Każda z tych gmin, samorządy w tych 
gminach, otrzymają dwojakiego ro-
dzaju wsparcie. Po pierwsze samo-
rządy mogą umarzać podatek od 
nieruchomości (...). Rząd będzie refi-
nansował samorządom 80 proc. 
kosztów takiego umorzenia. Druga 
forma pomocy to środki przezna-
czone na inwestycje - inwestycje 
związane z  branżą turystyczną. 
Łącznie na te inwestycje dla gmin gór-
skich rząd zdecydował się przezna-
czyć przeszło 700 mln zł - powiedział 
wicepremier. Dodał, że górny limit do-
tacji dla jednej gminy wynosi 8 mln zł.

Takie rozwiązanie nie przemawia 
jednak do górali, którzy coraz gło-
śniej buntują się przeciw decyzji rzą-
dzących. Stworzyli już nawet 
specjalną inicjatywę „Góralskie Veto”, 
która zrzeszyła kilkuset przedsię-
biorców. Dość mówią także właści-

ciele stoków narciarskich. - Rzucenie 
tych ochłapów samorządom ułatwia 
nam decyzję o  otwarciu biznesów - 
mówił Sebastian Pitoń, lider Góral-
skiego Veta. Górale zapowiadają, że 
18 stycznia mimo zakazów otworzą 
swoje biznesy. Jeśli tego nie zrobią, 
wielu przedsiębiorców czeka ban-
kructwo. - Jest to ostatni moment, 
żebyśmy mogli tej polityce rządu, 
która nas po prostu wykończy, po-
wiedzieć veto. To nieprzypadkowa 
analogia do liberum veto. W Rzecz-
pospolitej Szlacheckiej chodziło 
o  powstrzymanie tworzenia złego 
prawa, a my teraz też znaleźliśmy się 
w analogicznej sytuacji. Powołujemy 
się tu na dziedzictwo liberum veto, 
ponieważ jeden wolny człowiek 
także może być strażnikiem po-
rządku prawnego - przekonywał ini-
cjator akcji.

„Góralskie veto” 

Stoki, restauracje i pensjonaty będą otwarte? 

Uwaga

Obecne obostrzenia przedłużone 
do 31 stycznia
Od 18 stycznia wszystkie obostrzenia 
zostaną przedłużone. Zamknięte będą 
więc galerie handlowe (poza niektóry-
mi sklepami), hotele, stoki narciarskie, 
a także restauracje, które tak jak do tej 
pory będą mogły serwować jedynie 
dania na wynos i dowóz. Wyjątek ma-
my wyłącznie w kwestii nauki - ucznio-
wie klas I-III szkół podstawowych po-
wrócą do nauczania stacjonarnego. Po-
zostałe restrykcje mają obowiązywać 
do 31 stycznia.

• Wśród obowiązujących do końca stycznia obo-
strzeń są te dotyczące zakazu zgromadzeń po-

wyżej pięciu osób, obowiązek zakrywania ust 
i  nosa w  przestrzeni publicznej, zachowania dy-
stansu 1,5 m oraz dystansu 100 m w przypadku 
zgromadzeń.

• Ponadto wciąż - do końca stycznia - obowiązuje 
zamknięcie restauracji, które mogą jedynie ser-
wować dania na wynos i dowóz.

• W  sklepach i  galeriach handlowych (w  których 
otwarte są tylko niektóre sklepy) obowiązuje 
możliwość wpuszczania 1 klienta na 15 m kw.

• Czynne mogą być jedynie hotele pracownicze 
oraz hotele dla medyków.

    • Do końca stycznia zamknięte pozostaną także 
stoki narciarskie.

• Zamknięte pozostają boiska, siłownie, centra 
sportowe, w  których przebywać mogą jedynie 
osoby uprawiające sport profesjonalnie.
    • Po przyjeździe do Polski wciąż będzie obowią-

zywała 10-dniowa kwarantanna po powrocie do 
kraju transportem zbiorowym.
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Przed sądem stanęła 31-letnia 
Aneta M. Kobieta jest oskarżo-
na o zabójstwo męża. Zadała 
mu dwa ciosy w okolicę uda. 
Te okazały się śmiertelne. 
Wcześniej kobieta napisała 
smsa do swojej koleżanki 
o treści „nożem go zabiję”. Te-
raz nie przyznaje się do winy.

Małżeństwo z dwójką dzieci miesz-
kało w gminie Lipie (powiat kłobucki). 
Między kobietą, a  mężczyzną często 
dochodziło do awantur. Powód? Nad-
używanie alkoholu przez obie strony. 
Aneta M. twierdziła, że mąż się nad 
nią znęca. Rodzina została objęta pro-
cedurą tzw. niebieskiej karty.

18 stycznia ubiegłego roku w godzi-
nach późnowieczornych Paweł M. 
przyszedł do domu, będąc pod 
znacznym wpływem alkoholu (póź-
niejsze badania wykazały około 2 pro-
mili alkoholu we krwi denata). Aneta 
M. nie wpuściła go. Ten jednak po-
szedł do piwnicy, wyłamał okienko 
i wszedł do środka. Mężczyzna chciał 
iść do pokoju na piętrze, gdzie spała 
ich córka. Doszło do awantury, 
w  trakcie której Paweł M. szarpał 
i  znieważał swoją żonę. Mężczyzna 
zdołał jednak wejść do pokoju córki. 
Wtedy oskarżona pobiegła za nim, 
trzymając w ręce nóż kuchenny o dłu-
gości 33 cm. W  trakcie kolejnej sza-
motaniny Aneta M. zadała mężowi 
dwa ciosy nożem w okolicę uda. Paweł 

M. upadł na podłogę nie dając oznak 
życia. Tuż po północy 19 stycznia 
oskarżona zawiadomiła o  zdarzeniu 
pogotowie ratunkowe, którego pra-
cownicy stwierdzili zgon mężczyzny.

Przeprowadzone wobec Anety M. 
badanie wykazało około 2,5 promila 
alkoholu w  wydychanym powietrzu. 
W  zabezpieczonym od niej telefonie 
ujawniono sms o treści „nożem go za-
biję”, wysyłany feralnego wieczora do 
koleżanki.

W wyniku zarządzonej przez proku-
ratora sekcji zwłok stwierdzono, że 
przyczyną zgonu pokrzywdzonego 
była rana kłuta tętnicy udowej, skut-
kująca masywnym krwotokiem.

Początkowo przesłuchana przez 
prokuratora Aneta M. przyznała się 
do zbrodni zabójstwa i  złożyła ob-
szerne wyjaśnienia. Na wniosek 
prokuratora, Sąd Rejonowy w Czę-
stochowie zastosował wobec po-
dejrzanej tymczasowe aresztowanie.

Na podstawie opinii biegłych le-
karzy psychiatrów stwierdzono, że 
oskarżona w  chwili popełnienia za-
rzucanego jej czynu nie miała znie-
sionej zdolności rozumienia znaczenia 
czynu i pokierowania swoim postępo-
waniem, czyli była w pełni poczytalna. 
Wykluczono również, że znajdowała 
się z stanie silnego wzburzenia uspra-
wiedliwionego okolicznościami (tzw. 
afekt fizjologiczny).

Aneta M. na sali sądowej nie przy-
znała się do winy, odmówiła składania 
wyjaśnień i udzielania odpowiedzi na 
pytania prokuratora oraz oskarżyciela 
posiłkowego. Sąd przesłuchał pierw-
szych świadków. W  lutym odbędzie 
się kolejna rozprawa.

Nie przyznaje się do winy

Ugodziła męża nożem

Częstochowa

Kibice na Jasnej Górze
27 przedstawicieli klubów z  całej Polski 
modliło się na Jasnej Górze podczas 13. Pa-
triotycznej Pielgrzymki Kibiców. Spotkanie 
w tym roku przebiegało w odmiennej for-
mie - oprócz głównej mszy świętej w czę-
stochowskim sanktuarium - w 40. miastach 
Polski odbyły się okolicznościowe nabo-
żeństwa w intencji lokalnych klubów oraz 
ich sympatyków.

Czas pandemii i  związanych z  nią obo-
strzeń spowodowały, że na Jasnej Górze 
modliło się zaledwie 27. przedstawicieli 
klubów z całej Polski, którzy otrzymali spe-
cjalne karty wstępu, oraz goście, m.in. Zofia 
Noceti-Klepacka, windsurferka,olimpijka 

i  mistrzyni świata oraz Paweł 
Piekarczyk, autor i  wyko-
nawca ballad o polskiej historii, 
w  tym pierwszej piosenki 
o  Żołnierzach Wyklętych. 
Mszę św. transmitowała TV 
Republika.

Eucharystii przewodniczył ks. Leszek 
Zioła, salezjanin, a homilię wygłosił ks. Jaro-
sław Wąsowicz, salezjanin, duszpasterz ki-
biców i organizator corocznej Pielgrzymki.

Na zakończenie mszy św. utwór dedyko-
wany abp. Antoniemu Baraniakowi, nie-
złomnemu kapłanowi, wykonał Paweł 
Piekarczyk , artysta, wykonujący poezję 
śpiewaną. Poświęcone zostały również tra-
dycyjne barwy klubowe przybyłych kibiców.

W związku z ograniczeniami ks. Jarosław 
Wąsowicz wystąpił z  inicjatywą, aby 
9 stycznia o  godz. 12.30 w  różnych miej-
scach Polski odbywały się Msze św. zorgani-
zowane przez kibiców. Na portalach 
kibicowskich są informacje o mszach świę-
tych w  łączności z  Jasną Górą, odprawio-
nych m.in. w Lesznie, Bydgoszczy, Mikołowie, 
Garwolinie, Wrocławiu, Sosnowcu, Słupsku, 
Szczecinie, Ełku, Warszawie, Bełchatowie, 
Gdańsku, Malborku, Gliwicach, Głogowie, 
Krakowie, Legnicy, Poznaniu, Pile, Toma-
szowie Mazowieckim.

 Opracowanie kolumny - Katarzyna Gwara
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Osoby, które wykonują umowy - zlecenia 
na rzecz szeroko rozumianej kultury, będą 
mogły złożyć wniosek, by nie potrącać 
składek z ich wynagrodzeń. Dotyczy to 
umów zawartych lub aneksowanych mię-
dzy 1 stycznia a 31 marca 2021 roku i obej-
muje składki za okres od stycznia do koń-
ca kwietnia 2021 roku.

- Tarcza 6.0 umożliwiła osobom, które wyko-
nują umowy cywilnoprawne (umowy agen-
cyjne, umowy zlecenia lub inne umowy 
o  świadczenie usług) złożyć wniosek o  zwol-
nienie zleceniodawcy z  obowiązku obliczania, 
potrącania z  dochodu i  opłacania składek. 
Wniosek może dotyczyć składek należnych za 
okres od 1 stycznia 2021 r. do 30 kwietnia 2021 
r. Jednak trzeba spełnić kilka warunków, by 
móc skorzystać z tego wsparcia - mówi Beata 
Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS 
województwa śląskie.

Jakie trzeba spełnić warunki
Aby zwolnić zleceniodawcę z obowiązku nali-

czania składek umowa musi zostać zawarta 
w  ściśle określonym czasie, czyli między 
1 stycznia 2021 r. a 31 marca 2021 r.. Łączny 
przychód uzyskany z wykonywania umów zle-
cenia na rzecz wszystkich zleceniodawców, 
w miesiącu przed tym, w którym został złożony 
wniosek nie przekracza 100% przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia z  poprzedniego 
kwartału, a  zleceniobiorca nie podlegał ubez-
pieczeniom społecznym z innego tytułu niż wy-
konywanie umów zlecenia.

Jakie działalności mogą skorzystać
Co istotne, aby skorzystać ze zwolnienia z na-

liczania składek, przedmiot zawartej umowy 
związany jest z:

    • działalnością twórczą m.in. w  zakresie 
sztuk plastycznych, literatury, muzyki, twór-
czości audialnej, utworów audiowizualnych, te-
atru, kostiumografii, reżyserii, choreografii;

    • działalnością artystyczną w  dziedzinie 
sztuki aktorskiej, estradowej, tanecznej i  cyr-
kowej oraz w  dziedzinie dyrygentury, wokali-
styki i instrumentalistyki;

    • działalnością techniczną wspomagającą 
produkcję audiowizualną lub produkcję i  wy-
stawianie wydarzeń artystycznych,

    • usługami w zakresie architektury, archi-
tektury wnętrz, architektury krajobrazu oraz 
usług w  zakresie architektury świadczonych 
przez osoby nieposiadające uprawnień budow-
lanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 
r. – Prawo budowlane,

    • usługami świadczonymi na rzecz muzeów 
w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 1996 
r. o  muzeach w  zakresie pozaszkolnych form 
edukacji oraz przez przewodników muzeów.

Wnioski o zwolnienie z obowiązku naliczania 
składek (druk RZN) można składać do ZUS 
w ciągu siedmiu dni od dnia zawarcia umowy, 
najwcześniej od 1 stycznia. Niedotrzymanie 
tego terminu spowoduje, że ZUS nie będzie 
mógł rozpatrzyć wniosku.

- Wnioski składamy tylko elektronicznie, za 
pośrednictwem Platformy Usług Elektronicz-
nych ZUS. O złożeniu wniosku trzeba też poin-
formować zleceniodawcę. Składki nie będą 
zapisane na koncie ubezpieczonego, ale za-
chowa on prawo do bezpłatnej opieki me-
dycznej - dodaje rzeczniczka.

 ■ Katarzyna Gwara

ZUS

Zwolnienie z naliczania składek

Raków Częstochowa

Zmarł trener Gothardt Kokott
W wieku 77 lat zmarł Gothardt Kokott. Był 
on wieloletnim zawodnikiem i trenerem 
Czerwono-Niebieskiej drużyny. O śmierci 
szkoleniowca poinformował klub Raków 

Częstochowa.

-Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość 
o  śmierci trenera Gothardta Kokotta. Wielo-
letni zawodnik i trener Czerwono-Niebieskich 
odszedł w wieku 77 lat. Trener Kokott urodził 
się 6 października 1943 roku w Pyskowicach. 
Jako zawodnik reprezentował barwy między 
innymi KS Pyskowice, SKS Piast Gliwice, Ole-
śniczanka Oleśnica i GKS Piast Gliwice. Do Ra-

kowa trafił w 1968 roku. Funkcję pierwszego 
trenera naszego zespołu pełnił wielokrotnie 
w  latach 1979-1998. Czerwono-Niebieskich 
poprowadził w 95 meczach w 1. lidze. Gothard 
Kokott otrzymał wiele odznaczeń. Między in-
nymi Brązowy Krzyż Zasługi oraz Złotą 
i  Srebrną Odznakę PZPN. Był wychowawcą 
i  trenerem wielu znakomitych piłkarzy Ra-
kowa. Najbliższym trenera Kokotta, w imieniu 
Właściciela Klubu, Zarządu, a  także zawod-
ników, członków sztabu szkoleniowego, pra-
cowników Rakowa Częstochowa oraz całej 
czerwono-niebieskiej społeczności, składamy 
najszczersze kondolencje oraz wyrazy współ-
czucia - poinformował klub.

 ■ Paula Nogaj

- Cel rządu to zaszczepić na COVID -19 w tym ro-
ku jak najwięcej Polaków i przygotowywać sys-
tem na następne lata, bo wszystko wskazuje na 
to, że szczepić będziemy musieli się co roku - po-
wiedział szef KPRM, pełnomocnik rządu ds. pro-
gramu szczepień Michał Dworczyk w rozmowie 
z wprost.pl.

Dworczyk w  zapytany przez wprost.pl kiedy 
trzydziestolatkowie w  Polsce zostaną zaszcze-
pieni przeciw koronawirusowi podkreślił, że rząd 
opracował cały program, logistykę szczepień 
oraz zorganizował ten procesy w  skali ogólno-
polskiej. - Zrobiliśmy to, co jest możliwe z  per-
spektywy rządu. Reszta zależy od producentów 
szczepionki. Na produkcję i dostarczenie szcze-
pionek do Polski mamy bardziej niż ograniczony 
wpływ. Dlatego dzisiaj odpowiedzialnie nie zade-
klaruję, że trzydziestolatkowie zostaną zaszcze-
pieni np. w maju, czerwcu albo w lipcu - powiedział 
szef KPRM.

Ocenił też, że „gdy tylko zwiększy się dostęp-
ność szczepionek, a wszystko wskazuje na to, że 
stanie się tak w  drugim kwartale tego roku, to 

cały proces w sposób skokowy przyspieszy”.
Dworczyk poinformował, że w  pierwszym 

kwartale tego roku mają do Polski dotrzeć szcze-
pionki pozwalające na zaszczepienie 2,9 mln 
osób, czyli niecałe 6 mln dawek, natomiast Polska 
ma zakontraktowanych 60 mln dawek, które 
w 2021 roku zostaną dostarczone. - Tak przynaj-
mniej deklarują producenci. Zatem w  pozosta-
łych trzech kwartałach powinniśmy otrzymać 
około 54 mln dawek. Tym samym proces szcze-
pień będzie gwałtownie przyspieszał - stwierdził.

Szef KPRM zaznaczył również, że w Domach 
Pomocy Społecznej bardzo duży procent se-
niorów deklaruje chęć zaszczepienia się. - Jeżeli 
zaszczepimy dużą grupę seniorów, to wtedy bę-
dziemy mieli mniej zachorowań wśród osób, 
które ciężko przechodzą COVID-19, a co za tym 
idzie mniej pacjentów w szpitalach i mniej zmar-
łych. Zapanujemy nad epidemią. Kolejny cel to 
zaszczepić w  tym roku jak najwięcej Polaków 
i  przygotowywać system na następne lata, bo 
wszystko wskazuje na to, że szczepić będziemy 
musieli się co roku - powiedział Dworczyk.

 ■ Katarzyna Gwara

Zdrowie

Szczepienia na COVID -19 
będą co roku?

Ponad 600 młodych ludzi skorzystało z pro-
pozycji „Ferii w mieście” prowadzonych 
przy sanitarnych ograniczeniach. Zajęcia 

w ich ramach mają potrwać do 15 stycznia.

Pandemia nie pozostała bez wpływu na or-
ganizację ferii zimowych w częstochowskich 
szkołach. Ograniczenia dotyczyły koniecz-
ności prowadzenia zajęć w  małych grupach, 
braku dostępu do miejskich instytucji kultury 
i rozrywki, wymuszonej reżimem sanitarnym 
rezygnacji z  niektórych lubianych i  popular-
nych rozrywek. Jako że ferie wyznaczono 
w takim a nie innym czasie, z pierwszego tygo-
dnia zajęć wypadł też jeden dzień świąteczny, 
6 stycznia.

Mimo tych barier i  trudności, aż 18 pla-
cówek publicznych – czyli niemalże tyle, co 
w  ,,normalnych” warunkach – przy wsparciu 
ze strony Urzędu Miasta podjęło wysiłek za-
pewnienia wypoczynku uczennicom 
i  uczniom, a  przy okazji odciążenia ich ro-
dziców. Z wypoczynku skorzystało już ponad 
600 dzieci. Zajęcia miały charakter otwartych 
półkolonii. Ich dostępność uzależniona była 
m.in. od możliwości kadrowych organiza-
torów, a także od wymagań obowiązującego 
ich reżimu sanitarnego.

Wśród proponowanych atrakcji domino-
wały gry i zabawy  sportowe, zajęcia warszta-
towe o różnym profilu (plastyczne, muzyczne, 
taneczne) oraz zajęcia na świeżym powietrzu 
(najczęściej spacery rekreacyjno-edukacyjne 
– połączone np. z warsztatami dendrologicz-

nymi czy plenerami fotograficznymi). Wiele 
zajęć łączyło elementy zabawy z nauką – tak 
było w  przypadku warsztatów komputero-
wych, pokazów z dziedziny fizyki i chemii czy 
robotyki. Uczennice i uczniowie szkół ponad-
podstawowych mogli z  kolei uczestniczyć 
w profesjonalnie prowadzonych zajęciach te-
renowych – obejmujących terenoznawstwo, 
elementy survivalu czy szkolenia strzelec-
kiego.

Wszystkim uczestniczkom i  uczestnikom 
ferii zapewniono wyżywienie.

Zajęcia dały dzieciom i  młodzieży lepsze 
szanse nawiązywania relacji społecznych niż 
zazwyczaj jest to możliwe w obecnych warun-
kach; zachęcały je do zdrowego stylu życia, 
pozwoliły im nieco oderwać się od pande-
micznej rzeczywistości – a więc poczuć się le-
piej psychicznie i  fizycznie. Wszystko to 
pomogło realizować ich najważniejszy, ogólny 
cel – przeciwdziałanie negatywnym spo-
łecznym skutkom pandemii koronawirusa.

Zajęcia potrwają do 15 stycznia. Wszystkie 
imprezy organizowane są w małych grupach, 
nieprzekraczających 12 osób. W  sprawie 
wszelkich szczegółów – w  tym dostępności 
poszczególnych propozycji – należy kontak-
tować się z organizatorami, wśród których są 
m.in. kluby sportowe, organizacje pozarzą-
dowe czy Związek Harcerstwa Polskiego. 
Wszystkie potrzebne numery telefonów, ad-
resy mejlowe oraz lokalizacje imprez znaj-
dziemy w załączniku.

Wydarzenia ,,Ferii w mieście 2021” dofinan-
sowane są przez Gminę Miasto Częstochowa.

 ■ Katarzyna Gwara

Ferie

Wspólne ferie 
pomimo pandemii

Blisko trzy promile alkoholu w organi-
zmie miał 43-letni mieszkaniec Myszkowa 
zatrzymany przez policjantów. Początko-
wo funkcjonariusze chcieli doprowadzić 
go do domu. Mężczyzna jednak zaczął być 
agresywny, pobudzony, nie stosował się 
do wydawanych poleceń i znieważył stró-
żów prawa. W efekcie zamiast do domu, 
trafił do aresztu.

Do zdarzenia doszło w  Myszkowie na 
dworcu PKP. Policjanci interweniowali tam 
w  związku ze zgłoszeniem zakłócenia po-
rządku publicznego przez trzech mężczyzn. 

Z uwagi na fakt, że jeden z nich - 43-latek - był 
kompletnie pijany, stróże prawa podjęli de-
cyzję o doprowadzeniu go do domu. Podczas 
transportu mężczyzna zaczął zachowywać 
się agresywnie, był pobudzony, nie stosował 
się do wydawanych poleceń i znieważył poli-
cjantów. Stróże prawa bardzo szybko zmienili 
swoją decyzję i  zatrzymali go. Badanie alko-
matem wykazało, że agresor miał blisko 
3 promile alkoholu w  organizmie. Sprawca 
trafił do policyjnego aresztu. Gdy już wytrzeź-
wiał, usłyszał zarzut i  przyznał się do winy. 
Wkrótce stanie przed obliczem sądu. Grozi 
mu rok za kratami.

 ■ Katarzyna Gwara

Chcieli zaprowadzić go do domu

Ostatecznie wylądował w areszcie
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Z POLICYJNEGO NOTATNIKA

Chciał ukraść samochód. 
Przeszkodzili sąsiedzi

Oglądali pokazy iluminacyjne. 
Interweniowali policjanci
Około 2000 osób zgromadziło się w  Parku 
Słupna w Mysłowicach na pokazach ilumina-
cyjnych. Na miejscu interweniowali policjan-
ci, którzy w obecności organizatora przepro-
wadzili czynności, rejestrując to wydarzenie 
za pomocą kamer. Zebrany materiał dowodo-
wy został przesłany do Prokuratury Rejono-
wej w Mysłowicach celem zapoznania i pod-
jęcia dalszych decyzji.

Mysłowiccy policjanci dwukrotnie interwe-
niowali w Parku Słupna w związku ze zgłosze-
niami nieprzestrzegania obostrzeń podczas 
organizowanych tam pokazów iluminacyjnych. 
Podczas jednego wieczoru w wydarzeniu udział 
wzięło około 600 osób. Mundurowi sporządzili 
wówczas dokumentację dla sanepidu i  pro-

wadzą czynności wyjaśniające.
Dzień później pokazy iluminacji odbyły się po-

nownie. Powiadomieni o  nieprzestrzeganiu 
obowiązujących zasad bezpieczeństwa poli-
cjanci przeprowadzili na miejscu czynności. 
Stróże prawa w  obecności organizatora reje-
strowali przebieg tego wydarzenia za pomocą 
kamer. Jak ustalono, tego wieczoru w pokazach 
udział wzięło około 2000 osób. Podjęte czyn-
ności i  wydawane komunikaty do zachowania 
zgodnego z prawem pozwoliły na spokojne ro-
zejście się uczestników tego wydarzenia bez 
żadnych incydentów.

Zgromadzony materiał dowodowy został 
przesłany do Prokuratury Rejonowej w Mysło-
wicach celem zapoznania i  podjęcia dalszych 
decyzji.

Policjanci zatrzymali 35-latka, który 
chciał ukraść osobowego fiata. Sprawcę 
zauważyli sąsiedzi właściciela pojazdu 
i zawiadomili stróżów prawa. Grozi mu 
kara 10 lat pozbawienia wolności. 

Do zdarzenia doszło na ulicy  Komorowic-
kiej w Bielsku-Białej. Mieszkanka jednej z ka-
mienic zauważyła, że nieznany jej mężczyzna 
próbuje odjechać fiatem 170 należącym do 
jej sąsiada. Kobieta podejrzewała, że chce 
go  ukraść, ponieważ  wyszarpał kable spod 
kierownicy i  próbował uruchomić silnik. 
Wcześniej ten sam mężczyzna pił alkohol na 
ławce przed kamienicą. Oficer dyżurny biel-

skiej komendy natychmiast skierował na 
miejsce policjantów z  wydziału prewencji, 
którzy nieopodal opisanego auta zauważyli 
mężczyznę ze zgłoszenia. Stróże prawa za-
trzymali go, a  na miejsce przyjechał technik 
kryminalistyki, który wykonał oględziny i za-
bezpieczył ślady włamania. Podejrzewanym 
o  próbę kradzieży okazał się 35-letni oby-
watel Ukrainy. Badanie policyjnym alko-
matem wykazało ponad półtora promila 
w organizmie.

Po nocy spędzonej w  policyjnym areszcie 
mężczyzna usłyszał zarzut usiłowania kra-
dzieży pojazdu oraz usiłowania prowadzenia 
pojazdu pod wpływem alkoholu. Grozi mu 
kara nawet 10 lat więzienia i  zakaz prowa-
dzenia pojazdów. O jego dalszym losie zdecy-
duje niebawem sąd.

Znieważył miejsca spoczynku

Policjanci z Wodzisławia Śląskiego zatrzymali 
sprawcę, który zniszczył nagrobki na cmenta-
rzu parafialnym w  Lubomi. Okazało się rów-
nież, że napadł on także na pewnego mężczy-
znę w jego własnym domu. Sąd zadecydował 
już o jego tymczasowym aresztowaniu.

Policjanci z  komendy w  Wodzisławiu Śląskim 
otrzymali zgłoszenie dotyczące niszczenia na-
grobków na cmentarzu parafialnym w Lubomi przy 
ul. Pogrzebieńskiej. Jak się okazało, sprawca od-
dalił się z  cmentarza przed przyjazdem stróżów 
prawa i poszedł do jednego z domów na terenie Lu-

bomi, gdzie zaatakował jego właściciela. Agresor 
zadał mu kilka uderzeń, a  następnie uciekł. Poli-
cjanci z  Gorzyc, podczas obserwacji przyległych 
ulic, zauważyli odpowiadającego rysopisowi męż-
czyznę, którego zatrzymali. Sprawcą okazał się 31-
letni mieszkaniec województwa mazowieckiego. 
Z ustaleń śledczych wynika, że mężczyzna wyrwał 
krzyże z  nagrobków, rozrzucił kwiaty i  rozbił 
znicze, czym znieważył miejsce spoczynku 6 zmar-
łych. Ponadto swoim atakiem na jednego z miesz-
kańców Lubomi spowodował u  niego obrażenia 
ciała. Dzisiaj Sąd Rejonowy w  Wodzisławiu Ślą-
skim zastosował na wniosek prokuratora tymcza-
sowy areszt wobec sprawcy.

Wspólne działania policjantów zwalcza-
jących cyberprzestępczość z KWP w Ka-
towicach, CBŚP, KWP w Łodzi i Gorzowie 
Wlkp., a  także KSP, we współpracy 
z CERT Polska, pod nadzorem Prokuratu-
ry Regionalnej w  Warszawie doprowa-
dziły do ustalenia 60 osób podejrzanych 
o  działalność „cyberprzestępczą”. 
W sprawie tymczasowo aresztowano 28 
osób, a przedstawione zarzuty obejmują 
między innymi kierowanie i  udział 
w  zorganizowanej grupie przestępczej, 
pranie brudnych pieniędzy, oszustwa 
komputerowe, kradzież z włamaniem na 
konta bankowe oraz hacking.

Pod nadzorem Prokuratury Regionalnej 
w  Warszawie policjanci z  Komendy Woje-
wódzkiej Policji w  Katowicach wspólnie ze 
śledczymi z  Zarządu w  Warszawie Central-
nego Biura Śledczego Policji oraz  funkcjona-
riuszami  KWP  w  Łodzi oraz Gorzowie 
Wielkopolskim, a także Komendy Stołecznej 
Policji, przy wsparciu CERT Polska, wykonują 
czynności w  sprawie grupy przestępczej, 
której członkowie są podejrzani o  oszustwa 
komputerowe, kradzieże z  włamaniem na 
konta bankowe, hacking oraz pranie pie-
niędzy. Czynności w  sprawie wykonywał 
także Wydział do Zwalczania Aktów Ter-
roru CBŚP

 
W  ustalaniu i  zatrzymaniu podejrzanych 
istotna okazała się współpraca między funk-
cjonariuszami z różnych jednostek. W wyniku 
przeprowadzonych czynności, śledczy z Wy-
działu do Walki z Cyberprzestępczością Ko-
mendy Wojewódzkiej Policji w  Katowicach 
ustalili osoby podejrzane odgrywające klu-
czową rolę w tym przestępczym procederze.

 
W  grudniu 2020 rku policjanci zatrzymali 
7 osób, a w ramach wielu działań podjętych 
w tej sprawie, zarzuty usłyszało 60 podejrza-
nych. Funkcjonariusze wykonali także ponad 
100 przeszukań, w wyniku których zabezpie-
czyli sprzęt elektroniczny, dokumenty, jak 
również karty bankowe i  karty SIM zareje-
strowane na podstawione osoby oraz maski 
i przebrania wykorzystywane do wypłat pie-
niędzy z  bankomatów. Przejęto także broń 
i narkotyki.

Z ustaleń śledczych wynika, że część podej-
rzanych osób mogła tworzyć i  obsługiwać 
40 fałszywych sklepów internetowych. 
W  wyniku ich działania pokrzywdzonych 
oszustwami zostało nawet kilka tysięcy osób, 
które zapłaciły za towar, lecz nigdy go nie 
otrzymały. Jak ustalono, sklepy były zareje-
strowane na dane osobowe podstawionych 
osób tzw.  „słupów”  lub dane pochodzące 
z kradzieży tożsamości.

 

Z dotychczasowych ustaleń wynika, że część 
podejrzanych mogła zajmować bardzo wy-
soką pozycję w  środowisku  cyberprzestęp-
czym, a  w  ramach grupy istniał podział ról. 
Sklepy były obsługiwane przez tzw. „telefoni-
stów”, którzy odpowiadali za kontakt z  po-
krzywdzonymi za pomocą telefonu, e-maila 
lub czatu. Inne osoby zakładały za niewielkim 
wynagrodzeniem konta w  bankach, do któ-
rych następnie przekazywały dostęp tzw. „re-
kruterom”. Zatrzymano także osoby, które 
faktycznie dysponowały rachunkami banko-
wymi oraz kontami na giełdach kryptowalut. 
Wszystko wskazuje na to, że wśród ustalo-
nych i  zatrzymanych podejrzanych są także 
tzw.  „bankierzy”, którzy ogłaszali na forach 
w  DarkWeb, „usługę” prania pieniędzy po-
chodzących z przestępczej działalności.

Aby uwiarygodnić sklepy wśród potencjal-
nych klientów, ich witryny internetowe były 
dobrze wypromowane dzięki wykupionym 
reklamom i  pozycjonowaniu w  wyszukiwar-
kach internetowych. Podejrzani inwestowali 
w reklamę wybranych sklepów nawet 30 tys. 
zł. Bardzo często ze sklepem powiązana była 
fałszywa strona internetowa z pozytywnymi 
opiniami rzekomych klientów.

 
Z  ustaleń śledztwa wynika również, że inni 
podejrzani mogli prowadzić działalność 
„phishingową”, polegającą na podszywaniu się 
np. pod znane serwisy umożliwiające wyko-
nywanie błyskawicznych płatności interneto-
wych. Śledczy ustalili, że jeden z podejrzanych 
mógł wysłać nawet blisko 40 tys. SMS-ów do 
potencjalnych pokrzywdzonych, zawierają-
cych linki do fałszywych stron internetowych, 
które miały umożliwić rzekomą płatność np. 
za energię elektryczną. Śledczy ustalili także, 
iż środki pieniężne pozyskane przy wykorzy-
staniu kont bankowych założonych na pod-
stawione osoby, były transferowane na 
kolejne rachunki bankowe, a  następnie wy-
płacane w  bankomatach na terenie całego 
kraju. Część pieniędzy była również przekazy-
wana na giełdy kryptowalut. Miało to na celu 
utrudnienie stwierdzenia ich przestępczego 
pochodzenia, jak również wykrycia oraz usta-
lenia miejsca ich przechowywania. W sprawie 
tymczasowo aresztowano 28 osób, a przed-
stawione zarzuty obejmują między innymi 
kierowanie i udział w zorganizowanej grupie 
przestępczej, pranie brudnych pieniędzy, 
oszustwa komputerowe, kradzież z  włama-
niem na konta bankowe oraz hacking.

 
Jak wynika z raportów zespołu CERT Polska, 
od 2018 r. znacząco nasiliły się ataki wykorzy-
stujące scenariusz z  podszywaniem się pod 
serwisy płatności online. Policja apeluje, aby 
zachować ostrożność, gdy otrzymujemy wia-
domości SMS zawierające podejrzane linki 
lub informacje o konieczności dokonania do-
płaty np. za przesyłkę, prąd lub gaz.

Rozbita grupa 
„cyberprzestępców”. 
60 osób podejrzanych
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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:  Pół-
noc) cena: 312 000,00 pln powierzchnia:  
61,00 m² ; tel. 502583667

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

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

 Q Mieszkanie M4 po modernizacji  w dziel-
nicy Północ. Pilnie. Cena: 299000 zł. Tel. 
504 132 951

 Q Pensjonat w cz-wie pod działalność.  Ul. Gro-
nowa 37.Długi 29 m, szer. 9 M – 2 kondygna-
cje, 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  (dzielni-
ca: Raków) cena: 310 000,00 pln  powierzch-
nia: 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  (możli-
wość 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.:  Biblio-
teczka + komoda z marmurowym blatem. 
Sygnowany, perfekcyjna renowacja.  
Tel. 34 – 367 65 56

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

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

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

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

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

 Q Garnitur męski nowy, na wzrost 170 cm   - 
tel. 697 272 102

 Q Fotel „ANNE” - nowy, lekki, wygodny, rama 
w kolorze drewna brzozowego i przyjemna 
bawełniana tapicerka w kolorze kremowym 
z pokrowcem. Cena 100zł- do uzgodnienia. 
tel. 504 563 612

 Q Futrówka skóra (świnia)   tel. 790 819 855

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

 Q Kawiarkę ciśnieniową DeLonghi  - tel. 697 
272 102

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

 Q Kopierkę laserową HP 1010 - tel. 697 272 102

 Q Kuchnia gazowo- elektryczna  tel. 721 390 
993

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

485 377
 Q Lodówka mastercook duża, biała.  Tel. 721 390 
993

 Q Lodówka ardo – wys. 141 Cm, sprawna,  ce-
na: 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 ne-
gocjacji. Tel. 603 521 686

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

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

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

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

 Q Prasowalnica elektryczna tel. 34 362 94 27

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

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

 Q Rower Cobran Shimano - tel. 697 272 102

 Q Rowery sładaki, 2 szt., jeden w stanie  b.do-
brym, tel. 790 819 85

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

 Q Skóra futrówka świńska, tel. 790 819 855

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

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

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

 Q Toaleta kompaktowa. – Używaną w b. do-
brym stanie. Tel. 501 109 822

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

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

PRZYJMĘ

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

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

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

PRACA
SZUKAM PRACY

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

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

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

 Q Podejmę prac dodatkową; pracownika  gospo-
darczego, ogrody, posesje, porzdki itp.  Gliwice. tle. 
502 918 616

 Q Kobieta  lat 41 szuka pracy, wykluczone  towarzy-
skie, tel. 517 309 982

 Q Mężczyzna lat 49 szuka pracy, tel. 508 554 652

DAM PRACĘ
 Q Przyjmę do pracy handlowca tel. 601 505 520

 Q Przyjmę do pracy szlifierza tel. 601 505 520

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

 Q Praca w Radomsku – Operator wózka widło-
wego z UDT lub Operator produkcji. Więcej in-
formacji: 663 330 218

 Q Firma Tacho poszukuje pracownika  do serwi-
su tachografów, tel: 663 488 502

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

 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,  la-
kiernictwo, tłumiki. Automat trojanowski. Czę-
stochowa, 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

Przez internet
wypełniając formularz na stronie
www.zycieczestochowy.pl
(zakładka: BIURO OGŁOSZEŃ)

Przesłać ogłoszenie
pocztą na adres:
42-200 Częstochowa
Al. NMP 51

Dostarczyć ogłoszenie
przynieść do redakcji  lub wrzucić 
do skrzynki:
42-200 Częstochowa
Al. NMP 51, w godzinach: 8 - 15

Wysłać email
na adres: 
reklama@zycieczestochowy.pl

Wysłać SMS
na numer 533 302 049

Jak zamieścić 
ogłoszenie
w Życiu Częstochowy i Powiatu
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Wybrane samochody na dzień 15 stycznia 2021 r.

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

61.900 zł

VW PASSAT 
2.0 D, rok prod. 2007

16.900 zł

FORD FOCUS 1.6 E + LPG, 
rok prod. 2017,  
kraj., I-wł., 
serwisowany, F-VAT

37.900 zł

MINI COOPER 1.5 E, rok 
prod. 2019, 9 tys. km, 
kraj.,I-wł., gwarancja 

72.900 zł

FORD FIESTA 
1.25 E, rok prod. 2016  
 

29.900 zł

Q	 OPEL INSIGNIA 2.0 D, rok prod. 2018, kraj., I-wł., serwisowany, 
F-VAT 69.900 zł

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

 14.400 złQ	 MINI COOPER 1.6 E, zakup 2005
Q	 NISSAN X TRAIL 2005r, 2.2D  18.900 zł

Q	 BMW 1, 1.6 E, rok prod. 2006 15.900 zł

Q	 BMW X6 zakup 2018, 3.0D 313 kM, M pakiet F-VAT 238.900 zł

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

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

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

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

Q	 HYUNDAI I30 1.4 E, rok prod. 2013 kraj., I-wł., serwisowany, 
F-VAT 29.900 zł

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

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

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

Q	 BMW X5 M 50 D 3.0 D, rok prod. 2014  169.000 zł

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

2.700 złQ	 FIAT PUNTO 1.2 benzyna, rok prod. 2000

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

KIA SPORTAGE  
1.6 E, rok prod. 2017, 
gwarancja, kraj., I-wł., 
serwisowany,

74.900 zł

NISSAN QASHQAI  
1.6 D, rok prod. 2018, 4x4, 
kraj., I - wł., gwarancja

69.900 zł

TOYOTA YARIS  
1.0 E, kraj.,rok prod. 2014-
2016, gwarancja, I-wł., F-VAT

31-900 - 33.900 zł
Q	 OPEL MERIVA 1.4 E, rok prod. 2006, kraj 7.900 zł

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

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

Q	 VW PASSAT 1.9 D, rok prod. 2002  6.900 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	 VW POLO 1.2 benzyna+gaz, zakup w 2010  17.900 zł

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

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

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

Q	 SEAT ALHAMBRA 2.0 D, rok prod. 2010  19.900 zł
Q	 SKODA OCTAVIA 1.9 Diesel, rok prod. 2006  14.900 zł

Q	 SUBARU LEGACY 2.0 D., rok prod. 2014 45.000 zł
Q	 TOYOTA AVENSIS 1.8 E, rok prod. 2016,kraj., I-wł., serwisowany, 

F-VAT 53.900 zł

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

Q	 RENAULT MEGANE SCENIC 1.5 E, rok 2014, nawigacja  27.900 zł

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

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

Q	 VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2018 , kraj.,I-wł., serwisowany, 
F-VAT,  63.900 zł

 23.900 złQ	 MAZDA 3 1.6 E, rok prod. 2010

Q	 SKODA OCTAVIA 2.0 D., rok prod. 2015, kraj., I-wł., 
serwisowany, bogate wyposażenie nawigacja  51.900 zł
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ZAADOPTUJ PSA

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.  Die-
sel 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


