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Szpital uznał, że obrażenia dziecka 
wskazują na celowe działanie osób 
trzecich. Co istotne, do urazu doszło 
6 stycznia, jednak dziewczynka pod 
opiekę lekarską trafiła dopiero na-
stępnego dnia.  Zebrane w sprawie 
dowody i przeprowadzone czynności 
pozwoliły na przedstawienie zarzutu 
partnerowi jej matki.

Dziewczynka była pod jego opieką, 
kiedy doszło do zdarzenia.  Męż-
czyzna nie przyznał się do zarzuca-
nego mu czynu.

Prowadzone w tej sprawie śledztwo 

pod nadzorem prokuratora ma wyja-
śnić przyczyny i okoliczność tego 
zdarzenia. Podejrzany, 29-letni 
mieszkaniec Częstochowy, jest do-
brze znany częstochowskiej policji. 
W przeszłości był wielokrotnie ka-
rany za liczne przestępstwa, w tym za 
bójki, pobicia i rozboje. Decyzją sądu 
na 3 miesiące trafił do aresztu. Za spo-
wodowanie ciężkiego uszczerbku na 
zdrowiu grozi kara co najmniej 3 lat 
pozbawienia wolności.

 ■ Katarzyna Gwara

Pobił ją 29-latek?

2,5-letnia dziewczynka z poważnymi obrażeniami głowy w szpitalu 
Do jednego z częstochowskich szpitali z poważnymi obrażeniami gło-
wy trafiła 2,5-letnia dziewczynka. Placówka natychmiast powiadomi-
ła policję. Okazało się, że sprawcą uszkodzeń ciała może być 29-letni 
partner matki dziecka. Mężczyzna trafił już do aresztu. Jeżeli wszczę-
te śledztwo potwierdzi, że dziewczynka była ofiarą przemocy, 29-latek 
może trafić do więzienia na co najmniej 3 lata. Podejrzany jest dobrze 
znany częstochowskiej policji. W przeszłości był wielokrotnie karany  
za liczne przestępstwa, w tym za bójki, pobicia i rozboje.

Policja

Nieudolny 
włamywacz 
i jego bolesne 
próby ucieczki 
ze sklepu
41-letni włamywacz-recydywista 
z Częstochowy włamał się do sklepu, 
z którego ukradł papierosy i alkohol. 
Plan złodzieja miał być prosty, jed-
nak ucieczkę utrudniło mu okno, 
przez które zamierzał zbiec. Znajdo-
wało się ono na dużej wysokości 
i mężczyzna zaliczył kilka bolesnych 
upadków, co zarejestrowała kamera 
sklepowego monitoringu. Włamy-
waczowi w  końcu udało się wydo-
stać na zewnątrz,   jednak prosto 
w ręce częstochowskich policjantów.

W  nocy z  piątku na sobotę 41-letni 
mieszkaniec Częstochowy włamał się do 
sklepu w centrum miasta, skąd ukradł al-
kohol i  papierosy. Dostał się do niego 
przez okno. Nie przypuszczał, że wyjście 
z łupem w ten sam sposób przysporzy mu 
tylu problemów. Okno znajdowało się 
bowiem w  ścianie, na dużej wysokości. 
Mężczyzna kilka razy wdrapywał się na 
paletę z napojami, ale za każdym razem 
z niej spadał, zostawiając za sobą potłu-
czone butelki. W  końcu, gdy zdespero-
wany i  poobijany włamywacz zdołał 
opuścić pomieszczenie sklepu, na jego 
drodze stanęli policjanci z  Komisariatu 
I Policji w Częstochowie. Mundurowi od 
razu rozpoznali w nim włamywacza recy-
dywistę, który z działalności przestępczej 
uczynił sobie stałe źródło dochodu. De-
cyzją sądu 41-latek na 3 miesiące trafił do 
aresztu. Grozi mu do 15 lat więzienia - in-
formuje KMP w Częstochowie.

 ■ Paula Nogaj
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Do Sądu Okręgowego w Częstochowie trafił 
akt oskarżenia przeciwko Arkadiuszowi S. 
i  trzem innym osobom. Chodzi o  „pranie 
brudnych pieniędzy” pochodzących z uszczu-
pleń podatku VAT związanych z obrotem nie-
ruchomościami i  sprzedażą Porsche Carrera. 
Co ciekawe, Arkadiusz S. prowadził swoją prze-
stępczą działalność nawet będąc za kratkami. 
Jego pomocnikiem była między innymi żona.

Postępowanie podatkowe
Arkadiusz S. został tymczasowo aresztowany. 

Mimo to - jak ustalił prokurator - nadal kierował 
czynnościami podejmowanymi przez jego żonę 
oraz dwie kolejne osoby. Ich celem było wprowa-
dzenie w błąd pracowników Pierwszego Urzędu 
Skarbowego w  Częstochowie. - W  celu udoku-
mentowania źródeł pochodzenia majątku żony 
Arkadiusza S.,   w  toku postępowania podatko-
wego przedłożono umowy wskazujące na zawie-
ranie rzekomych umów pożyczek. Pomimo tego, 
iż wszyscy oskarżeni byli mieszkańcami Często-
chowy oraz powiatu częstochowskiego jako 
miejsce zawarcia rzekomych pożyczek wskazy-
wali Ostrawę na terenie Republiki Czeskiej, co 
miało na celu uniknięcie podatku od czynności cy-
wilno – prawnych - informują przedstawiciele 
Prokuratury Krajowej.

W  toku postępowania skarbowego w  celu 
ukrycia faktycznego pochodzenia środków finan-
sowych będących w dyspozycji żony oskarżonego 
– Anny S. oskarżeni składali fałszywe zeznania. 
Jak ustalił prokurator, faktycznie majątek Anny S. 
pochodził z przestępstw podatkowych, popełnia-
nych przez jej męża – Arkadiusza S.

Transakcje z luksusowym samochodem
Ponadto aktem oskarżenia ob-

jęto dokonywane przez Arka-
diusza S. i  Annę S. transakcje 
związane m.in. z  obrotem nieru-
chomościami o  łącznej wartości 
ponad 1,5 miliona złotych i 110 ty-
sięcy euro oraz transakcje doty-
czące Porsche Carrera, którego 
właścicielem był Arkadiusza S.

Jak wynika z  zabezpieczonej dokumentacji, 
Anna S. nabyła od Arkadiusza S, ten luksusowy 
samochód za kwotę 180 tysięcy złotych. Pomimo 
sprzedaży samochodu w  dalszym ciągu pozo-
stawał on we władaniu Arkadiusza S. Pojazd zo-
stał sprzedażny za ponad 586 tysięcy złotych 
firmie leasingowej, natomiast pieniądze trafiły do 
Arkadiusz S. Samochód został następnie wyle-
asingowany przez Mirosława S. współpracują-
cego z  Arkadiuszem S. i  w  dalszym ciągu 
w  rzeczywistości samochód był użytkowany 
przez Arkadiusza S. W wyniku tych transakcji zo-
bowiązania finansowe z  tytułu umowy leasin-
gowej spoczywały na Mirosławie S., natomiast 
Arkadiusz S. dysponował samochodem i dodat-
kowo otrzymał kwotę ponad 586 tysięcy złotych.

Zakres zarzutów
Prokurator Śląskiego Wydziału Zamiejsco-

wego Departamentu do Spraw Przestępczości 
Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej 
w Katowicach zarzucił oskarżonym popełnienie 
przestępstw prania „brudnych pieniędzy”. Wobec 
Arkadiusza S., Anny S. i Marcina S. stosowany jest 
środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego 
aresztowania.

Czyny zarzucane oskarżonym zagrożone są 
karą do 10 lat pozbawienia wolności.

5 aktów oskarżenia i 37 oskarżonych
Łącznie w dotychczasowym toku postępowań 

odnoszących się do działalności Arkadiusza S. 
i współdziałających z nim osób, do Sądu Okręgo-
wego w  Częstochowie skierowano 5 aktów 
oskarżenia, którymi objęto w  sumie 37 osób 
oskarżonych.

Prokurator zabezpieczył Ferrari
W toku prowadzonych postępowań prokurator 

zabezpieczył majątek  o łącznej wartości ponad 
4,3 miliona złotych. Wśród zabezpieczonych od 
Arkadiusza S. przedmiotów są m.in samochód 
marki Ferrari o wartości miliona złotych oraz dwa 
zegarki wycenione na kwoty 112 tysięcy złotych 
oraz 97 tysięcy złotych.

 ■ Katarzyna Gwara

W sprawie 37 osób oskarżonych

Odpowie za pranie brudnych pieniędzy
Częstochowa

Dwa
częstochowskie 
lokale otwarte 
pomimo zakazu
Dwa częstochowskie lokale postanowiły otworzyć 
się pomimo rządowych zakazów. Pierwsza z nich, 
Restauracja 68, była czynna już w piątek 15 stycz-
nia. Z  kolei Gospoda Złoty Garniec w  sobotę 
16 stycznia. Wiadomość ta spotkała się z entuzja-
zmem klientów, którzy w mediach społecznościo-
wych pochwalają decyzje restauracji. Miejsca te zo-
stały skontrolowane przez Sanepid i Policję.

- Główny nadzór nad tą sprawą prowadzi Powia-
towa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna. Policja 
została poproszona o wsparcie podczas kontroli. 
Przeprowadziła na miejscu niezbędne czynności 
polegające na ustaleniu właścicieli i sporządzeniu 
dokumentacji. Sytuacje te będą analizowane pod 
kątem naruszenia przepisów - poinformowała Sa-
bina Chyra-Giereś, rzeczniczka prasowa często-
chowskiej policji.

- Kochani, OTWIERAMY GOSPODĘ. Jest nam nie-
zmiernie miło poinformować, iż w  najbliższą so-
botę (16.01.2021 r.) nadejdzie wielki dzień 
– punktualnie o  12.00 otwieramy dla Was ma-
giczne wnętrza Złotego Garnca! Oczywiście 
wszystko w  trybie ścisłego REŻIMU SANITAR-
NEGO! Pragniemy podkreślić, że Właściciele zde-
cydowali się na ten odważny krok przede 
wszystkim ze względu na Was, drodzy Smakosze! 
Liczne telefony czy podnoszące na duchu roz-
mowy podczas sprzedaży na wynos były dla nas 
wspaniałą zachętą, a  przeprowadzona ankieta 
okazała się być czystą formalnością. Dziękujemy 
za zaufanie i do miłego zobaczenia w sobotę! - wy-
jaśnili właściciele Gospody Złoty Garniec w  spe-
cjalnym komunikacie na profilu facebook. 
Wcześniej Restauracja 68 poinformowała 
krótko o swoim otwarciu, zachęcając do rezerwo-
wania miejsc.

 ■ Paula Nogaj
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AKTUALNOŚCI

Szczepionka przeciw Covid-19 ma być udostęp-
niana kolejnym grupom wiekowym i zawodowym. 
15 stycznia powinna rozpocząć się rejestracja 
osób chętnych na szczepienie powyżej 80. roku 
życia, a tydzień później – powyżej 70 lat. Prezy-
dent Krzysztof Matyjaszczyk apeluje, aby senio-
rzy skorzystali z tej możliwości.

Prezydent Częstochowy skierował do miesz-
kanek i mieszkańców apel przed rozpoczynającym 
się niedługo pierwszym etapem szczepień. -  Żyjemy 
w czasie pandemii. Koronawirus zagraża naszemu 
zdrowiu, a nierzadko także życiu. Są już jednak opra-
cowane i przetestowane przez naukowców szcze-
pionki, które dają szansę na zakończenie epidemii 
oraz wynikających z niej zakazów, ograniczeń i nie-
bezpieczeństw - czytamy w  nim. -Wsłuchując się 
w  głosy specjalistów i  ekspertów ufam, że szcze-
pionki, które trafiają do naszego kraju, tak jak do po-
zostałych państw Unii Europejskiej, są bezpieczne 
i skuteczne. Mam jednocześnie nadzieję, że przygo-
towany przez Rząd RP i Ministerstwo Zdrowia Na-

rodowy Program Szczepień pozwoli na sprawne 
przeprowadzenie powszechnego szczepienia. Pro-
cedura rejestracji nie powinna być źródłem dodat-
kowego stresu i trudności dla ludzi oczekujących na 
szczepionkę, zwłaszcza naszych Seniorek i  Se-
niorów - zaznacza prezydent.

Prezydent zachęca wszystkich mieszkańców, 
którzy nie mają zdrowotnych przeciwwskazań, aby 
bezpłatnie zaszczepili się przeciwko Covid-19 
w  pierwszym dostępnym dla nich terminie. - 
Zwracam się zwłaszcza do naszych drogich Se-
niorek i Seniorów. Po służbach medycznych to Wy 
jesteście pierwszą grupą, która ma prawo do szcze-
pień. Skorzystajcie z tego, aby nie narazić się na za-
każenie i  ciężki przebieg choroby. Chrońcie swoje 
zdrowie i  życie. Potrzebują Was bliscy, rodzina 
i przyjaciele… Was i waszego doświadczenia potrze-
buje też Częstochowa. Jeszcze raz apeluję więc 
o  skorzystanie z  możliwości ochrony przeciwko 
Covid-19, jaką daje szczepionka. Liczę na to, że 
dzięki temu uda nam się możliwie jak najszybciej 
wrócić do normalnego życia i znowu w pełni się nim 
cieszyć - podsumowuje Krzysztof Matyjaszczyk.

 

Prezydent miasta

Seniorzy, skorzystajcie 
ze szczepień

Częstochowa

Gdzie i kiedy można oddać 
choinkę?
Centrum Usług Komunalnych opubli-
kowało harmonogram tegorocznego 
odbioru choinek. Akcja potrwa do 
końca lutego.

Choinki z  zabudowy wielorodzinnej 
będą odbierane w  każdą środę, nato-
miast z zabudowy jednolokalowej, we-
dług wyznaczonych terminów. 
W przypadku domów jednorodzin-
nych choinki należy umieszczać 
w  miejscach, w  których znajdują 
się pojemniki na odpady komu-
nalne. W przypadku zabudowy 
wielorodzinnej będzie to np. 
wiata śmietnikowa.

Niemal 50 mln zł postojowego z Tarczy 6.0 trafiło już 
na konta przedsiębiorców. Wkrótce płatnicy będą mo-
gli zobaczyć też efekt zwolnienia z opłacania składek 
za listopad 2020 r. na swoim koncie na Platformie 
Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS).

Branże wymienione w najnowszej tarczy antykry-
zysowej mogą uzyskać dodatkowe świadczenie po-
stojowe, jednorazowe dodatkowe świadczenie 
postojowe czy zwolnienie z  obowiązku opłacania 
składek.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyjął już 
pierwsze wnioski o pomoc. Na konta płatników trafiło 
pierwsze 23,6 tys. wypłat świadczeń postojowych na 
kwotę 48,6 mln zł. - Staramy się, aby pomoc trafiła do 
wnioskujących jak najszybciej. Elektroniczny system 
składania wniosków sprawdza się, dzięki temu 
wnioski są szybciej zweryfikowane, a co za tym idzie 
środki prędzej trafiają na konta przedsiębiorców - 
mówi Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik pra-
sowy ZUS województwa śląskiego.

Wnioski o  wsparcie z  Tarczy antykryzysowej 6.0 
można składać tylko elektronicznie przez portal Plat-
formy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS oraz za po-
średnictwem strony gov.pl. Szczegółowe informacje 
o warunkach wsparcia z Tarczy, terminach składania 
wniosków i konkretnych kodach PKD, które kwalifi-
kują do skorzystania z pomocy, są dostępne na stronie 
internetowej www.zus.pl.

Zgodnie z Tarczą 6.0 więcej przedsiębiorców może 
skorzystać z dodatkowego świadczenia postojowego. 
Hotele i podobne obiekty zakwaterowania, organiza-
torzy turystyki i  obiekty sportowe mogą otrzymać 

dodatkowe postojowe nawet trzy razy. Na dodat-
kowe świadczenie postojowe mogą liczyć przedsię-
biorcy, którzy otrzymali wcześniej co najmniej jedno 
świadczenie postojowe. Warunkiem pierwszej wy-
płaty jest m.in. spadek przychodu, o co najmniej 75% 
wobec tego samego miesiąca rok wcześniej. Przed-
siębiorcy z tych branż mogą składać wnioski już od 16 
grudnia 2020 r.

Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe
Od końca grudnia 2020 r. ZUS zaczął przyjmować 

wnioski o dodatkowe postojowe od kolejnych niemal
40 grup przedsiębiorców (według kodów PKD wy-

mienionych w ustawie). Są to w większości te same 
rodzaje działalności, które skorzystają z umorzenia li-
stopadowych składek. - Dodatkowe świadczenie po-
stojowe przysługuje jednokrotnie. Warunkiem 
wypłaty jest spadek przychodu w październiku albo 
listopadzie o co najmniej 40% w stosunku do sytuacji 
w analogicznym miesiącu 2019 roku - wyjaśnia rzecz-
niczka. Jednorazowe świadczenie postojowe przy-
sługuje w  takiej samej wysokości co wcześniej 
wypłacone świadczenie postojowe (2 080 zł albo 
1 300 zł).

Prawo do jednorazowego dodatkowego świad-
czenia postojowego dostaną również osoby wykonu-
jące umowy cywilnoprawne (np. zlecenie, dzieło). 
Chodzi o umowy zawarte do 15 grudnia 2020 roku. 
Z postojowego skorzystają twórcy, artyści, technicy 
wspomagający kulturę, architekci i  osoby, które 
świadczą usługi na rzecz muzeów (w zakresie pozasz-
kolnych form edukacji i  przewodnicy muzeów). 
Wnioski o postojowe w ZUS będą mogli składać od 
15 stycznia.

ZUS

Pierwsze wypłaty z tarczy 6.0

- Jeżeli utrzyma się tendencja, że bę-
dziemy mieli mniej zakażeń lub tyle sa-
mo, na pewno nie więcej, to zaczniemy 
proponować rozluźnienie rygorów – 
powiedział w środę główny doradca 
premiera ds. COVID-19 prof. Andrzej 
Horban. - Jesteśmy tuż przed rozwiąza-
niem problemu – przekonywał.

Prof. Horban powiedział w  Polsat 
News, że istnieje bardzo uzasadniona 
obawa, że w Polsce już jest łatwiej trans-
mitowalny nowy wariant koronawirusa 
z Wielkiej Brytanii. Jego zdaniem, „jeżeli 
100 tys. ludzi przyjechało do kraju 
z okolic Londynu, to ten wirus musi tu już 
być”. - Na razie go szukamy, ale to jest 
szukanie igły w stogu siana. Będziemy to 
wiedzieli, jeżeli gwałtownie wzrośnie 
liczba zakażeń – zaznaczył.

Zwrócił również uwagę, że Wielka Bry-
tania w kwestii epidemii była krajem re-
latywnie spokojnym i  porównywalnym 
z Polską, a teraz, w związku z tym nowym 
wariantem wirusa, notuje olbrzymi 
wzrost zachorowań.

Zapytany, ile jeszcze mogą potrwać 
obostrzenia, prof. Horban odparł, że „tak 
daleko nie sięgają myśli, żeby oceniać ko-
niec lockdownu, ale sprawdzamy (w per-
spektywie – PAP) tygodnia, dwóch”. - Jeżeli 
nadal będzie ta tendencja, że będziemy 
mieli mniej zakażeń lub tyle samo, na 
pewno nie więcej, to zaczniemy propo-
nować rozluźnienie rygorów – powie-
dział. - Wiadomo, że sytuacja wielu branż 
jest bardzo trudna, ale (...) dobijamy do 
brzegu. Jesteśmy tuż przed rozwiąza-
niem problemu – dodał.

Rozwiązaniem problemu są – według 
prof. Horbana – szczepienia. - Fakt, że za-
czynające się i fakt, że liczba szczepionek 
nie jest taka i  nie będzie, żeby natych-
miast zaszczepić 30 mln ludzi, dlatego 
zdecydowaliśmy się na wariant maksy-
malnie oszczędzający życie ludzkie – 

mówił. Wskazywał w tym kontekście na 
priorytet w kolejce do szczepień m.in. dla 
osób powyżej 80 lat.

Zwrócił również uwagę, że trwająca 
obecnie fala restrykcji została wprowa-
dzona już w listopadzie i w grudniu.

- Zaczęła działać i  obserwujemy 
spadek. W  związku z  tym nie ma po-
wodów, żeby zwiększać te zalecenia – 
przekonywał. Wskazał też, że 
ograniczenia, które panują dzisiaj, to jest 
„kawałeczek tego, co zrobiliśmy sami 
sobie na wiosnę”.

Jego zdaniem te ograniczenia są rela-
tywnie niewielkie. - A co więcej, staramy 
się otworzyć szkoły. Za chwileczkę pójdą 
też uczelnie wyższe, zaczynając od 
uczelni medycznych, bo trzymanie stu-
dentów na nauczaniu zdalnym jest nie-
poważne – powiedział.

Zapytany, co to znaczy „za chwileczkę”, 
odparł, że on by chciał już. - Ale wszystko 
zależy od tego, na ile będziemy w stanie 
zahamować rozprzestrzenianie się wi-
rusa tymi metodami, które mamy i na ile 
zacznie działać program szczepień – 
wskazał prof. Horban. Dodał, że jeśli uda 
się szczepić maksymalnie sprawnie, to 
rząd odległości czasowej będzie mógł 
wynieść „może miesiąc, może trzy tygo-
dnie, a może sześć tygodni”. - Będziemy 
reagowali na bieżąco – podkreślił.

Zgodnie z  decyzjami ogłoszonymi 
17 grudnia ub.r. przez ministra zdrowia 
Adama Niedzielskiego od 28 grudnia po-
czątkowo do 17 stycznia 2021 r. zostały 
wprowadzone dodatkowe obostrzenia, 
m.in. zamknięcie hoteli, ograniczenie 
w działaniu galerii handlowych i stoków 
narciarskich. Ponadto, wciąż obowiązują 
zasady dotyczące funkcjonowania 
sklepów czy kościołów. W  przestrzeni 
publicznej obowiązuje nakaz zakrywania 
ust i  nosa, w  środkach komunikacji pu-
blicznej obowiązują limity pasażerów 
i  zakazane są zgromadzenia powyżej 
pięciu osób. Obostrzenia zostały w  po-
niedziałek przedłużone do 31 stycznia.

Zdrowie

Prof. Horban: jeżeli 
zakażenia nie wzrosną, 
zaproponujemy 
luzowanie obostrzeń
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 Opracowanie kolumny - Katarzyna Gwara

Z POLICYJNEGO NOTATNIKA

Zaatakował nożem 
kuchennym 
kuzyna

Wyłudził blisko milion złotych
Policjanci z  mikołowskiej komendy zaj-
mujący się przestępczością gospodarczą 
zatrzymali 40-letniego mieszkańca po-
wiatu gliwickiego, który odpowie między 
innymi za poświadczanie nieprawdy oraz 
przestępstwa podatkowe. W  ten właśnie 
sposób mężczyzna w przeciągu 4 lat wy-
łudził blisko milion złotych. Oskarżone-
mu grozi za to kara do 8 lat więzienia.

W latach 2014-2018, 40-letni mieszkaniec 
powiatu gliwickiego prowadził na terenie 
Mikołowa działalność gospodarczą w zakresie 
usług budowlanych. Jak wynika z materiału do-
wodowego zebranego w  śledztwie, przedsię-
biorca dopuścił się w  tym czasie wielu 
przestępstw, w  tym skarbowych. Mężczyzna 
wystawił szereg fikcyjnych faktur na usługi, 
które nigdy nie zostały wykonane, pobie-

rając za to od swoich kontrahentów opłatę 
w wysokości 10% wartości faktury. Śledczy 
przypisują mu także oszustwa związane 
z  zaciąganymi od znajomych pożyczkami, 
których 40-latek nie miał zamiaru spłacić.

Jak ustalili policjanci, dodatkowo podatnik, 
oprócz całkowicie fikcyjnych dokumentów, 
wystawiał także nierzetelne faktury oraz nie 
odprowadzał należnego podatku, czym na-
raził Skarb Państwa na uszczuplenie 
w kwocie ponad 600 tysięcy złotych. Wraz 
z kwotami wynikającymi z zaciągniętych po-
życzek, przez te wszystkie lata na konto 
mężczyzny wpłynęło blisko milion złotych.

Akt oskarżenia w  jego sprawie właśnie 
trafił do sądu. Śledczym zabezpieczyli ma-
jątek 40-latka w postaci należącej do niego 
nieruchomości oraz gotówki. Sprawa ma 
charakter rozwojowy.

Katowiccy policjanci zatrzymali męż-
czyznę podejrzanego o usiłowanie za-
bójstwa 22-latka. Zaatakował on ku-
chennym nożem swojego kuzyna. Na 
wniosek śledczych, decyzją sądu, zo-
stał tymczasowo aresztowany na 3 
miesiące. Grozi mu dożywocie. 

Do zatrzymania mężczyzny doszło w cen-
trum miasta, już kilkadziesiąt minut po zda-
rzeniu. Dyżurny katowickiej komendy 
otrzymał zgłoszenie, że do mieszkania wtar-
gnął 32-letni mężczyzna i  kuchennym 
nożem zaatakował swojego 22-letniego ku-
zyna. Z  ustaleń śledczych wynika, że do 
kłótni mogło dojść ze względów finanso-
wych. W  obronie mężczyzny stanęła jego 
matka, która również została poturbowana 
przez sprawcę.  Na miejsce natychmiast zo-
stali skierowani katowiccy policjanci, 

a także służby medyczne. Rannemu w plecy 
i  ramię  22-latkowi  nie zagraża niebezpie-
czeństwo.  Sprawca  trafił do policyjnego 
aresztu. W  Prokuraturze Rejonowej Kato-
wice-Północ zatrzymanemu przedstawiono 
zarzuty usiłowania zabójstwa kuzyna, 
a także uszkodzenia ciała ciotki. Na wniosek 
śledczych katowicki sąd zdecydował o jego 
tymczasowym aresztowaniu na trzy mie-
siące. Grozi mu kara dożywotniego wię-
zienia.

Rozbili gang oszustów 
podających się za policjantów

Kryminalni z  katowickiej komendy woje-
wódzkiej rozbili zorganizowaną grupę prze-
stępczą, zajmującą się oszustwami metodą 
na „policjanta”. W ich ręce wpadł lider i za-
łożyciel szajki oraz jego trzej wspólnicy. 
Trójka z nich, w tym stojący na czele grupy 
43-latek, zostali już tymczasowo areszto-
wani. Grozi im do 10 lat więzienia.

Zorganizowana grupa przestępcza działała na 
terenie Wielkiej Brytanii i Polski w latach 2017-
2019. Na jej czele stał założyciel 43-latek, który 
na stałe mieszkał w Anglii.

Osoby współdziałające z  szefem grupy dzwo-
niły do swoich przyszłych ofiar i podając się za po-
licjanta informowały, że znajdujące się na ich 
kontach bankowych pieniądze są zagrożone. Fał-
szywy policjant przekonywał swoich roz-
mówców, że policja namierzyła szajkę oszustów, 
jednak by oszczędności były bezpieczne, należy 
wypłacić je z  konta i  przekazać stróżom prawa, 
którzy przechowają pieniądze i oddadzą je po za-
kończeniu czynności. Po pieniądze w umówione 
miejsce przychodzili podający się za policjantów  
wspólnicy 43 latka. Ofiarami przestępców padli 
nie tylko mieszkańcy województwa śląskiego, ale 
całej Polski. 

Zajmujący się sprawą policjanci z Wydziału Kry-
minalnego z  sekcji do walki z  Przestępczością 
Przeciwko Mieniu z Komendy Wojewódzkiej Po-
licji w  Katowicach, w  minionych latach, tuż po 
otrzymaniu informacji o pierwszych oszustwach, 
zatrzymali 10 członków przestępczej grupy, 

którzy usłyszeli 39 zarzutów. Byli to tzw. „odbie-
racy”, którzy odbierali gotówkę od pokrzywdzo-
nych oraz werbownicy, którzy pozyskiwali do 
grupy kolejne osoby. Na wolności wciąż jednak 
pozostawał główny cel kryminalnych, czyli lider 
szajki. 

Stróże prawa wpadli na jego trop. Okazało się, 
że 43-latek kierował grupą przestępczą z Anglii. 
Tam też mieszkał i tam spływały pieniądze pocho-
dzące z  oszustw. Kryminalni nawiązali współ-
pracę z  Oficerem Łącznikowym Polskiej Policji 
działającym na terenie Wielkiej Brytanii i wycze-
kiwali odpowiedniego momentu, w którym będą 
mogli zatrzymać szefa gangu. Kiedy na początku 
tego roku śląscy policjanci uzyskali informację, że 
43-latek przyjedzie do Polski, by odwiedzić ro-
dzinę, wkroczyli do akcji. Z  samego rana weszli 
jednocześnie do 8 mieszkań w  województwie 
łódzkim. Zatrzymany został 43-letni lider oraz 
trzech członków grupy w wieku od 36 do 61 lat. 

W  wyniku przeszukań ich mieszkań policjanci 
zabezpieczyli luksusowy samochód szefa grupy, 
biżuterię, zegarki oraz 120 tysięcy złotych w go-
tówce. Wartość tych przedmiotów to przynaj-
mniej 400 tysięcy złotych. 

Wszystkie zatrzymane osoby zostały przesłu-
chane i usłyszały kilkanaście zarzutów. 43-latek 
oraz jego dwaj wspólnicy zostali już tymczasowo 
aresztowani. Czwarty z zatrzymanych został na-
tomiast objęty policyjnym dozorem. Grozi im 
kara nawet 10 lat więzienia. Śledztwo w  tej 
sprawie prowadzi Prokuratura Okręgowa w Gli-
wicach. Sprawa jest rozwojowa.

Były prezes i była wiceprezes Bytomskie-
go Przedsiębiorstwa Komunalnego usły-
szeli zarzuty wyrządzenia tej spółce szko-
dy majątkowej wielkich rozmiarów. To 
efekt śledztwa, prowadzonego przez Wy-
dział do Walki z Przestępczością Gospo-
darczą KWP w Katowicach pod nadzorem 
katowickiej Prokuratury Okręgowej. Spra-
wa dotyczy udzielenia przez spółkę poży-
czek w łącznej kwocie ponad 1,5 miliona 
złotych dla Towarzystwa Sportowego 
„Polonia” w  Bytomiu, które krótko po 
otrzymaniu pieniędzy ogłosiło likwidację, 
a pożyczki nigdy nie spłacono.

Zatrzymanie i  postawienie prokuratorskich 
zarzutów byłemu prezesowi i byłej wiceprezes 
do spraw finansowych Bytomskiego Przedsię-
biorstwa Komunalnego, to efekt pracy poli-
cjantów z Wydziału do walki z Przestępczością 
Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji 
w Katowicach. Śledztwo w tej sprawie zostało 
wszczęte na podstawie zawiadomienia złożo-
nego przez jednego z wierzycieli Klubu Sporto-
wego Polonia Bytom. Sprawą zajęli się pod 
nadzorem Prokuratury Okręgowej w Katowi-
cach śledczy z  katowickiej komendy woje-
wódzkiej, specjalizujący się w  zwalczaniu 
przestępczości gospodarczej. Policjanci zgro-
madzili obszerny materiał dowodowy. 
 Mundurowi ustalili, że w  latach 2015-2016 
ówczesny prezes Bytomskiego Przedsiębior-
stwa Komunalnego oraz wiceprezes do spraw 
finansowych, poprzez nadużycie udzielonych 
im uprawnień i  niedopełnienie ciążących na 

nich obowiązków, wyrządzili spółce szkodę 
majątkową w wielkich rozmiarach. Sprawa do-
tyczy udzielenia pożyczek w  łącznej kwocie 
ponad 1,5 miliona złotych przez Bytomskie 
Przedsiębiorstwo Komunalne Towarzystwu 
Sportowemu „Polonia” w Bytomiu. Pieniądze 
z pożyczek zostały następnie przekazane za-
dłużonemu już wtedy Klubowi Sportowemu 
„Polonia Bytom” na spłatę zobowiązań pu-
bliczno-prawnych. Zobowiązanie spłaty po-
życzki wobec Bytomskiego Przedsiębiorstwa 
Komunalnego zostało następnie przejęte 
przez Klub Sportowy „Polonia Bytom” na 
mocy trójstronnego porozumienia. Zabezpie-
czeniem pożyczki był weksel in blanco oraz za-
staw na akcjach Klubu Sportowego „Polonia 
Bytom”, posiadanych przez Towarzystwo 
Sportowe „Polonia” w  Bytomiu. Niedługo po 
udzieleniu pożyczki towarzystwu, ogłosiło 
ono likwidację, a  pożyczka nie została nigdy 
spłacona przez klub.

Zatrzymane osoby zostały doprowadzone 
do Prokuratury Okręgowej w  Katowicach, 
gdzie prokurator przedstawił im zarzut wyrzą-
dzenia spółce Bytomskie Przedsiębiorstwo 
Komunalne szkody majątkowej wielkich roz-
miarów przez nadużycie udzielonych im 
uprawnień lub niedopełnienie ciążącego na 
nich obowiązku. Wobec podejrzanych zasto-
sowano środek zapobiegawczy w postaci po-
ręczenia majątkowego. Do sądu wpłynął już 
akt oskarżenia w przeciwko nim. Grozi im do 
10 lat więzienia. Sprawa jest rozwojowa. Po 
uprzednim wyłączeniu materiałów do odręb-
nego postępowania, śledczy pracują nad kolej-
nymi jej wątkami.

Zarzuty dla byłych 
prezesów 

Bytomskiego 
Przedsiębiorstwa
 Komunalnego
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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


