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Dzielnicowi z Myszkowa - aspi-
rant sztabowy Robert Hadziński 
z młodszym aspirantem Łuka-
szem Dudkiem - w bardzo 
mroźne przedpołudnie spraw-
dzali miejsca, gdzie mogą 
przebywać osoby narażone na 
wychłodzenie. W jednym z pu-
stostanów odnaleźli skrajnie 
wyczerpanego i wychłodzo-
nego mężczyznę... Pomoc 
przyszła w ostatniej chwili.

Dzielnicowy Robert Hadziński 
wiedział, że w jednym z pustosta-
nów na terenie dzielnicy Miaczów 
często przebywają osoby bez-
domne. Policjant wraz z drugim 
dzielnicowym postanowili zajrzeć 
do tego budynku. W jednym z po-
mieszczeń zauważyli leżącego 
mężczyznę. Miał podkurczone no-
gi i widać było, że nie może samo-
dzielnie się podnieść, a co dopiero 
przemieszczać. Mężczyzna miał 
już wyraźnie siną twarz i dłonie. 
Dzielnicowi mieli trudność w na-
wiązaniu z nim logicznej rozmo-
wy. Wiele wskazywało na to, że 
mężczyzna jest skrajnie wyczerpa-
ny i wychłodzony. Z uwagi na za-
grożenie życia mundurowi we-

zwał na miejsce pogotowie ratun-
kowe, które zabrało 62-latka do 
szpitala.

Pomoc policjantów pierwszego 
kontaktu przyszła w samą porę. 
Tej nocy termometr wskazywał 
-12 stopni Celsjusza i mogło dojść 
do tragedii. Wcześniej mężczyzna 
wiele razy odmawiała przyjęcia 
pomocy. Wtedy dzielnicowy Ha-
dziński organizował mu ciepły po-
siłek oraz powiadamiał pracowni-
ków Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej.

Do groźnych dla życia i zdrowia 
wychłodzeń organizmu dochodzi 
w różnych okolicznościach. Czasa-
mi wynika to z trudnej sytuacji ży-
ciowej lub z nieporadności i niesa-
modzielności. A czasami jest to 

efektem zwykłej bezmyślności lub 
lekkomyślności. Dlatego nie bądź-
my obojętni. Reagujmy, gdy widzi-
my lub wiemy o osobie zagrożo-
nej wychłodzeniem. Jeden telefon 
może uratować życie drugiego 
człowieka. Wystarczy zadzwonić 
na numer 112 lub 986.

Przypominamy, że co roku, od 
listopada działa specjalna, cało-
dobowa infolinia, obejmująca te-
ren całego województwa śląskie-
go, gdzie pod numerem telefonu 
987 można uzyskać informację o 
możliwości pomocy dla osób bez-
domnych. Informacje na temat 
pomocy bezdomnym można tak-
że znaleźć na stronie internetowej 
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

www.zycieczestochowy.pl  www.facebook.com/ZycieCzestochowyiPowiatu
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Pomimo licznych akcji profilak-
tyczno-edukacyjnych, seniorzy 
wciąż padają ofiarą oszustów. A 
ci nie mają żadnych skrupułów, 
by pozbawić ich dorobku życia. 
Niedawno po rozmowie z fał-
szywym policjantem, 77-letnia 
mieszkanka Częstochowy wyrzu-
ciła przez okno ponad 7 tysięcy 
złotych, wierząc, że w ten sposób 
ochroni swoje oszczędności.

Do starszej kobiety zadzwonił 
mężczyzna podający się za pracow-
nika poczty. Poinformował, że ma 
dla niej przesyłkę, po czym się roz-
łączył. Chwilę później znów zadzwo-
nił telefon. Tym razem mężczyzna 

po drugiej stronie słuchawki poda-
wał się za policjanta z CBŚP, twier-
dząc, że jej poprzedni rozmówca to 
oszust, dlatego natychmiast musi 
spakować do torby swoje oszczęd-
ności i wyrzucić przez okno, by mieć 
pewność, że będą one bezpieczne. 
77-latka uległa presji wywieranej 
przez oszusta i bez chwili wahania 
spakowała swoje oszczędności i wy-
rzuciła przez okno. Widziała tylko, 
jak jakaś nieznana jej kobieta pod-
nosi zawiniątko z ziemi i odchodzi.

Tego samego dnia w taki sam 
sposób oszuści usiłowali okraść 
jeszcze 2 osoby. Do transakcji nie 
doszło, bo seniorzy nie mieli wy-
starczającej ilości pieniędzy.

Po raz kolejny w mroźną noc ze 
środy na czwartek często-
chowscy strażnicy miejscy 
kontrolowali pustostany i rozda-
wali osobom bezdomnym ciepłe 
pożywienie. Funkcjonariuszy 
spotkała też miła niespodzianka.

W ostatnich dniach odnotowuje-
my dwucyfrowe mrozy. Dlatego 
częstochowscy strażnicy miejscy 
codziennie kontrolują pustostany i 
proponują osobom bezdomnym 
pomoc. Chętni przewożeni są do 
ogrzewalni, a te osoby, które decy-
dują się na pozostanie w pustosta-
nie, otrzymują ciepłe pożywienie. 
Ostatnio w jednym z pustostanów 
na strażników miejskich czekała... 
karteczka z podziękowaniem za 
niesioną pomoc.

- Osoby bezdomne bardzo czę-
sto dziękują częstochowskim straż-
nikom miejskim za pomoc, ale po-

dziękowania pisemne w 2021 roku 
pojawiły się po raz pierwszy - pod-
kreśla Artur Kucharski, rzecznik 
straży miejskiej.

Pomoc osobom bezdomnym to 
działania zorganizowane przez 
Partnerstwo Lokalne na rzecz prze-
ciwdziałania bezdomności na tere-
nie Gminy Miasta Częstochowy i 
koordynowane przez MOPS. W po-
moc zaangażowana jest także m.
in.: Fundacja Chrześcijańska „Adul-
lam” oraz streatworkerzy.

Straż Miejska w Częstochowie 
apeluje do mieszkanek i miesz-
kańców miasta, aby w okresie zi-
mowym, gdy panują duże mrozy 
nie być obojętnym na los osób sa-
motnych lub bezdomnych. Pobyt 
osób bezdomnych należy zgła-

szać do służb mundurowych. 

Tel. alarmowy Straży Miejskiej  
to 986.

Lubliniec

ZDEWASTOWAŁ TĘŻNIĘ SOLANKOWĄ
Policjanci ustalili tożsamość 
mężczyzny, który zniszczył ele-
wację tężni solankowej 
znajdującej się na Bulwarze Eu-
ropejskim w Lublińcu. Na 
ścianach obiektu wandal nama-
lował sprayem symbole 
przedstawiające płeć męską i 
żeńską. Za zniszczenie mienia 
grozi mu kara do 5 lat pozba-
wienia wolności.

Zdarzenie miało miejsce w okre-
sie pomiędzy 15-18 stycznia bieżą-
cego roku. Nieznany sprawca na 
ścianach bocznych tężni solankowej 
namalował farbą w sprayu rysunki 
przedstawiające symbole płci mę-
skiej i żeńskiej oraz inne napisy. Wła-
ściciel obiektu, którym jest Urząd 
Miasta w Lublińcu, wstępnie oszaco-
wał straty na kwotę powyżej 500 zł. 
Prowadzący sprawę kryminalni, 
przeglądając monitoring z miejsca 
zdarzenia, wytypowali sprawcę 

zniszczenia mienia. Okazał się nim 
18-leni mieszkaniec Lublińca.

Policjanci przypominają, że każde 
zachowanie polegające na rysowa-
niu/malowaniu bez zgody zarządcy 
bądź właściciela obiektu, traktowa-
nie jest jak przestępstwo zniszczenia 
mienia, za które grozi kara pozba-
wienia wolności w wymiarze od 3 do 
lat 5 lat. Sprawca musi się także li-
czyć z obowiązkiem naprawienia 
szkody lub pokrycia kosztów takiej 
naprawy.

Pomoc przyszła w ostatniej chwili

URATOWALI SKRAJNIE 
WYCZERPANEGO  
I WYCHŁODZONEGO MĘŻCZYZNĘ

Częstochowa

Wyrzuciła siedem tysięcy 
złotych przez okno

Za okazaną pomoc

Bezdomni podziękowali 
strażnikom miejskim
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AKTUALNOŚCI

Częstochowa

Inwestycje lokalne: gdzie 
spotkamy drogowców?

Stanowisko

Gowin i jego 
Porozumienie przeciw PiS  
ws. wolnych mediów

Zdrowie

Większość ludzi może wytwarzać 
przewciwciała przeciwko SARS-CoV-2

Kolejne zapisy dla nauczycieli

AstraZeneca 
również dla osób 
powyżej 60. roku 
życia

Miejski Zarząd Dróg i Trans-
portu zapowiada wiosenne 
inwestycje lokalne. Prace 
obejmą różne dzielnice 
miasta.

W planach są między innymi:
 ● realizacja przebudowy ulic: Zuchów 
(za ok. 0,5 mln zł), Południowej  
(ok. 0,5 mln zł) – obie na Błesznie,

 ● przebudowa odcinków ulic: Pol-
skiego Czerwonego Krzyża  
- Obrońców Poczty Gdań-
skiej - Obrońców Westerplatte  
- łącznik dzielnicowy na Tysiąc-
leciu (ok. 1,1 mln zł)

Finał obu inwestycji zaplanowa-
no na koniec maja. Zadania są fi-
nansowane ze środków pocho-
dzących z budżetu z 2020 roku,  
a ich realizacja została prolongo-
wana na rok bieżący. - Przypo-
mnijmy, że także wiosną spodzie-
wać należy się oddania do użytku 
trwających realizacji inwestycji w 
drogi lokalne, których początek 
miał miejsce jeszcze przed nadej-
ściem zimy - mówi Maciej Hasik, 
rzecznik prasowy MZDiT w Czę-
stochowie. - Mowa tu m.in. o uli-
cach: Brzezińskiej na Błesznie, Łu-
kasińskiego na Rakowie czy Ko-
ścielnej i Polnej na Stradomiu  
- podsumowuje.

Porozumienie Jarosława Go-
wina przedstawiło swoje sta-
nowisko w sprawie wolności 
mediów. Partia zdecydowa-
nie sprzeciwia się projektowi 
ustawy PiS o dodatkowych 
przychodach Narodowego 
Funduszu Zdrowia, Narodo-
wego Funduszu Ochrony Za-
bytków oraz utworzeniu Fun-
duszu Wsparcia Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego w 
Obszarze Mediów.

Jarosław Gowin wraz ze swoją 
partią konsekwentnie opowiedział 
się za niskimi, a jednocześnie spra-
wiedliwymi podatkami. -Zbyt wyso-
kie daniny osłabiają rozwój gospo-
darczy. Podcinają także zaufanie 
obywateli do państwa i zagrażają 
ekonomicznemu bezpieczeństwu 
rodzin. Z drugiej strony unikanie 
płacenia podatków niszczy warunki 
uczciwej konkurencji i narusza spo-
łeczne poczucie sprawiedliwości - 
czytamy we wstępie oświadczenia, 
wydanego przez Porozumienie. - Z 
tej perspektywy - co do zasady - z 
całą mocą popieramy wprowadze-
nie do polskiego systemu prawne-
go opodatkowania globalnych kon-
cernów medialnych i technologicz-
nych, jako wyraz równego trakto-
wania wszystkich podmiotów go-
spodarczych oraz odpowiedzialno-
ści za sprawiedliwe kształtowanie 
rynku medialnego w krajach Unii 
Europejskiej. Porozumienie Jarosła-
wa Gowina popiera również poszu-
kiwanie i wdrażanie rozwiązań, któ-
re pozwolą na zwiększenie przycho-
dów Narodowego Funduszu Zdro-
wia, Narodowego Funduszu Ochro-
ny Zabytków oraz utworzenie Fun-
duszu Wsparcia Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego w Obszarze Me-
diów. Podkreślamy jednak, że nale-
ży to robić minimalizując negatyw-
ne skutki wzrostu obciążeń dla pol-
skich przedsiębiorców - twierdzi 
partia, jednak podkreśla z rozczaro-

waniem, że konstrukcja zaprezen-
towana w omawianym projekcie 
ustawy nie przyniesie w wyżej wy-
mienionych obszarach pożądanych 
skutków.

W ocenie Porozumienia działa-
nie te mogą wywołać dla polskich 
przedsiębiorców, mediów krajo-
wych oraz obywateli wiele negatyw-
nych skutków. - Paradoksalnym 
skutkiem uchwalenia takich przepi-
sów byłaby jeszcze głębsza dyskry-
minacja mediów krajowych w sto-
sunku do podmiotów globalnych. 
Stoi to w całkowitej sprzeczności z 
programem Zjednoczonej Prawicy. 
Podkreślamy także, że przedstawio-
ny projekt nie został wcześniej 
skonsultowany z nasza partią - na-
pisano w stanowisku. Gowin zwró-
cił uwagę również na fakt, że pro-
jekt wywołał szerokie protesty bar-
dzo odległych od siebie ideowo śro-
dowisk dziennikarskich. - Przywią-
zując wielką wagę do roli mediów w 
demokratycznym społeczeństwie 
oraz konieczności zapewnienia 
zróżnicowania prezentowanych 
opinii i poglądów, Porozumienie Ja-
rosława Gowina czuje się zobowią-
zane do wsparcia wszystkich środo-
wisk dziennikarskich w ich oczeki-
waniu na rzetelną dyskusję nad 
projektowanymi rozwiązaniami. Ja-
ko partia o wyraźnej konserwatyw-
nej tożsamości, a tym samym jako 
partia, dla której wolność słowa jest 
wartością fundamentalną w demo-
kratycznym społeczeństwie, bę-
dziemy sprzeciwiali się rozwiąza-
niom, które utrudnią funkcjonowa-
nie mediów, w tym również - a mo-
że nawet przede wszystkich - me-
diów wobec Porozumienia Jarosła-
wa Gowina krytycznych - czytamy 
dalej. Formacja Gowina jasno i wy-
raźnie podkreśliła, że nie widzi moż-
liwości poparcia projektu ustawy w 
zaproponowanym kształcie i zade-
klarowała gotowość przystąpienia 
do prac nad ustawą, która realnie 
opodatkuje medialne korporacje 
technologiczne, działające na rynku 
polskim i unijnym.

• Paula Nogaj

Większość populacji może wy-
twarzać przeciwciała 
neutralizujące przeciwko wiru-
sowi SARSCoV-2, także w ciężkich 
przypadkach COVID-19 - wynika 
z badania opublikowanego na 
łamach PLOS Pathogens.

Uważa się, że do zwalczania wi-
rusa SARS-CoV-2 niezbędne są 
przeciwciała neutralizujące, specy-
ficznie ukierunkowane na domenę 
wiążącą receptor RBD białka kolca 
SARS-CoV-2. Swoiste dla RBD prze-
ciwciała neutralizujące wykryto u 
ozdrowieńców - tych, którzy wyle-
czyli się z COVID-19. Niektórzy 
odzroweńcy mają silną i długo-
trwałą odporność, u innych prze-
ciwciała neutralizujące szybko za-
nikają. Czynniki związane ze sku-
teczną i trwałą odpowiedzią prze-
ciwciał są nadal niejasne.

Aby zrozumieć różnice między 
odpowiedziami przeciwciał w ła-
godnych i ciężkich przypadkach 

COVID-19, dr Michael Mor z Uni-
wersytetu w Tel Awiwie i jego 
współpracownicy przeanalizowali 
odpowiedzi limfocytów B u pa-
cjentów w 6 tygodni po zakażeniu 
SARS-CoV-2. Naukowcy wykorzy-
stali techniki molekularne i bio-
informatyczne do porównania 
odpowiedzi wytwarzającycrh 
pzeciwciała komórek - limfocy-
tów B - u ośmiu pacjentów z cięż-
kim COVID-19 i 10 osób z łagod-
nymi objawami w 1,5 miesiąca 
po zakażeniu.

Jak się okazało, ciężki przebieg 
infekcji miał związek z wysokimi 
mianami przeciwciał przeciwko 
domenie wiążącej receptor Spike 
(RBD), które były zdolne do ha-
mowania łączenia się wirusa z 
komórką. Spośród 22 przeciwciał 
pochodzących od dwóch daw-
ców, sześć wykazywało silne 
działanie neutralizujące wobec 
koronawirusa.

Analiza bioinformatyczna suge-
ruje, że większość ludzi byłaby 

zdolna do łatwego wytwarzania 
przeciwciał neutralizujących prze-
ciwko SARS-CoV-2.

Co więcej, kombinacje różnych 
typów przeciwciał neutralizują-
cych całkowicie zablokowały roz-
przestrzenianie się aktywnego wi-
rusa. Zdaniem autorów „koktajle” 
przeciwciał można dalej testować 
w warunkach klinicznych jako 
przydatny środek do zapobiega-
nia i leczenia COVID19. 

- Nawet jeśli szczepionka jest na 
wyciągnięcie ręki, uzbrojenie klini-
cystów w specyficzne leki przeciw 
SARS-CoV-2 jest niezwykle ważne - 
wskazują autorzy. - Kombinacje 
przeciwciał neutralizujących sta-
nowią obiecujące podejście do 
skutecznego i bezpiecznego lecze-
nia ciężkich przypadków CO-
VID-19, zwłaszcza u osób star-
szych lub przewlekle chorych, któ-
rzy nie będą w stanie tak łatwo 
wytworzyć tych przeciwciał po za-
każeniu lub zaszczepieniu. 

- Decyzją Rady Medycznej szcze-
pionka AstraZeneca może być 
stosowana u osób od 18. do 65. 
roku życia - poinformował szef 
KPRM, pełnomocnik rządu ds. 
programu szczepień Michał 
Dworczyk. Zaszczepić będą się 
więc mogli wszyscy nauczyciele 
do 65. roku życia i zapisać na 
szczepienie od poniedziałku.

- Rada Medyczna przyjęła takie 
wytyczne, które znalazły odzwier-
ciedlenie z kolei w wytycznych i sta-
nowisku ministra zdrowia. Mówią 
one, że szczepionka AstraZeneca 
może być stosowane u osób od 18. 
do 65. roku życia” - powiedział 
Dworczyk w piątek w Programie 
Trzecim Polskiego Radia.

Zaznaczył, że ma to dwie poważ-
ne konsekwencje, jeżeli chodzi o 
Narodowy Program Szczepień. - Po 
pierwsze: wszyscy nauczyciele do 
65. roku życia będą mogli się szcze-
pić, więc od poniedziałku, kiedy roz-
poczynamy kolejny etap zapisów 
dla nauczycieli, również te osoby, 
które do tej pory nie mogły się zapi-
sywać na szczepienia będą mogły 
zapisać się - powiedział szef KPRM.

Pytany, czy starsi nauczyciele, 
którzy wolą inne szczepionki niż te 

od firmy AstraZeneca, będą mogli 
sobie wybrać producenta, Dwor-
czyk odpowiedział, że „jeżeli ktoś 
nie zaszczepi się dzisiaj - będzie 
mógł czekać do momentu aż jego 
grupa wiekowa będzie szczepiona i 
wtedy będzie mógł wybrać sobie 
szczepionkę inną niż ta, którą w tej 
chwili są szczepieni nauczycieli”. - 
Również grupa zero, w której jesz-
cze jest kilkaset tysięcy osób nie-
zaszczepionych, również będzie 
szczepiona szczepionką AstraZene-
ca - powiedział Dworczy i dodał, że 
chodzi o pracowników niemedycz-
nych, bo lekarze w 94 proc. się za-
szczepili.

Szef KPRM był także pytany, czy 
opinia Rady Medycznej zmienia coś, 
jeżeli chodzi o ogólne tempo szcze-
pień i ich harmonogram. Według 
niego, nie będzie to „miało jakiegoś 
zasadniczego wpływu na tempo 
szczepień i sposób realizacji”. - Waż-
ne są też wytyczne dotyczące od-
stępu między pierwszą a drugą 
dawką, bo dzięki nowym bada-
niom, które cały czas analizujemy, 
które też członkowie Rady Medycz-
nej analizują, wiemy, że ta szcze-
pionka nabiera pewnej mocy po 
nieco dłuższym terminie, stąd wy-
tyczne, żeby drugie szczepienie 
szczepionką AstraZeneca wykony-

wać między 10 a 12 tygodniem po 
wykonaniu pierwszego szczepienia 
i takie zalecenie się znalazło rów-
nież w polskim systemie i będziemy 
je realizować w Polsce - poinformo-
wał Dworczyk.

Szczepienia przeciw COVID-19 
rozpoczęły się w Polsce 27 grudnia 
ub. roku - wtedy w ramach grup ze-
ro szczepionkę zaczęli przyjmować 
przedstawiciele służb medycznych, 
a następnie m.in. pracownicy 
ośrodków pomocy społecznej i 
pensjonariusze domów pomocy 
społecznej. 25 stycznia rozpoczęły 
się szczepienia populacyjne - szcze-
pionkę otrzymują osoby z grupy 
pierwszej, na początek seniorzy 70 
plus.

W piątek rozpoczęły się szczepie-
nia nauczycieli - w pierwszej kolej-
ności tych, którzy obecnie pracują 
stacjonarnie, m.in. nauczycieli 
przedszkoli, klas I-III szkół podsta-
wowych i szkół specjalnych, a także 
dla pracowników żłobków. W po-
niedziałek o godz. 8.00 rozpocznie 
się rejestracja pozostałych nauczy-
cieli, w tym również nauczycieli aka-
demickich. Poprzednio miało to do-
tyczyć osób poniżej 60 roku życia, 
po wytycznych Rady Medycznej 
przesunięto tę granicę do 65. roku 
życia.
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 ■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara

Z POLICYJNEGO NOTATNIKA

Maseczka 
miała zapewnić
bezkarność

Chciał sprawdzić,  
czy jest poszukiwany...

Miała 3 promile alkoholu w organizmie. 
Wybrała się z dzieckiem na spacer

W trakcie libacji  
zaatakował nożem sąsiada

Prowadzili „interesy” na Śląsku  
i Podkarpaciu. 6 osób w rękach CBŚP

23-latek postanowił zabrać po-
zostawioną przy kasie kartę 
bankomatową i jej użyć. Kupił 
głównie alkohol i papierosy. 
Mieszkaniec Sosnowca zakładał, 
że nie zostanie rozpoznany, 
dzięki zakrywającej jego usta i 
nos maseczce. Amator cudzej 
własności mocno się jednak 
przeliczył, gdy po kilku dniach 
od „darmowych” zakupów do 
drzwi jego mieszkania zapukali 
policjanci...

W ręce będzińskich stróżów pra-
wa wpadł w 23-letni mieszkaniec 
Sosnowca. Mężczyzna pod koniec 
stycznia bieżącego roku - będąc w 
jednym z będzińskich marketów - 
wykorzystał nieostrożność 45-let-
niej mieszkanki miasta i zabrał po-
zostawioną przez nią przy kasie 
kartę bankomatową. Nieuczciwy 

znalazca nie tylko nie nosił się z za-
miarem jej zwrotu, ale postanowił 
bardzo szybko wykonać jak naj-
większą ilość zakupów przy jej uży-
ciu. 23-latek w niespełna godzinę 
odwiedził łącznie 10 obiektów wy-
dając 700 złotych, głównie na alko-
hol i papierosy. Zapewne amator 
zakupów „na cudze konto” miał 
świadomość, że jego wizerunek 
może zostać zarejestrowany przez 
kamery monitoringu sklepowego. 
Mężczyzna najwidoczniej liczył jed-
nak na bezkarność, którą miała mu 
„zapewnić” maseczka zakrywająca 
twarz. Niestety się pomylił... Działa-
nia prowadzone przez kryminal-
nych z będzińskiej komendy dopro-
wadziły do ustalenia tożsamości 
złodzieja. 23-latek nie krył zaskocze-
nia, gdy do jego mieszkania zapu-
kali policjanci. O dalszym losie męż-
czyzny zdecyduje sąd i prokurator. 
Grozi mu 10 lat więzienia.

Na numer Wojewódzkiego Cen-
trum Powiadamiania 
Ratunkowego zadzwonił męż-
czyzna, który chciał sprawdzić, 
czy jest osobą poszukiwaną. My-
słowiczanin podał swój aktualny 
adres i czekał na informację 
zwrotną. Po chwili 37-latka od-
wiedzili stróże prawa, którzy 
sprawdzili mężczyznę w policyj-
nych systemach i... potwierdzili, 
że ma do odsiadki 100 dni za 
kratami.

Wczoraj dyspozytor Wojewódz-
kiego Centrum Powiadamiania Ra-
tunkowego odebrał telefon od 

mieszkańca Mysłowic. Mężczyzna 
w trakcie rozmowy przyznał, że nie 
stawił się na wezwanie w zakładzie 
karnym i chciał sprawdzić, czy jest 
obecnie poszukiwany. Mysłowicza-
nin podał swój aktualny adres prze-
bywania i oczekiwał na informację 
zwrotną. Po chwili w jego mieszka-
niu zjawili się policjanci z Wydziału 
Prewencji. Mundurowi sprawdzili 
37-latka w policyjnych systemach 
i... potwierdzili, że jest on poszuki-
wany do odbycia kary 100 dni wię-
zienia. Mysłowiczanin został zatrzy-
many i trafił do policyjnego aresztu, 
skąd zostanie przewieziony wprost 
do zakładu karnego.

3 promile alkoholu miała w orga-
nizmie 29-letnia kobieta, która 
wyszła na spacer ze swoim 
3-letnim synem. O pijanej matce 
policjanci zostali powiadomieni 
przez katowickich strażników 
miejskich. Dziecko przekazano 
pod opiekę ojca, a kobieta zo-
stała osadzona w policyjnym 
areszcie. Czynności w sprawie 
trwają.

Katowiccy policjanci otrzymali in-
formację o nietrzeźwej matce, która 
wyszła na spacer z 3-letnim synem. 
Niestety kompletnie pijana kobieta 
nie potrafiła nawet iść o własnych 
siłach. Siedzącą na chodniku przy 
ulicy Żelaznej zauważyli ją miesz-
kańcy Katowic. Obok opartej o bu-
dynek kobiety biegał zapłakany 
chłopiec. Natychmiast została po-
wiadomiona straż miejska, która 
wezwała policjantów z VII komisa-
riatu, a także karetkę pogotowia. 

Dziecko, któremu na szczęście nic 
się nie stało, zostało przekazane 
pod opiekę ojca. Natomiast pijana 
kobieta została zatrzymana i osa-
dzona w policyjnym areszcie. Bada-
nie trzeźwości wskazało, że miała 3 
promile alkoholu w organizmie. 
Przedstawiono jej zarzut narażenia 
na niebezpieczeństwo swojego sy-
na, za co grozi jej kara do 5 lat wię-
zienia.

Policjanci z Komisariatu Policji w 
Łaziskach Górnych zatrzymali 
starszego mężczyznę, który za-
atakował sąsiada kuchennym 
nożem. Po nagłym ataku agresji, 
nie przejmując się losem swojego 
kompana, spokojnie siedział w 
mieszkaniu, a narzędzie którym 
zadał cios, rzucił na podłogę. 
Mężczyzna usłyszał zarzut usiło-
wania zabójstwa. Został też 
tymczasowy aresztowany.

Policjanci łaziskiej jednostki 
otrzymali zgłoszenie o rannym 
mężczyźnie w jednym z budynków 
mieszkalnych w Łaziskach Gór-
nych. To tam miało dojść do awan-

tury pomiędzy dwoma sąsiadami, 
podczas  której jeden z nich został 
ugodzony nożem. Po przybyciu na 
miejsce, mundurowi natychmiast 
udzielili pierwszej pomocy przed-
medycznej poszkodowanemu, a 
następnie przystąpili do ustalania 
okoliczności tego zdarzenia. Jak 
się okazuje, obaj mężczyźni pili ra-
zem alkohol. W trakcie libacji do-
szło do nieporozumienia na tle fi-
nansowym. W pewnym momen-
cie 60-letni mieszkaniec Łazisk 
Górnych zaatakował swojego ró-
wieśnika nożem.

Podczas zatrzymania mężczy-
zna niewiele pamiętał, na co mo-
gła mieć wpływ ilość wypitych 
trunków. Badanie stanu trzeźwo-
ści wykazało w jego organizmie 

ponad promil alkoholu. Agresor 
trafił do policyjnej izby zatrzymań, 
a jego kompan z poważnymi, za-
grażającymi życiu obrażeniami, do 
mikołowskiego szpitala.

Policjanci doprowadzili spraw-
cę do prokuratury. Zgromadzony 
przez łaziskich śledczych materiał 
dowodowy pozwolił na przedsta-
wienie mu zarzutu usiłowania za-
bójstwa. Prokurator nie miał też 
wątpliwości i przychylił się do 
wniosku policji o zastosowanie 
wobec podejrzanego środka za-
pobiegawczego o charakterze izo-
lacyjnym. Decyzją sądu 60-latek 
został tymczasowo aresztowany. 
Grozi mu kara dożywotniego po-
zbawienia wolności.

Rozbicie zorganizowanej grupy 
przestępczej zajmującej się mul-
tiprzestępczością, to kolejny 
efekt współpracy śląskiego 
CBŚP i Prokuratury Krajowej. 
Członkowie gangu podejrzani są 
m.in, o przestępstwa narkoty-
kowe, pobicia, groźby, korupcję, 
oszustwa i inne. CBŚP zatrzy-
mało 3 osoby i kolejne 3 
doprowadziło do prokuratury z 
zakładów karnych.

Policjanci z Zarządu w Katowi-
cach CBŚP, pod nadzorem Śląskie-
go Wydziału Zamiejscowego Depar-
tamentu do Spraw Przestępczości 
Zorganizowanej i Korupcji Prokura-
tury Krajowej w Katowicach, prowa-
dzą od wielu miesięcy czynności w 
ramach śledztwa dotyczącego zor-
ganizowanej grupy przestępczej. 
Członkowie gangu działali w latach 

2014 – 2017 na terenie niemal całe-
go kraju, a głównie w województwie 
podkarpackim i śląskim. Z ustaleń 
funkcjonariuszy wynika, że w tym 
czasie mogli dokonywać prze-
stępstw narkotykowych, przeciwko 
życiu i zdrowiu, mieniu oraz inne. Z 
zebranego materiału wynika, że 
członkowie gangu mogą być rów-
nież odpowiedzialni za wyłudzenie 
blisko 90 tys. litrów oleju napędo-
wego.

Pod koniec stycznia policjanci 
CBŚP zatrzymali 3 osoby, w wieku 
od 33 do 61 lat. Kolejne 3 osoby do-
prowadzono do prokuratury z za-
kładów karnych. Działania przepro-
wadzono na terenie województwa 
podkarpackiego, śląskiego oraz 
małopolskiego. Wówczas to, poli-
cjanci zabezpieczyli amunicję, tele-
fony komórkowe, komputery i inne 
nośniki bazy danych oraz doku-
mentację. Przejęty materiał obec-

nie jest szczegółowo analizowany. 
Zabezpieczono także 160 tys. zł w 
gotówce.

Prokurator Śląskiego Wydziału 
Zamiejscowego Departamentu do 
Spraw Przestępczości Zorganizo-
wanej i Korupcji Prokuratury Krajo-
wej w Katowicach przedstawił 
dwóm zatrzymanym zarzuty doty-
czące powoływania się na wpływy 
w instytucjach państwowych. Pozo-
stali podejrzani usłyszeli zarzuty 
działania w zorganizowanej grupie 
przestępczej oraz udziału w obrocie 
znaczonymi ilościami amfetaminy.

Na podstawie zebranego mate-
riału dowodowego wobec 5 osób 
sąd zastosował środki zapobiegaw-
cze w postaci tymczasowego aresz-
towania, a wobec jednej dozór poli-
cyjny.

Śledztwo jest rozwojowe i plano-
wane są następne zatrzymania.
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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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 ■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara

REKLAMA

Wybrane samochody na dzień 12 lutego 2021 r.

TOYOTA AVENSIS  
1.8 E, rok prod. 2016,kraj., 
I-wł., serwisowany, F-VAT

53.900 zł

LAND ROVER  
DISCOVERY SPORT 
2.0 D, automat, 4x4, kraj., 
I-wł., serwisowany, rok 
prod. 2017 119.900 zł

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

69.900 zł

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

72.900 zł

JEEP COMPASS
1.6 D, krajowy, I-wł., 
serwisowany, rok prod. 
2017 

78.900 zł

Q	 OPEL CORSA 1.4 E + LPG, kraj., serwisowany, rok prod. 2017  29.900 zł

 12.800 złQ	 OPEL ASTRA 1.9 D, rok prod. 2006

Q	 AUDI A6, 2.0 D ok prod. 2018, gwarancja, kraj., I-wł.,serwisowany 129.900 zł

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

Q	 FORD FOCUS 1.6 D, rok prod. 2014, kraj., serwis, F-VAT  28.900 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	 JEEP RENEGADE 1.4 E, automat, nawigacja, kraj., I-wł., 
serwisowany, rok prod. 2017 68.900 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.

 27.900 złQ	 FORD FIESTA 1.25 E, rok prod. 2016

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., gwa-
rancja

69.900 zł

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

28.900 - 30.900 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 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	 SKODA OCTAVIA 1.6 D, rok prod. 2017, kraj., I-wł., 
serwisowany  47.800 zł

Q	 SUBARU LEGACY 2.0 D., rok prod. 2014 45.000 zł
Q	 TOYOTA AVENSIS 2.0 D, rok prod. 2017, kraj., I-wł., 

F-VAT, serwisowany 61.900 zł

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

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

Q	 TOYOTA AVENSIS 2.2 D, rok prod. 2010 19.900 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
13.900 złQ	 MINI ONE 1.4 E, rok prod. 2009 

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

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



ZAADOPTUJ PSA

Żelka pies, którego nie da się nie kochać. Piękna, skrom-
na, delikatna, czasem energiczna, a czasem spo-
kojna. 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?

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 ko-
cha swoim całym sercem, niestety do 
kochania ma tylko wolontariuszy, 
a od 10 lat marzy mieć w tym sercu 
swój dom! Czy jest ktoś, kto odmie-
ni jego życie na lepsze?

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 po-
trzeby po wyjściu z  boksu. :) Taki 
piękny psiak marnuje się w schro-
nisku! ADOPTUJ!

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 aktywnej osoby, 
gdzie nudów i  braku miłości nie 
zazna.

Tik-Tak to psiak zabrany z łańcucha na początku bardzo 
bał się wszystkiego.Teraz Tik-Tak bardzo się 
zmienił jest bardziej otwarty na ludzi, za-
czyna już chodzić w obroży i na smyczy 
na spacerki. Nie jest konfliktowy do in-
nych psów. Ten cudowny psiak zasłu-
guję po tylu latach na odrobinę miło-
ści!

Maki - jak to młody psiak - ma w sobie dużo energii do za-
bawy, biegania i  okazywania miłości wolontariuszom. Maki 
zna smycz i bardzo ładnie na niej chodzi, aczkolwiek świat jest 
tak ciekawy że wszystko musi poznać teraz. ;) Psiak nie jest 
konfliktowy w stosunku do innych psów i bardzo dobrze do-
gaduje się z kolegą z boksu. Maki czeka teraz 
tylko na swoich jedynych ludzi od 2016 
roku!

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
Żelka: suczka
rok urodzenia:  
2007
wielkość:  
średnia
przebywa  
w kojcu nr 21  
- nr 1589
data przyjęcia  
- 10-06-201 1
sterylizacja: Tak

Halfik - piesek

rok urodzenia :  
25-08-2012

wielkość : średni

przebywa w kojcu 
57 nr 2553

data przyjęcia: 
25-08-2015

Kastracja: Tak

Nevil - piesek

rok urodzenia: 
2008

wielkość:  
średni

przebywa w kojcu 
nr 27 - nr 1362

data przyjęcia: 
20-08-2010

Pogo - piesek

rok urodzenia: 
2013

wielkość: średni

przebywa w kojcu 
nr 70 - nr 2377

data przyjęcia: 
25-09-2014

Kastracja: Tak

Maki - piesek

rok urodzenia: 
2014

wielkość : średni

przebywa w kojcu 
nr 70 - nr 2657

data przyjęcia: 
28-06-2016

Kastracja: Tak

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

PONIEDZIAŁEK-WTOREK, 15-16 LUTEGO 2021 7

Pieski szukają 
kochającego domu!



Czas na dom dla Lamenta! Lament to około 4 
letni psiak, który w schronisku pomieszkuje sobie od 
września, aż dziwne, że jeszcze nikt go nie wypatrzył. 
Lament jest bardzo kontaktowym psiakiem, co widać 
na zdjęciach. Nie szuka on konfliktu z innymi psami, 
z chęcią się z nimi bawi na wybiegu. Lament wie co to 
smycz, ale na wybiegu spędza chętniej czas, co najważ-
niejsze łatwiej jest tam pchać się na człowieka. ;) 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 ra-
dośnie biega dokoła niego i nie odmawia 
wspólnej szarpaniny panem misiem 
czy zabawy piłeczką. Nieste-
ty, kiedy już wraca do boksu 
zrezygnowany idzie do budy 
i nawet niechętnie wychodzi po 
jedzenie! Czaki z każdym dniem 
coraz bardziej traci nadzieje, że 
znajdzie swój jedyny dom...

Diesel. To już czas, aby ktoś adoptował tego cudow-
nego starszego pana.  ma około 10/11 latek, do schro-
niska 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. Diese-
lek teraz uczy się chodzić na smyczy i bardzo ładnie mu 
to wychodzi. Na wybiegu jest grzeczny i nie szuka drogi 
ucieczki. To małe czarne cudo teraz 
czeka na Ciebie!

Aż trudno nam uwierzyć, że  Mia jeszcze szuka 
domu! Dziewczynka owszem nie jest najmłodsza, bo ma 
około 9-lat, ale jaka jest piękna! :)
Mia niestety woli być też bardziej jedynaczką lub zniesie 
obecność innego pieska, ale płci przeciwnej. Dziewczyn-
ka do schroniska trafiła razem 11 innymi pieskami. Już 
nauczyła się chodzić na smyczy. Lubi przychodzić do 
człowieka na kolana, głaskanie. Nie narzeka podczas 
czesania, jest łagodna. Jej oczka wpatrują się w człowieka 
z dużą miłości, że może tym razem ją zabierzesz ze sobą 
do domu?

Arnold to bardzo mały i przyjacielski piesek:) Bardzo 
ceni sobie przyjaźń z człowiekiem i już przez kraty wysta-
wia nos do każdego napotkanego człowieka. Na smyczy, 
jak i na wybiegu jest bardzo grzeczny. 
Nie jest agresywny do innych psów, 
bardzo długo siedział z kolegą, 
który się wszystkiego boi i poma-
gał mu w socjalizacji.

LILI CZAKI

MIA

DIESEL
ARNOLD

LAMENT

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

Arnold - piesek

rok urodzenia:  
20-01-201 1

wielkość: mały

przebywa w koj-
cu nr 13 - nr 1711

data przyjęcia: 
20.01.2012.

Kastracja: Tak

Czaki - samiec

rok urodzenia :  
30-04-2010

wielkość : mały

przebywa w kojcu 
nr A1 - nr 2908

data przyjęcia:  
30-04-2018

Lili - piesek

rok urodzenia : 
2012

wielkość :  
średnia

przebywa w kojcu 
nr 70 - nr 2726

data przyjęcia:  
26-01-2017

Sterylizowana: TAK

Pieski szukają 
kochającego domu!
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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 wrażenie, że to cały czas ten sam kojec, zamiast 
twojego domu. :(
Jestem bardzo radosną i delikatną sunią. Nie zjadam 
dzieci ludzkich. ;) Na smyczy chodzę ładnie, nie szarpię 
i wszystko dookoła jest superowe. Uwielbiam zabawy 
piłką lub z kolegą z boksu, na spacerze czasem.. może 
często też go zaczepiam do zabawy. Te-
raz szukam tego jedynego człowie-
ka, co dom mi da! Zapraszam do 
adopcji!


