
Znany jest już finał ogólnopol-
skiego konkursu o zdrowym odży-
wianiu i niemarnowaniu żywności 
Tesco pod hasłem „Rymuję, nie 
marnuję”. W tegorocznej edycji w 
jury zasiadała Majka Jeżowska, któ-
ra jest autorką dziecięcych przebo-
jów takich jak „A ja wolę moją ma-
mę” i „Wszystkie dzieci nasze są”. 
Częstochowa ma się czym pochwa-
lić, bowiem wśród zwycięzców kon-
kursu znalazły się m.in. założony w 
Towarzystwie Przyjaciół Dzieci, Od-
dziale Okręgowym w Częstochowie 
- Klub Niemarnowania „Ratuję je-
dzenie – Jestem bohaterem” oraz 
klub „Eko-ludki” z Zespołu Szkolno-

-Przedszkolnego nr 3 w Częstocho-
wie. Aby wygrać, oba kluby musiały 
pokonać blisko 60 innych drużyn. W 
nagrodę placówki otrzymały notat-
niki i bony do sklepów Tesco o łącz-
nej wartości 5 000 zł.

-To był ogromny sukces dla dzie-
ci i bardzo się cieszyły. Poprawiła im 
się też samoocena, więc zwycię-
stwo z pewnością nas podbudowa-
ło i zachęciło do udziału w kolejnych 
konkursach - mówi Małgorzata 
Wójcik, Kierownik Środowiskowego 
Ogniska Wychowawczego nr 4, To-
warzystwa Przyjaciół Dzieci i opie-
kunka Klubu Niemarnowania „Ra-
tuję jedzenie – Jestem bohaterem”.

Wyjątkowa piosenka
Konkurs „Rymuję, nie marnuję” 

odbył się w ramach V edycji progra-
mu edukacyjnego „Od uprawy do 
potrawy”, skierowanego do dzieci 
z klas 0-4. Zadaniem uczestników 
było ułożenie zwrotki i refrenu 
piosenki o niemarnowaniu żywno-
ści. Końcowe prace oceniała m.in. 
Majka Jeżowska. To właśnie prace 
dzieci były inspiracją dla piosen-
karki do stworzenia wyjątkowej 
piosenki, zachęcającej do rozpo-

częcia „mody na niemarnowanie”. 
Tekst utworu to kombinacja zwro-
tek i refrenów przysłanych przez 
wszystkich uczestników konkursu. 
Ale to nie wszystko! Niedawno po-
jawił się także teledysk, w którym 
wystąpili rozśpiewani laureaci 
konkursu – m.in. zwycięzcy z Czę-
stochowy! Teledysk można obej-
rzeć m.in. na oficjalnej stronie 
programu „Od uprawy do potra-
wy” i kanale Tesco Polska na 
YouTube.

- Dzieci wręcz nie mogły docze-

kać się nagród rzeczowych, więc 
kiedy do nas dotarły, bardzo się cie-
szyły. Chyba jednak największą na-
grodą była piosenka i to, że mogły 
siebie zobaczyć na YouTube obok 
Majki Jeżowskiej - zauważa Martyna 
Gierzyńska, opiekunka Klubu Nie-
marnowania „Eko-ludki” z Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego nr 3.

-Program edukacyjny Tesco „Od 
uprawy do potrawy” to inicjatywa 
skierowana do dzieci z klas 0-4 
szkół podstawowych i zerówek, 
skupiająca się na edukacji najmłod-

szych na rzecz zrównoważonego 
rozwoju i stylu życia oraz budowa-
niu świadomości problemu marno-
wania żywności. W ramach progra-
mu szkoły biorące udział w konkur-
sie zakładają Kluby Niemarnowania 
oraz realizują scenariusze zajęć 
wpisujące się w założenia podstawy 
programowej. Partnerem meryto-
rycznym inicjatywy jest Federacja 
Polskich Banków Żywności, a stra-
tegicznym Fundacja Tesco i Towa-
rzystwo Przyjaciół Dzieci - informują 
organizatorzy.
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W nocy z piątku na sobotę w jednym 
z mieszkań w Lublińcu doszło do poża-
ru. Ogień wybuchł w lokalu, znajdują-
cym się w trzykondygnacyjnym bolku 
przy ul. 11 listopada. Na szczęście, dzię-
ki szybkiej akcji służb, nikt w zdarze-
niu nie ucierpiał. Policjanci pod nadzo-
rem prokuratury wyjaśniają okoliczno-
ści i przyczyny tego pożaru. Wstępne 
ustalenia wskazują na to, że sprawcą 
podpalenia mógł przyczynić się jeden z 
lokatorów feralnego mieszkania na 
parterze.

-W piątek 12 lutego o godziny 22:40 
oficer dyżurny Komendy Powiatowej Po-
licji w Lublińcu otrzymał informację o po-
żarze mieszkania znajdującego się na 
parterze bloku przy ulicy 11-listopada w 
Lublińcu. Na miejsce natychmiast zostały 
skierowane wszystkie służby. Niebez-
pieczny pożar został szybko opanowany i 
ugaszony przez przybyłe na miejsce jed-
nostki straży pożarnej. Z budynku ewa-
kuowano łącznie 11 osób. Po zakończe-
niu akcji gaśniczej na miejscu trwały 

czynności śledczych, w tym oględziny z 
udziałem biegłego do spraw pożarnictwa 
mające wyjaśnić przyczyny i  okoliczno-
ści, w jakich doszło do pożaru. W związku 
ze zdarzeniem policjanci zatrzymali 2 
mężczyzn w wieku 31 i 32 lat, którzy 
przebywali w  mieszkaniu na parterze 
w momencie wybuchu pożaru. W chwili 
zatrzymania obaj byli nietrzeźwi. Po nocy 
spędzonej w policyjnym areszcie 32-latek 
usłyszał zarzut nieumyślnego sprowa-
dzenia zagrożenia dla wielu osób, za któ-
re grozi kara do 5 lat pozbawienia wolno-
ści - informuje KPP w  Lublińcu. Policja 
przypomina, że szczególnie w okresie zi-
mowym powinniśmy pamiętać o ostroż-
nym obchodzeniu się z ogniem i  zacho-
waniu zasad bezpieczeństwa przy korzy-
staniu z  piecyków gazowych i  elektrycz-
nych. - Pamiętajmy, aby nie pozostawiać 
urządzeń grzewczych bez nadzoru, 
a  wentylacja naszych mieszkań była 
drożna. Zawsze kiedy w  jakimś obiekcie 
zauważymy ogień, duże zadymienie czy 
inne niepokojące sygnały informujmy 
o  tym fakcie służby pod numerem alar-
mowym 112 - apelują policjanci.

Podczas mroźnych nocy częstochowscy 
strażnicy miejscy kontrolują pustostany i 
udzielają pomocy osobom bezdomnym. 
Podczas jednego z patroli, funkcjonariusze 
Straży Miejskiej spotkali mężczyznę, który 
był mocno wyziębiony i skarżył się na 
utratę czucia w nogach. Dzięki interwencji 
został zabrany do szpitala.

W nocy z czwartku na piątek odnotowano sil-
ne mrozy. W Częstochowie temperatura spadła 
do ok. -15 stopni Celsjusza. Strażnicy miejscy 
skontrolowali wtedy 32 miejsca i wydali 45 por-
cji ciepłych posiłków. W jednym z pustostanów 
strażnicy spotkali mężczyznę, który był mocno 
wyziębiony i skarżył się na utratę czucia w no-

gach. Funkcjonariusze Straży 
Miejskiej udzielili pomocy przed-
medycznej mężczyźnie i wezwali 
załogę pogotowia ratunkowego. 
Mężczyzna został przewieziony 
do szpitala.

Pomoc osobom bezdomnym 

to działania zorganizowane przez Partnerstwo 
Lokalne na rzecz przeciwdziałania bezdomno-
ści na terenie Gminy Miasta Częstochowy i ko-
ordynowane przez MOPS. W pomoc zaangażo-
wana jest Straż Miejska, a także m.in.: Fundacja 
Chrześcijańska „Adullam”, Caritas, oraz stre-
atworkerzy.

Częstochowska Straż Miejska w okresie zi-
mowym codziennie kontroluje pustostany i 
oferuje osobom bezdomnym pomoc. W czasie 
silnych mrozów funkcjonariusze rozdają też go-
rącą herbatę i gorące pożywienie. Mundurowi 
apelują do mieszkanek i mieszkańców miasta, 
aby w okresie zimowym, gdy panują duże mro-
zy nie być obojętnym na los osób samotnych 
lub bezdomnych. Pobyt osób bezdomnych na-
leży zgłaszać do służb mundurowych. Tel. alar-
mowy Straży Miejskiej to 986. Tylko szybka in-
terwencja może uratować osobę przed poważ-
nym wyziębieniem.

Sukces dzieci z Częstochowy

Wygrały konkurs i wystąpiły 
w teledysku Majki Jeżowskiej

Lubliniec

Groźny pożar  
w jednym z mieszkań

Na pomoc ruszyli strażnicy miejscy

Stracił czucie w nogach  
z powodu silnych 
mrozów

Ogromnym sukcesem mo-
gą pochwalić się dzieci z To-
warzystwa Przyjaciół Dzieci 
oraz Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego nr 3 w Częstocho-
wie. Zwyciężyły one w ogól-
nopolskim konkursie „Ry-
muję, nie marnuję”, poświę-
conemu niemarnowaniu 
żywności, zdobywając kolej-
no pierwsze i drugie miejsce. 
W nagrodę pojawiły się w te-
ledysku najnowszej piosenki 
Majki Jeżowskiej!
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AKTUALNOŚCI

Praca

Zdobądź staż  
w Urzędzie Miasta

Rozbiórka nie będzie konieczna

Sprawca uszkodzenia 
kładki nad DK-1 ustalony

Częstochowa

Policyjny pies służbowy Nagat  
wytropił pijanego kierowcę

Kłobuck

Reakcja świadka pozwoliła na 
zatrzymanie pijanego kierowcy

Policjanci udzielili mu pomocy

Targnął się na życie

Jesteście zainteresowani odby-
ciem 6-miesięcznego stażu 
zawodowego w Urzędzie Miasta 
Częstochowy? Magistrat przyj-
muje zgłoszenia. Warunkiem jest 
posiadanie statusu bezrobot-
nego, wykształcenie średnie lub 
wyższe, umiejętność obsługi 
oprogramowania biurowego 
oraz komunikatywność.

CV można przesyłać wiadomo-
ścią e-mail na adres ps@czesto-
chowa.um.gov.pl– z tytułem „Staż“ 
i wpisaniem imienia i nazwiska 
kandydatki/kandydata. Termin 
zgłoszeń upływa 22 lutego (ponie-

działek) 2021 r. o godz. 8.00. Oso-
by, które zamierzają się ubiegać o 
staż w UM Częstochowy powinny 
mieć status osoby bezrobotnej za-
rejestrowanej w Powiatowym 
Urzędzie Pracy w Częstochowie, 
legitymować się wykształceniem 
średnim lub wyższym, być osobą 
niekaraną, posiadać umiejętność 
obsługi komputera i oprogramo-
wania biurowego MS Office/Open 
Office, charakteryzować się ko-
munikatywnością i wysoką kultu-
rą osobistą. Planowany termin 
rozpoczęcia stażu wyznaczono na 
marzec 2021 r. Urząd Miasta  
skontaktuje się z wybranymi oso-
bami.

Ustalono winowajcę, który przy-
czynił się do uszkodzenia kładki 
dla pieszych nad DK-1 na wyso-
kości ul. Mireckiego w 
Częstochowie. Dzięki wykonanej 
ekspertyzie, wiadomo już, że nie 
będzie ona wymagać rozbiórki, 
ale należy ją naprawić. Prace re-
montowe rozpoczną się jeszcze 
w tym tygodniu.

Przypomnijmy, że kładka została 
uszkodzona przez kierowcę, który 
doprowadził do kolizji i uciekł z 
miejsca zdarzenia. W jej wyniku do-
szło do zamknięcia kładki na wyso-
kości ul. Mireckiego. Dzięki informa-
cjom mieszkańców, prowadzący 
postępowanie funkcjonariusze VI 
Komisariatu Policji w Częstochowie 
ustalili sprawcę. Za spowodowanie 
zdarzenia drogowego winowajca 
został ukarany mandatem i grzyw-
ną. Dzięki temu koszty naprawy 
obiektu zostaną pokryte z jego 
ubezpieczenia.

-Ekspertyza stanu technicznego 
kładki dla pieszych nad DK-1 na wy-
sokości ul. Mireckiego w Częstocho-

wie, która została niedawno uszko-
dzona przez samochód ciężarowy, 
wykazały konieczność przeprowa-
dzenia bieżącej naprawy obiektu. 
Na szczęście nie doszło do narusze-
nia konstrukcji kładki, co pozwoli, 
po przeprowadzeniu remontu, na 
użytkowanie przejścia dla pieszych 
bez konieczności jego rozbiórki. 
Przed ponownym otwarciem obiek-
tu potrzebne jest m.in. zespawanie 
naruszonych fragmentów balustra-
dy i odtworzenie zniszczonych od-
cinków asfaltowej nawierzchni 
kładki. Prace mają rozpocząć się w 
połowie obecnego tygodnia. W za-
leżności od pogody potrwają 5-10 
dni. Po ich zakończeniu z kładki bę-
dzie można korzystać - poinformo-
wał Miejski Zarząd Dróg i Transpor-
tu w Częstochowie, który przypomi-
na, że docelowo kładka na wysoko-
ści ul. Mireckiego, tak jak inne 
obiekty w ciągu DK-1 na miejskim 
odcinku od alei Jana Pawła II do ul. 
Rakowskiej zostaną wybudowane 
od podstaw, w nowej formie i para-
metrach, w ramach rozpoczynają-
cej się wiosną przebudowy alei Woj-
ska Polskiego.

Pijany mężczyzna wsiadł za kie-
rownicę swojego samochodu i 
odpalił silnik. Nie zdążył jednak 
odjechać, ponieważ czujny oby-
watel, który zauważył całą 
sytuację, uniemożliwił nieodpo-
wiedzialnemu kierowcy dalszą 
jazdę. Nietrzeźwy 39-latek zbiegł 
do lasu, ale wytropił go policyjny 
pies służbowy Nagat ze swoim 
przewodnikiem aspirantem To-
maszem Powązką. Uciekinier 
miał w organizmie blisko 4 pro-
mile alkoholu.

- Nietrzeźwy 39-latek zaparkował 
swój samochód pod sklepem na te-

renie gminy Blachownia i poszedł 
na zakupy. Po zakupach ponownie 
wsiadł za kierownicę swojego po-
jazdu i uruchomił silnik. Wtedy ze 
sklepu wybiegł jeden z klientów, 
który wcześniej wyczuł od niego al-
kohol. Unieruchomił pojazd i wycią-
gnął kluczyki ze stacyjki. Gdy na 
miejsce przyjechali policjanci, kie-
rowcy już nie było. Uciekł do pobli-
skiego lasu - opisuje całą sytuację 
Policja. Mundurowi z Blachowni 
ustalili dane personalne kierowcy i 
pojechali do jego domu. Tam go nie 
zastali, a członek rodziny twierdził, 
że nie wrócił jeszcze z pracy. Dzielni-
cowi jednak nie uwierzyli i na miej-
sce przyjechał aspirant Tomasz Po-

wązka ze swoim czworonożnym 
partnerem. Nagat bezbłędnie wska-
zał budynek gospodarczy, w którym 
ukrył się 39-letni mężczyzna. Jak się 
okazało, miał w organizmie prawie 
4 promile alkoholu. Usłyszał już za-
rzuty, jednak nie przyznał się do kie-
rowania w takim stanie. O jego dal-
szym losie zdecyduje teraz sąd. - Pi-
jany kierowca stwarza realne zagro-
żenie bezpieczeństwa na drodze. 
Dziękujemy świadkowi za szybką 
reakcję. Taka właśnie wzorowa po-
stawa wpisuje się w hasło kampanii 
„Nie reagujesz – akceptujesz” - pod-
kreślają policjanci.

W miniony piątek oficer kłobuc-
kiej komendy otrzymał 
zgłoszenie od anonimowej 
osoby, która była bezpośrednim 
świadkiem jazdy „zygzakiem”. 
Dzięki szybkiej reakcji mundu-
rowych, zatrzymano kierowcę 
citroena, który jeździł ulicami 
Truskolas, mając w organizmie 
ponad 3,5 promila alkoholu. 
Zważywszy na stan nietrzeź-
wego mężczyzny, pewnym jest, 
że reakcja przypadkowego 
świadka pozwoliła uniknąć dro-
gowej tragedii.

- W piątek przed godziną 16.00 
oficer dyżurny kłobuckiej komen-
dy odebrał telefon od osoby, któ-
ra była bezpośrednim świadkiem 
jazdy „zygzakiem”. Według zgła-
szającego, osobowy citroen, któ-
rego kierowca może być nietrzeź-

wy, wjechał właśnie na parking 
przy jednym ze sklepów samoob-
sługowych w Truskolasach. Dy-
żurny szybko podał komunikat, 
aby patrol przemieścił się we 
wskazany rejon i zatrzymał po-
dejrzany samochód. Po kilku mi-
nutach policjanci z Komisariatu 
Policji we Wręczycy Wielkiej skon-
trolowali kierowcę opisywanego 
auta. Okazało się, że citroenem 
kierował 46-letni mieszkaniec 
gminy Panki, od którego wyczu-
walna była silna woń alkoholu. 
Podczas badania stanu trzeźwo-
ści okazało się, że miał on w orga-
nizmie ponad 3,5 promila alkoho-
lu - informuje Komenda Powiato-
wa Policji w Kłobucku, która pod-
kreśla, że dzięki obywatelskiej po-
stawie być może nie doszło do 
tragedii na drodze! Policjanci 
dziękują przypadkowemu świad-

kowi za działanie w myśl kampa-
nii: „Nie reagujesz akceptujesz”. 
-Tego samego dnia o godzinie 
21:25, w miejscowości Truskola-
sy, patrol prewencji z Wręczycy 
Wielkiej zatrzymał do kontroli in-
nego kierującego, również oso-
bowym citroenem. Niestety ba-
danie stanu trzeźwości kierujące-
go wykazało aż 4 promile. Biorąc 
pod uwagę stan 49-letniego męż-
czyzny, mieszkańca gminy Panki 
oraz aktualnie panujące ciężkie 
warunki na drogach, jego zacho-
wanie było zdecydowanie nieod-
powiedzialne - dodaje KPP w Kło-
bucku.  Zatrzymanym kierowcom 
grożą surowe konsekwencje: wy-
soka grzywna, kilkuletni zakaz 
prowadzenia pojazdów mecha-
nicznych, a nawet kara więzienia. 
O ich dalszym losie zadecyduje 
prokurator i sąd.

W miniony czwartek Policja 
otrzymała zgłoszenie o męż-
czyźnie, który podjął próbę 
samobójczą. Patrol z szóstki, 
który został wezwany na inter-
wencję, chwilę później był już na 
miejscu. Funkcjonariusze zastali 
nieprzytomnego mężczyznę, 
który wcześniej połknął dużą 
ilość tabletek i popił ją alko-
holem. St. post. Damian Kasprzak 
i st. post. Mateusz Wojtyra bez 
wahania przystąpili do resuscy-
tacji krążeniowo-oddechowej, 
przywracając mężczyźnie funkcje 
życiowe przed przyjazdem pogo-
towia.

- W ubiegły czwartek patrol z 
szóstki został wezwany na inter-

wencję, gdzie według zgłoszenia 
mężczyzna podjął próbę samo-
bójczą. Po chwili byli już na 
miejscu. Mężczyzna był nieprzy-
tomny po tym, jak połknął dużą 
ilość tabletek i popił je alkoho-
lem. Gdy przestał oddychać, st. 
post. Damian Kasprzak i st. 
post. Mateusz Wojtyra bez chwi-
li wahania przystąpili do re-
suscytacji krążeniowo - odde-
chowej. Przed przyjazdem po-
gotowia, udało się przywrócić 
mężczyźnie funkcje życiowe. 
Niezwłocznie trafił do szpitala, 
gdzie zaopiekowali się nim leka-
rze - poinformowała KMP w Czę-
stochowie - Służba w ogniwie 
patrolowo - interwencyjnym nie 
jest przewidywalna. Wychodząc 

na służbę nigdy nie wiadomo z 
jaką sytuacją przyjdzie nam się 
zmierzyć. Dlatego wkładając 
mundur, każdy musi być dobrze 
przygotowany do tego, by jak 
najlepiej chronić i pomagać in-
nym - podkreśla.

Pamiętajmy, że osoby, które 
planują popełnić samobójstwo, 
wcześniej dają sygnały ostrze-
gawcze. Nie powinniśmy ignoro-
wać cichego wołania o pomoc. 
Dajmy odczuć tym osobom, że 
w trudnej sytuacji nie są same. 
Bądźmy empatyczni! Szczera 
rozmowa i pomoc specjalisty 
może uratować takiej osobie ży-
cie.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Koniecpolu  

zaprasza do udziału w pisemnym przetargu nieograni-
czonym, którego przedmiotem jest  

remont Wewnętrznej Linii  
Zasilającej (WLZ) instalacji elektrycznej  

w pionie budynków zlokalizowanych w Koniecpo-
lu przy ulicy Robotniczej nr 29.Termin składania 

ofert wyznaczono do dnia  
1 marca 2021 roku do godziny 14:00.Warunki przetar-
gu i informacja dla oferenta oraz obowiązki oferenta 
określone są w Specyfikacji Istotnych Warunków Za-
mówienia. Wszelkie dokumenty i informacje dotyczą-
ce przetargu dostępne są w administracji i na tablicy 

informacyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Koniecpolu  
– adres korespondencyjny:  

42-230 Koniecpol, ul. Robotnicza 28/12  
lub pod numerem telefonu (34) 355-12-31  

w godzinach od 7:00 do 15:00. 
Zarząd Spółdzielni
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 ■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara

Z POLICYJNEGO NOTATNIKA

Zderzył się z samochodem 
ciężarowym. Był pijany

Znęcał się nad konkubiną

Uratowali lisa z wnyków

Strzelał w okno znajomego. 
Odpowie za usiłowanie zabójstwa

Mundurowi z bielskiej drogówki zatrzy-
mali 26-latka, który kierując osobowym 
nissanem, wjechał „pod prąd” na drogę 
ekspresową i zderzył się czołowo z samo-
chodem ciężarowym z naczepą. Mężczyzna 
miał w organizmie ponad 2 promile alko-
holu. Ponieważ był agresywny, konieczne 
było przewiezienie go do szpitala w poli-
cyjnej eskorcie. Grożą mu 2 lata więzienia, 
wysoka grzywna i długoletni zakaz pro-
wadzenia pojazdów.

N drodze S-52 w Bielsku-Białej, w rejonie 
węzła przy CH Auchan, doszło do bardzo 
groźnego zdarzenia drogowego. Kierujący 
osobowym nissanem wjechał „pod prąd” na 
ekspresówkę i zderzył się czołowo z jadącym 
prawidłowo ciągnikiem siodłowym wraz z na-

czepą. 26-letni mieszkaniec powiatu bielskie-
go kierujący osobówką doznał obrażeń głowy. 
Mężczyzna był kompletnie pijany, badanie 
policyjnym alkomatem wykazało, że miał w 
organizmie ponad 2 promile alkoholu. Po 
zbadaniu go przez medyków okazało się, że 
konieczna jest dalsza diagnostyka w szpitalu. 
Ponieważ był agresywny, policjanci asystowa-
li załodze karetki w drodze na szpitalne bada-
nia. Droga z Cieszyna w kierunku Katowic by-
ła nieprzejezdna przez około 2 godziny. Ob-
jazdy wyznaczono przez parking centrum 
handlowego.

O losie 26-latka zdecyduje niebawem pro-
kurator. Za kierowanie w stanie nietrzeźwości 
i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym grożą mu 2 lata za krata-
mi, wysoka grzywna i zakaz prowadzenia po-
jazdów.

Mężczyzna, który znęcał się psychicznie i 
fizycznie nad swoją konkubiną, został za-
trzymany przez zabrzańskich policjantów 
z pierwszego komisariatu. Podejrzany na 
czas trwającego postępowania został 
aresztowany na okres 3 miesięcy. Męż-
czyźnie grozi kara do 5 lat więzienia.

Policjanci z I komisariatu zatrzymali 32-let-
niego mieszkańca Zabrza, który od maja 
ubiegłego roku znęcał się psychicznie i fizycz-
nie nad swoją 25-letnią partnerką. 32-latek 
wszczynał awantury, wyzywał kobietę, uży-

wał wobec niej przemocy fizycznej, a pod-
czas jednej z awantur zniszczył jej telefon. W 
poniedziałek 25-latka postanowiła przerwać 
pasmo przemocy i powiadomiła zabrzańską 
policję. Mężczyzna został zatrzymany. Po-
nadto w trakcie przeszukania w jego miesz-
kaniu policjanci znaleźli narkotyki w postaci 
marihuany. Mężczyzna usłyszał już zarzuty 
dotyczące znęcania się nad swoją partnerką, 
zniszczenia mienia oraz posiadania narkoty-
ków. Na czas trwania postępowania decyzją 
sądu mężczyznę aresztowano na okres 3 
miesięcy. Za znęcanie się podejrzanemu gro-
zi kara do 5 lat więzienia.

Rudzcy policjanci i myśliwy działający na 
zlecenie miasta uratowali życie lisa, który 
wpadł we wnyki zastawione przez kłu-
sownika. Przestraszone zwierzę, 
zmęczone walką z drutem owiniętym o 
szyję znalazła mieszkanka Rudy Śląskiej, 
która spacerowała ze swoim psem. Ko-
bieta bez wahania powiadomiła służby, a 
te uwolniły zwierzaka.

Mieszkanka Rudy Śląskiej będąc na space-
rze ze swoim psem, w okolicach ulicy Piasko-
wej natrafiła na uwięzionego we wnykach li-
sa. Kobieta o swoim znalezisku powiadomiła 
służby. Na miejsce skierowano policjantów z 
komisariatu I w Rudzie Śląskiej. W składzie 
patrolu nie przez przypadek znalazł się poli-
cjant, który prywatnie jest myśliwym. Nasz 
mundurowy, wraz z przybyłym na miejsce in-
nym myśliwym działającym na zlecenie rudz-
kiego magistratu, uwolnili i wypuścili prze-
straszone zwierze. Policyjna grupa docho-

dzeniowa zabezpieczyła wnyki i ślady pozo-
stawione na miejscu. Sprawą już zajmują się 
śledczy z „jedynki”. Przypomnijmy, że zakła-
danie wnyków, sideł czy potrzasków jest nie-
dozwolone i często powoduje śmierć zwie-
rzęcia w długich męczarniach. Kłusownikom 
grozi kara do 5 lat więzienia.

Kryminalni i dzielnicowi z Jasienicy w 
jeden dzień wytropili i zatrzymali 22-
latka podejrzewanego o liczne włamania. 
Mężczyzna włamał się do sklepu, auto-
myjni i kilku samochodów, a skradzioną 
kartą zapłacił za zakupy i taksówkę. Sąd 
zdecydował o jego tymczasowym aresz-
towaniu, grozi mu 10 lat więzienia.

Dyżurny jasienickiego komisariatu otrzy-
mał zgłoszenie o włamaniu do automatu 
płatniczego na myjni samoobsługowej w Ma-
zańcowicach. Policjanci pojechali na miejsce, 
gdzie właściciel myjni wskazał im zniszczone 
urządzenia. Straty wyceniono na blisko 20 ty-
sięcy złotych. Sprawca nie zdołał zrabować 
pieniędzy. Mundurowi ustali, że do przestęp-
stwa doszło kilka godzin wcześniej, a na pod-
stawie zapisu z kamer monitoringu uzyskali 
wizerunek sprawcy.

Niedługo później dyżurny z komisariatu 
policji w Jasienicy odebrał kolejne, podobne 
zgłoszenia. Okazało się, że ten sam mężczy-
zna próbował włamać się do supermarketu 
położonego kilkaset metrów od myjni. Tam 
również nie zdołał skutecznie sforsować za-
bezpieczeń antywłamaniowych. Również i to 
niepowodzenie nie zniechęciło 22-latka, który 
chwilę później w Międzyrzeczu Górnym wła-
mał się do czterech samochodów osobo-
wych. Jego łupem padły akcesoria samocho-
dowe o łącznej wartości blisko tysiąca złotych.

Na tym jednak nie koniec. Mężczyzna za-
kradł się jeszcze na teren jednej z między-
rzeckich parafii. Z zaparkowanego tam sa-
mochodu skradł dokumenty, kilkaset złotych 
gotówki i kartę płatniczą. Zamówił taksówkę 
oraz zakupy za za kilkaset złotych, za które 
zapłacił skradzioną kartą.

Sprawą zajęli się śledczy z jasienickiego 
wydziału kryminalnego i dzielnicowi. Poli-
cjanci wytypowali podejrzewanego o szereg 
przestępstw 22-letniego mieszkańca powia-
tu cieszyńskiego. Według informacji przeka-
zanych przez ustrońskich mundurowych, 
22-latek jakiś czas temu wyprowadził się z 
miejsca zameldowania i ślad po nim zaginął.

Stróże prawa nie dali jednak za wygraną. 
Już następnego dnia, na jednym z osiedli w 
Ustroniu zatrzymali zaskoczonego 22-latka. 
Policjanci odzyskali część skradzionego mie-
nia. Po sprawdzeniu w policyjnej bazie da-
nych okazało się, że mężczyzna przebywa na 
warunkowym zwolnieniu z zakładu karnego, 
gdzie odbywał karę za rozbój.

Po nocy spędzonej w policyjnym areszcie, 
został doprowadzony do prokuratory. Tam 
usłyszał aż 9 zarzutów. Za wszystkie włama-
nia i kradzieże grozi mu 10 lat więzienia. Zo-
stał już tymczasowo aresztowany na dwa 
miesiące. Ponieważ zostanie oskarżony jako 
recydywista, będzie musiał się liczyć z surow-
szym potraktowaniem przez sąd.

Kryminalni z mikołowskiej komendy za-
trzymali 40-latka, który strzelał z 
rewolweru w okna mieszkania swojego 
znajomego. Jak wynika z ustaleń śled-
czych, między mężczyznami od dłuższego 
czasu trwał konflikt. 40-latek został już 
tymczasowo aresztowany.

W minioną niedzielę po godzinie 22:00 do 
dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Mi-
kołowie dotarła informacja, że na jednym z 
osiedli mieszkaniowych w centrum miasta do-
szło do groźnej sytuacji. 42-letni zgłaszający 
oznajmił, że ktoś strzela w okna jego mieszka-
nia. Jeden z pocisków przebił szybę oraz 
uszkodził znajdujący się w pokoju telewizor. 
Zgłaszający podejrzewał, ze sprawcą zdarze-
nia może być jego 40-letni znajomy, z którym 
od dłuższego czasu miał konflikt.

Skierowani na miejsce policjanci potwier-
dzili zgłoszenie i rozpoczęli ustalenia, które 
uprawdopodobniłyby wersję pokrzywdzone-
go. Następnego dnia kryminalni dotarli do po-
dejrzewanego o czyn mężczyzny. W jego 
mieszkaniu znaleźli broń, którą posłużył się 
poprzedniego dnia. Znaleziony przez policjan-
tów rewolwer czarnoprochowy oraz zdobyte 
wcześniej informacje stały się podstawą do 
zatrzymania jego właściciela.

Mężczyzna trafił do policyjnej izby zatrzy-
mań. W tym czasie śledczy zbierali materiał 
dowodowy w sprawie. Wczoraj przed połu-
dniem 40-latek został doprowadzony do pro-
kuratury, gdzie usłyszał zarzut usiłowania za-
bójstwa 42-letniego mikołowianina. Śledczy 
złożyli wniosek o jego tymczasowe aresztowa-
nie. Decyzją mikołowskiego sądu najbliższe 3 
miesiące spędzi w areszcie. Grozi mu co naj-
mniej 8 lat więzienia.

Złodziejska 
eskapada  
z finałem  

w areszcie
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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 Chevrolet Spark 796 cm3, prze-
bieg: 42 tys., 2007, biały, garażo-
wany, cena: 6 000, tel.511 113 637

 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 

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 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
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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

Pieski szukają 
kochającego domu!
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 ■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara

ZAADOPTUJ PSA

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!
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