
Pod hasłem „Do Matki naszego 
zawierzenia” na Jasnej Górze od-
były się dożynki, czyli 
ogólnopolskie święto dziękczy-
nienia za plony. Mszy św. z 
błogosławieństwem wieńców 
żniwnych o godz. 11.00 przewod-
niczył abp Wacław Depo, 
metropolita częstochowski. W 
Eucharystii wziął udział prezy-
dent RP Andrzej Duda.

Modlitwa na szczycie jasnogór-
skim zaczęła się w niedzielę od 

wczesnych godzin 
porannych. Delega-
cje z całej Polski pre-
zentowały dożynko-
we wieńce.

Tradycyjnie na po-
czątku sumy staro-
stowie dożynek zło-

żyli na ręce głównego celebransa 
bochen chleba wypieczony z 
ziarna z pierwszych zbiorów. W 
uroczystej mszy świętej wzięli 
udział przedstawiciele władz 

państwowych z prezydentem 
Andrzejem Dudą na czele. Po-
dziękował on rolnikom za ich 
trud oraz wspólną modlitwę za 
ojczyznę podczas jasnogórskich 

dożynek. Podkreślił zobowiąza-
nie dla władz, by dbać o polskie 
sprawy i „trzymać rękę na eko-
nomicznym pulsie polskiej wsi”.

Podczas mszy św. zostały po-
błogosławione płody rolne i spe-
cjalnie przygotowane wieńce do-
żynkowe. Eucharystia, św. Józef, 
Najświętsza Rodzina i kard. Ste-
fan Wyszyński to główne moty-
wy, które je charakteryzowały. 

Dożynkowe wieńce to niemal 
dzieła sztuki własnoręcznie wy-
konane z tegorocznych ziaren, 
nasion, kwiatów i owoców.

Organizatorem jasnogórskich 
dożynek jest Krajowe Duszpa-
sterstwo Rolników.

Wydarzeniem towarzyszącym 
jasnogórskim dożynkom była 30. 
Krajowa Wystawa Rolnicza.
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Dożynki

Andrzej Duda na Jasnej Górze

Zobaczcie, jak wygląda w środku

Park wodny już otwarty!
Na ten moment miłośnicy 
wodnej aktywności czekali od 
dawna. Od czwartego września 
można korzystać z częstochow-
skiego parku wodnego. Na 
parterze znajdziemy nieckę re-
kreacyjną z atrakcjami wodnymi, 
a na piętrze nowoczesną strefę 
SPA. Park wodny jest czynny co-
dziennie w godzinach 10.00 
-22.00.

Na parterze parku wodnego 
znajdziemy nieckę rekreacyjną z 
atrakcjami wodnymi. Wydzielono 
także mniejsze strefy – dziką i le-
niwą rzekę, grotę sztucznej fali, 
część ze sztuczną falą wytwarza-
ną za pomocą kuli, strefę z masa-
żami pod- i nawodnymi oraz gej-
zerami powietrznymi, a także 
strefę relaksu z leżankami i ła-
weczkami z masażem. W pobliżu 
niecki rekreacyjnej mamy też ba-

seny z hydromasażem oraz miej-
sca wypoczynku na leżakach. Jest 
też strefa z brodzikiem dla dzieci.

Lustro wody basenów zajmuje 
niemalże 800 m kw., a maksy-
malna głębokość wody to 1,35 
m. Zjeżdżalnie mają ponad 18 m.

Z kolei na piętrze powstała stre-
fa SPA, a także taras relaksacyjny z 
placem zabaw oraz strefa gastro-
nomiczna – z barem „suchym” i 
„mokrym” – na antresoli. SPA 
obejmie pomieszczenia odnowy 
biologicznej – saunę suchą fińską, 
biosaunę z solą, łaźnię kamienną i 
rzymską, caldarium (czyli odmia-
nę łaźni parowej z nieco niższymi 
temperaturami), saunę 4 żywio-
łów, grotę lodową, saunę „infra-
red” (z promiennikami podczer-
wonymi zamiast pieca), grotę sol-
ną, basenik schładzający, basen 
solankowy oraz prysznice z roz-
maitymi programami kąpieli, któ-

rym towarzyszą efekty świetlne 
oraz odgłosy natury.

Z obiektu w jednym czasie mo-
że korzystać około 300 osób. Jest 
on czynny codziennie w godzi-
nach 10.00-22.00.

Saunarium jest natomiast czyn-
ne od poniedziałku do piątku w 
godzinach 16.00 – 22.00, a w so-
boty, niedziele i święta w godzi-
nach 12.00 – 22.00.

Część “mokra” restauracji jest 
czynna codziennie w godzinach 
funkcjonowania obiektu, a część 
„sucha” codziennie od godz. 9.00 
do ostatniego klienta.

Przy budynku do dyspozycji go-
ści jest 227 miejsc parkingowych 
(w tym 46 w parkingu podziem-
nym). Wkrótce powstaną kolejne 
- znajdą się one między Halą Po-
lonia a żłobkiem.
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Browar Skrzat - z zamiłowania do baj-
kowych postaci i pasji do piwa.  Założony przez jedną 
osobę, czyli Mateusza z małą pomocą skrzatów.  
To  właśnie te, niepozorne skrzaty pilnują całego 
procesu produkcji piwa. Jednak pamiętajcie niby małe 
skrzaty, ale i też psotne bo potrafią nieźle kopnąć.

Lobster  
Jesteśmy nowym browarem kontraktowym z 
Wrocławia. Debiutujemy z sesyjnymi unikalnymi 
piwami, które będą stanowić dobrą alternatywę dla 
mocnych, obficie chmielnych IPA. W recepturach po-
stawiliśmy na balans, żeby nasze piwo bez problemu 
trafiły do szerokiego grona odbiorców. Puszczamy 
również oko do piwnych geeków, którzy szukają 
nowości oraz eksperymentów na rynku.

Browar Zamkowy 
w Raciborzu 
jest jednym z najstarszych istniejących browarów w 
Polsce. Jako mały regionalny browar warzymy nasze 
piwo wyłącznie tradycyjnymi metodami zgodnymi 
ze sztuką piwowarską. Fermentację piwa przepro-
wadzamy w otwartych kadziach fermentujących, 
co robią tylko nieliczne polskie browary. Dzięki 
tradycyjnej recepturze piwo uzyskuje swój wyjąt-
kowy smak.

Browar Na Jurze
Na festiwalu zameldują się nasi bliscy sąsiedzi z 
Zawiercia –  Browar na Jurze. Został on zbudowany 
na bazie dawnej mleczarni. Woda o krystalicznej 
czystości, bez żadnych zanieczyszczeń bakte-
riologicz-nych pochodzi z podziemnych formacji 
wapienia muszlowego leżą-cych na głębokości 125 
metrów. Zakład specjalizuje się w warzeniu piw typu 
pilzneńskiego oraz górnej fermentacji.

Browar magic road
Dobra... robimy to, chyba upadliśmy na głowę.
Browar Magic Road zaczyna swoją przygodę na 
rynku piw rzemieślniczych!

Browar RZEMIEŚLNICZY 
RZEKA PIWA
To browar rzemieślniczy z Bydgoszczy, który powstał 
w październiku 2017 roku. Wcześniej warzyliśmy 
domowo, a na koncie mamy ponad 120 domowych 
warek. Tym co nas wyróżnia jest niechęć do siedzenia 
w domu. Odwiedziliśmy już praktycznie cały kraj – 
podkreślają przedstawiciele browaru. Warzą bardzo 
różne piwa - delikatne i sesyjne, bardziej nachmie-
lone, po ciężkie i mocne imperialne stouty. 

Browar Rzemieślniczy Lasowiak
Jesteśmy podkarpackim browarem rzemieślniczym. Nazwą odwołujemy się do 
kultury i tradycji naszego regionu.
Przygodę z browarem zaczęliśmy stosunkowo niedawno, bo początkiem 2018 
roku, ale już zdążyliśmy lekko powiększyć produkcję. Szczególną wagę przykła-
damy do jakości i różnorodności naszego piwa. Biorąc pod uwagę, iż wszystko  
w browarze robimy sami, metodą rzemieślniczą właśnie! to jest to nie lada wy-
zwanie. Warzymy na własnym sprzęcie. Nasz browar znajduję się w miejscowości 
Jata w gminie Jeżowe (w odległości ok. 40 km od Rzeszowa).

Piwo z Żuka
Jest efektem pasji mi-łośników browarnictwa oraz 
motoryzacji. - W  pewnym momencie znudził nam się 
smak korporacyjnego piwa. Zaczęliśmy warzyć je sami 
i  tak powstało Piwo z  Żuka. W  ze-szłym roku na Fe-
sti-walu przedstawiliśmy Klasycznego Lagera. W  tym 
roku z  kolektorów popłynie czarny jak smoła - Diesel 
i  Kwas z  Akumu-latora – uchylają rąbka tajemnicy. 
Nie zabraknie też znanej i  lubianej Pszenicy czy AIPA, 

która zagościła już w  lokalach w  Londynie, Kijowie i  Berlinie.

Browar Hoplala - kraftowe piwo, warzone tradycyjnie z naturalnymi 
składnikami, aromatycznymi przyprawami, świeżymi owocami, rodzimymi chmie-
lami, miodami - dzięki czemu mamy portfolio o różnych stylach piwnych, liniach 
klasycznych, ziołowych i owocowych. Dowcip i dystans użyte w naszych nazwach 
i barwnych etykietach, sprawiają, że każdy rodzaj jest marką samą w sobie np.: 
Piękna Mądra Zdolna (Pale Ale). Rotacja wśród piw kratowych rośnie, zaś bo-
gactwo asortymentu i otwartość  na nowość sprawia, że Hoplala  jest świetnym 
uzupełnieniem  półki z piwem.

Browar Wrężel to rzemieślnicza inicjatywa kontraktowa. Chcemy 
tworzyć piwną rewolucję, która w coraz większym stopniu zmienia świadomość 
Polaków o dobrym piwie. Pragniemy by w każdym sklepie obok piwa koncerno-
wego stało dobre piwo rzemieślnicze. Naszym celem jest uświadomienie, że piwo 
to nie tylko słomkowa gazowana woda, lecz bogaty w smak napój z którym można 
dzielić wspaniałe chwile ze znajomymi.

Los Santos Bar, 
Paka Ziemniaka,
Masittā Korea food, 
QuintoPizza,
Bułkownik Burger, 
Taurus Street Food,
Paczka Frytek, 
Burger Shop,
Tortilla Rocket’s  

Food Truck USA BBQ

FOOD TRUCKI:
Przedstawiciele browaru Pinta

 - jako pierwsi reprezentanci polskiego browaru 
- pojechali warzyć piwa za granicę. Odwiedzili 
między innymi Irlandię, Francję, Japonię, Bra-
zylię i Włochy. - Korzystamy z doświad-czeń, 
które przez lata zdobywaliśmy jako piwowarzy 
domowi, organizatorzy festiwali i konkursów 
piwa, autorzy artykułów i książek na temat 
piwowarstwa. Uwielbiamy podróże - nawet w 
te najdalsze za-wsze zabieramy PINTĘ. Zawsze 
przywozimy ogromną ilość inspiracji, którymi 
dzielimy się z Wami - podkreślają. Jako pierwsi 

w Polsce za-proponowali amerykańską wersję IPA. Mają w sumie 
ponad 100 różnych piw - od ale, przez lagery, sahti, a na piwach kwa-
śnych kończąc.
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AKTUALNOŚCI

Ma powstać do końca tego roku

Umowa na projekt 
przebudowy Promenady  
im. Czesława Niemena 
podpisana

Lubliniec

Kradli paliwo 
z maszyn 
budowlanych

Na terenie województwa łódzkiego

Częstochowscy policjanci odkryli 
nielegalne składowisko 
niebezpiecznych odpadów

Wakacje

„Lato z CEMEX”  
dla dzieci i seniorów  
w Rędzinach i Mstowie

Do końca roku ma powstać projekt prze-
budowy Promenady im. Czesława 
Niemena. Pierwszy etap modernizacji 
tego miejsca obejmie odcinek pomiędzy 
ulicami Kiedrzyńską i Brzeźnicką.

 – O tym, że Promenada im. Czesława 
Niemena jest miejscem kultowym, chyba 
nikogo nie trzeba przekonywać. To prze-
strzeń spokojnego wypoczynku wśród 
miejskiej zieleni, aktywnej rekreacji spor-
towej lub uczestnictwa w otwartej impre-
zie kulturalnej – zaznacza prezydent 
Krzysztof Matyjaszczyk. - Służy mieszkań-
com od połowy lat 70. Niestety lata świet-
ności ma już za sobą. W związku z tym nie 
dziwię się, ze dwa lata temu ogromną po-
pularnością cieszył się wniosek z budżetu 
obywatelskiego dotyczący realizacji prac 
koncepcyjnych obejmujących zmiany w 
tym miejscu. Dlatego teraz przystępujemy 
do przygotowania projektu pierwszego 
etapu jej przebudowy. Dzięki niemu bę-
dziemy mogli pozytywnie zmieniać to 
miejsce, mam nadzieję – z udziałem środ-
ków unijnych, które miasto będzie starało 
się zdobyć na ten cel  - dodaje prezydent.

Umowa na projekt przebudowy Prome-
nady im. Czesława Niemena została już 
podpisana. Będzie on obejmował odcinek 
pomiędzy ulicami Kiedrzyńską i Brzeźnic-
ką. Koncepcja ma powstać do końca tego 
roku. Koszt samego projektu to ok. 70 tys. 
zł. – Promenada nie wymaga rewolucji, a 
jedynie odświeżenia i uwspółcześnienia – 

podkreśla Paweł Niedzielski, ze Studia 
V13. - Chcemy przywrócić dawny blask te-
mu odcinkowi. Możemy zapewnić, że 
układ przestrzenny zostanie bez zmian. 
Jest on dobrze odbierany przez mieszkań-
ców i częstochowianie są do niego przy-
zwyczajeni. W tym zakresie nie będziemy 
więc nic zmieniać. Chcielibyśmy nato-
miast stworzyć nowe wejście na deptak. 
To, co zaprojektujemy teraz, ma być wła-
ściwie zapowiedzią tego, co się będzie 
działo w dalszych etapach przebudowy - 
podsumowuje.

Przy tej okazji przypominamy, że dwa la-
ta temu miasto zaproponowało dwie 
,,wyjściowe” koncepcje przebudowy Pro-
menady. Obie uwzględniały zarówno ko-
nieczność ,,bezkolizyjnego” zintegrowania 
ruchu pieszego i rowerowego w tej prze-
strzeni, jak i dbałość o maksymalne wyko-
rzystanie istniejącej tam, bujnej zieleni. 
Powstała także strona internetowa, po-
przez którą można było wziąć udział w 
konsultacjach w sprawie przyszłego 
kształtu Promenady. Jest ona ciągle  do-
stępna pod adresem https://www.prome-
nada.czestochowa.pl/. Jako że oba wa-
rianty nie miały ,,zamkniętego” charakte-
ru, rezultatem tych konsultacji było pój-
ście w kierunku trzeciej koncepcji przebu-
dowy, łączącej najbardziej udane elemen-
ty dwóch bazowych propozycji. Ta wypra-
cowana, trzecia koncepcja jest teraz punk-
tem wyjścia dla prac projektowych, mają-
cych potrwać do końca 2021 roku. 

Policjanci z Lublińca zatrzymali dwie osoby 
odpowiedzialne za włamania i kradzieże 
paliwa z baków maszyn budowlanych. Do 
zdarzeń dochodziło na terenie gminy 
Ciasna. Zatrzymanym grozi kara do 10 lat 
więzienia.

Do włamań i kradzieży dochodziło w sierp-
niu bieżącego roku na terenie budowy 
ścieżki rowerowej w gminie Ciasna. Sprawą 
od początku zajmowali się śledczy z Wy-
działu Kryminalnego Komendy Powiatowej 
Policji w  Lublińcu. Czynności prowadzone 
w sprawie doprowadziły do szybkiego usta-
lenia i zatrzymania sprawców, a także odzy-
skania skradzionego paliwa. Jak ustalili 
śledczy, za włamaniami i kradzieżami do 
baków paliwowych maszyn budowlanych 
stało dwoje mieszkańców gminy Ciasna w 
wieku 60 i 43 lat. Osoby zostały zatrzymane 
przez kryminalnych, a w trakcie przeszuka-
nia należących do nich pomieszczeń poli-
cjanci zabezpieczyli skradzione paliwo. 
Sprawcy usłyszeli łącznie 10 zarzutów kra-
dzieży z włamaniem, za które grozi im kara 
do 10 lat więzienia.

Częstochowscy policjanci odkryli na te-
renie województwa łódzkiego nielegalne 
składowisko niebezpiecznych odpadów.

- Grupa odpadowa z Częstochowy po-
wołana przez Komendanta Wojewódz-
kiego Policji w Katowicach na co dzień 
prowadzi szereg czynności, mających na 
celu ujawnianie procederu polegającego 
na nielegalnym gospodarowaniu odpa-
dami. Czynności operacyjno-rozpoznaw-
cze podjęte w ramach prowadzonego 
pod nadzorem Prokuratury Regionalnej 
w Katowicach śledztwa pozwoliły ujawnić 
kolejne miejsce składowania niebez-
piecznych substancji - mówi podkomi-
sarz Sabina Chyra-Giereś, oficer prasowy 
częstochowskich policjantów.

W Babsku na terenie hali o powierzchni 
blisko 2 tysięcy metrów kwadratowych 
przestępcy zgromadzili 872 tony różnego 
rodzaju odpadów pochodzących z prze-
mysłu chemicznego. Wstępna analiza 49 
próbek pobranych przez biegłego wyka-

zała, że w zmagazynowanych tam mau-
zerach i metalowych beczkach mogą 
znajdować się substancje zawierające 
szereg związków organicznych i muta-
gennych niebezpiecznych dla życia i 
zdrowia człowieka. Również sposób skła-
dowania odpadów może stanowić realne 
zagrożenie dla życia i zdrowia lub spowo-
dować skażenie środowiska naturalnego 
w znacznych rozmiarach.

Policjanci pod nadzorem prokuratora 
sprawdzą między innymi źródło pocho-
dzenia niebezpiecznych materiałów oraz 
to, gdzie miały one trafić.

Przy tej okazji przypominamy, że każdy, 
kto jest świadkiem procederu nielegal-
nego składowania odpadów, powinien 
zawiadomić odpowiednie służby. - 
Przede wszystkim apelujemy do osób, 
które przebywają w rejonie mało uczęsz-
czanych miejsc, obiektów leśnych, opusz-
czonych hal czy magazynów o zwracanie 
uwagi na wzmożony ruch w tym miejscu 
pojazdów ciężarowych, oraz obcych 

osób. Zgłoszenia można dokonać dzwo-
niąc pod numer alarmowy 997 lub 112, a 
także przez Internet wirtualnie nanosząc 
na Krajowej Mapie Zagrożeń punkt, w 
którym może dochodzić do nielegalnego 
pozbywania się śmieci i odpadów. Tylko 
wspólne działania pozwolą na wykrycie 
przestępstw popełnianych przeciwko 
środowisku naturalnemu - wyjaśnia pod-
komisarz Sabina Chyra-Giereś.

Warto pamiętać, że odpowiedzialności 
karnej podlega osoba, która wbrew prze-
pisom składuje, usuwa, przetwarza, do-
konuje odzysku, unieszkodliwia albo 
transportuje odpady lub substancje w 
takich warunkach lub w taki sposób, że 
może to zagrozić życiu lub zdrowiu wielu 
osób, lub spowodować zniszczenie w 
świecie roślinnym, lub zwierzęcym w 
znacznych rozmiarach. Naruszenie tego 
przepisu skutkuje karą do 5 lat pozba-
wienia wolności.

Okres pandemii nie sprzyja spotkaniom i 
innym formom wspólnego spędzania 
czasu. Z powodu ograniczeń cierpią 
zwłaszcza dzieci i seniorzy. Właśnie z 
myślą o nich CEMEX Polska zorganizował 
letnie warsztaty i spotkania integracyjne. 
Oferta programu „Lato z CEMEX” była 
skierowana do mieszkańców gmin: Rę-
dziny i Mstów.

W ramach programu dzieci z podczęsto-
chowskich gmin wzięły udział w ciekawych 
zajęciach edukacyjnych.
Grupa półkolonijna z Konina k. Rudnik 
uczestniczyła w warsztatach pt. „Ekspery-
menty”, przygotowanych we współpracy 
ze Szkołą Podstawową im. Marii Konop-
nickiej w Koninie. Uczestnicy zajęć samo-
dzielnie przeprowadzali doświadczenia 
naukowe, przekonując się, jak ciekawe są 
nauki przyrodnicze. Z kolei dzieci z Zespo-
łu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Pawła 
II w Rudnikach uczestniczyły w zajęciach 
„Bezpieczne lato z CEMEX”. Poznawały 
m.in. metody udzielania pierwszej pomo-
cy medycznej osobom poszkodowanym, a 
także zasady bezpiecznego zachowania 
nad wodą, w lesie i podczas poruszania 
się po drodze.
Dzięki warsztatom realizowanym pod 
okiem specjalistów i pedagogów, naj-
młodsi mieszkańcy okolic Rudnik zdobyli 
nową wiedzę i umiejętności. Wszystkie za-
jęcia odbywały się z uwzględnieniem reżi-
mu sanitarnego.
Seniorzy brali udział w zajęciach edukacyj-
no-integracyjnych, odbywających się na 
terenie wyłączonego z eksploatacji Kamie-

niołomu Lipówka. W warsztatach bota-
nicznych i zielarskich uczestniczyło w su-
mie ponad 80 osób – członkinie i członko-
wie Polskiego Związku Emerytów, Renci-
stów i Inwalidów z Koła nr 19 w Mstowie 
oraz panie z Koła Gospodyń Wiejskich w 
Rudnikach. Zapoznali się oni z występują-
cymi na terenie Kamieniołomu roślinami 
leczniczymi – w tym z ich właściwościami 
oraz możliwościami zastosowania.
Każdego dnia po części edukacyjnej senio-
rzy brali udział w spotkaniach przy ogni-
sku. Uczestniczył w nich także dr Adam Ja-
ruga, dyrektor szkoły w Koninie, który 
przybliżył obecnym historię regionu Rud-
nik, w tym wydobycia kamienia wapienne-
go oraz produkcji cementu.
– Poprzednie miesiące były trudne zarów-
no dla osób w wieku senioralnym, jak i dla 
najmłodszych. Szkoły przez wiele tygodni 
pozostawały zamknięte, a dzieci uczyły się 
zdalnie, pozbawione kontaktu z rówieśni-
kami. Z kolei seniorzy, z obawy przed za-
chorowaniem, bardzo często się izolowali. 
Duża potrzeba spotkań i wspólnego spę-
dzania czasu w tych grupach wiekowych 
znalazła odzwierciedlenie w aktywno-
ściach zaplanowanych w ramach progra-
mu „Lato z CEMEX”. Wszystkie działania 
podejmowane w ramach programu zosta-
ły zaplanowane z uwzględnieniem po-
trzeb zgłaszanych przez przedstawicieli 
lokalnej społeczności – wyjaśnia Agniesz-
ka Rutkowska, Specjalistka ds. Wpływu 
Społecznego w CEMEX Polska, Członkini 
Zarządu Fundacji CEMEX „Budujemy Przy-
szłość”.
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 ■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara

Z POLICYJNEGO NOTATNIKA

Śmiertelny wypadek paralotniarza
Policjanci z Bielska-Białej ustalają szczegółowe okoliczności nieszczęśliwego wypadku, 
w którym śmierć poniósł 51-letni paralotniarz. Do zdarzenia doszło w sobotę około 13.30 
w Międzyrzeczu Górnym. Nie był to jedyny wypadek z udziałem paralotniarza w ostatni 
weekend...

Do wypadku doszło na terenie niezamieszkałym w Międzyrzeczu Górnym w rejonie tzw. 
Starej Prochowni. Paralotniarz upadł z wysokości około 20 metrów, uderzając w po-
wierzchnię gruntu na polu rolnym. W wyniku upadku 51-latek doznał ciężkich obrażeń 
ciała. Na miejsce natychmiast zostały skierowane służby ratownicze. Pomimo reanimacji 
podjętej przez medyków z pogotowia ratunkowego i straży pożarnej mężczyzna zmarł. 
Na miejscu pod nadzorem prokuratora pracowali policjanci i technicy kryminalistyki. Pro-
kurator zarządził przeprowadzenie sekcji zwłok. Szczegółowe okoliczności wypadku usta-
lają śledczy z wydziału kryminalnego bielskiej komendy. Według wstępnych ustaleń pa-
ralotniarz najprawdopodobniej podczas wykonywania manewru w powietrzu, utracił pa-
nowanie nad paralotnią i upadł na ziemię. Niestety obrażenia, jakich doznał, spowodo-
wały śmierć. Powiadomiona została również Państwowa Komisja Badania Wypadków 
Lotniczych.

To nie był jedyny wypadek z udziałem paralotniarza w ostatni weekend. W niedzielę po 
południu w Szczyrku na Polanie Kaimówka z wysokości upadł 43-letni mężczyzna, dozna-
jąc poważnych obrażeń ciała. Pozostał na leczeniu w szpitalu. Według wstępnych ustaleń 
policjantów mężczyzna upadł z wysokości około 10 metrów podczas podchodzenia do lą-
dowania. Dokładne przyczyny i okoliczności tego wypadku ustalają śledczy z Komisaria-
tu Policji w Szczyrku.

Sprawdzali, czy przestrzegają
zakaz wyprzedzania
Na niektórych fragmentach autostrady obowiązuje zakaz wyprzedzania przez po-
jazdy ciężarowe. Tak jest między innymi w rejonie autostrady A4 od węzła 
Katowice-Murckowska do Punktu Poboru Opłat w Brzęczkowicach, a jego prze-
strzeganie kontrolują policjanci z Komisariatu Autostradowego Policji w Gliwicach 
wspólnie z Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Katowicach.

W rejonie autostrady A4 od węzła Katowice-Murckowska do Punktu Poboru Opłat 
w Brzęczkowicach obowiązuje zakaz wyprzedzania przez pojazdy ciężarowe okre-
ślony znakiem drogowym „B-26”. Policjanci Komisariatu Autostradowego Policji w 
Gliwicach wspólnie z Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Ka-
towicach podjęli starania mające na celu zdiagnozowanie, czy we wskazanym ob-
szarze autostrady A4 ma miejsce niestosowanie się do powyższych przepisów. Kie-
rowani do wspólnych działań mundurowi objęli nadzorem wskazany odcinek drogi 
celem zdecydowanej reakcji oraz wyciągnięcia prawnych konsekwencji wobec kieru-
jących pojazdami ciężarowymi, niestosujących się do wskazanych przepisów oraz 
stwarzających w ten sposób zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego.

Nieumiejętne wyprzedzanie pojazdem ciężarowym na odcinku autostrady o 
dwóch pasach ruchu niejednokrotnie wpływa na zmniejszenie płynności ruchu na 
drodze. Takie zachowanie kierowcy samochodu ciężarowego jest wykroczeniem. 
Ponadto na niektórych odcinkach dróg wyprzedzanie przez pojazdy ciężarowe jest 
zabronione znakiem drogowym „B-26”.

Napadł na 90-latkę
Sosnowieccy policjanci już kilka godzin po 
zdarzeniu ustalili i zatrzymali sprawcę bru-
talnego rozboju na 90-letniej kobiecie. 
40-letni sprawca napadł na nią w centrum 
miasta i ukradł jej dopiero co wypłacone 
pieniądze. Mężczyzna może trafić do wię-
zienia na 12 lat.

90-letnia kobieta już przy bankomacie za-
uważyła, że obserwuje ją jakiś mężczyzna, 
który później zaczął za nią iść. Chwilę później, 
w centrum ruchliwego osiedla Kilińskiego 
mężczyzna podbiegł do niej, pchnął ją na 
trawnik, a następnie siłą zmusił do oddania 
pieniędzy. Jego łupem padło 1000 złotych. 
Zaraz po tym zbiegł. 90-latka zgłosiła zdarze-
nie w Komisariacie Policji I w Sosnowcu. Kry-
minalni natychmiast podjęli czynności, w wy-
niku których już kilka godzin później ustalili i 
zatrzymali sprawcę. Okazał się nim 40-letni 
mężczyzna, karany w przeszłości za różne 
przestępstwa. Policjanci odzyskali również 

część zrabowanych przez niego pieniędzy. Mężczyzna miał w organizmie ponad 3 
promile alkoholu. 40-latek usłyszał już zarzuty dokonania rozboju, a prokurator zde-
cydował o objęciu go policyjnym dozorem. Grozi mu 12 lat więzienia.

Ukradł walizkę z pociągu
Policjanci z Wydziału Kryminalnego Ko-
mendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej 
poszukują sprawcy kradzieży walizki z za-
wartością rzeczy osobistych o łącznej 
wartości 6.000 zł na szkodę podróżnej. 
Do kradzieży doszło w pociągu InterCity 
relacji Bydgoszcz Główna – Bielsko-Biała 
Główna. Sprawca wysiadł w Tychach.

Do zdarzenia doszło 25 czerwca 2021 
roku kilkanaście minut po północy. 
Sprawca, wykorzystując nieuwagę po-
krzywdzonej, zabrał walizkę z przedziału 
bagażowego, a następnie wysiadł na sta-
cji w Tychach.

Rysopisy sprawcy: Wiek z wyglądu około 
25-30 lat, krótko ostrzyżony, ubrany w 
czarną koszulkę z logo i fioletowym napi-
sem „Joker”, krótkie sportowe spodenki i 
czarne, sportowe buty. Na plecach zało-
żony szaropomarańczowy plecak.

Wszyscy, którzy mają jakiekolwiek informacje mogące przyczynić się do ustalenia 
sprawcy przestępstwa, proszeni są o kontakt z Wydziałem Kryminalnym KMP w 
Bielsku-Białej, tel. 47 857 14 20, 47 85 712 80 lub na numer KMP w Bielsku-Białej 47 

85 712 55. Poczta elektroniczna kryminalny@bielsko.ka.policja.gov.pl

Nietrzeźwy obywatel Ukrainy
spowodował wypadek
Prawie dwa i pół promila alkoholu w organizmie miał 55-letni kierowca mercedesa za-
trzymany przez policjantów z drogówki. Nie dość, że jechał na „podwójnym gazie”, to 
spowodował kolizję i oddalił się z miejsca zdarzenia. Mężczyźnie grozi do 2 lat więzienia.

Policjanci z WRD otrzymali zgłoszenie, iż na skrzyżowaniu ulic Katowickiej i AK Ordona 
w Dąbrowie Górniczej doszło do kolizji, gdzie uszkodzony został znak oraz sygnalizator 
świetlny. Na miejscu znaleziono porzuconego mercedesa. Świadek wskazał munduro-
wym, że na pobliskiej stacji benzynowej znajdują się osoby, które jechały tym samocho-
dem. Okazało się, że były to trzy obywatelki Ukrainy, które jechały z mężczyzną do pracy. 
Spowodował on kolizję i uciekł z samochodu. Po chwili policjanci zauważyli kierującego, 
który wracał z pobliskiego sklepu. Badanie stanu trzeźwości 55-latka wykazało 2,5 promi-
la alkoholu w organizmie mężczyzny. Mężczyzna noc spędził w policyjnym areszcie. Po 
wytrzeźwieniu mieszkańcowi Dąbrowy Górniczej oprócz utarty prawa jazdy, grozi do 2 lat 
więzienia.

Kradł miejskie rowery
Kryminalni z chorzowskiej dwójki 
namierzyli i zatrzymali miesz-
kańca miasta, który od dłuższego 
czasu kradł rowery miejskie. 39-
latek usłyszał już zarzuty. O jego 
losie zadecyduje sąd.

Kryminalni z chorzowskiej dwójki 
namierzyli i zatrzymali 39-letniego 
mieszkańca miasta, który od dłuż-
szego czasu kradł rowery miejskie. 
W trakcie przeszukania mieszka-
nia mundurowi ujawnili dwa rowe-
ry, hulajnogę oraz wiele części ro-
werowych pochodzących z de-
montażu skradzionych rowerów. 
Policjanci udowodnili złodziejowi 

11 kradzieży i właśnie tyle usłyszał on zarzutów. O jego losie zadecyduje sąd, za to prze-
stępstwo grozi mu pięcioletni pobyt w więzieniu.

Ranił nożem trzech mężczyzn
Tyscy policjanci zatrzymali 22-latka w związku z udziałem w bójce z użyciem niebez-
piecznego narzędzia. Tyszanin ranił nożem trzech mężczyzn. Obecnie wyjaśniane są 
okoliczności zdarzenia oraz trwają przesłuchania świadków.

W minioną sobotę policjanci Wydziału Prewencji zatrzymali 22-letniego mężczyznę, któ-
ry na terenie ogródków działkowych przy ulicy Sadowej ugodził nożem trzech mężczyzn. 
Pokrzywdzeni w wieku 42,44 oraz 51 lat doznali ran ciętych oraz kłutych. Jeden z nich zo-
stał opatrzony na miejscu, dwóch zostało przetransportowanych do szpitala.

Obecnie wyjaśniane są wszystkie okoliczności tego zdarzenia oraz trwają przesłuchania 
świadków. Sprawę nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Tychach.
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MINI COOPER  
1.5 E, rok prod. 2020, 
kraj.,I-wł., gwarancja, 
automat

79.900 zł 

AUDI A6 
2.0 D, rok prod. 2018, 
kraj., I-wł., F-VAT 
serwisowany,

129.900 zł

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

59.900 zł

BMW 430 GRAND COUPE
2.0 E, rok prod. 2019, 
kraj., I-wł., serwisowany, 
F-VAT

139.900 zł

RENAULT CLIO
1.2 E, rok prod. 2017, 
krajowy, I-wł., F-VAT
serwisowany, 

34.900 zł

SKODA OCTAVIA 
1.6 D, rok prod. 2017, I-wł., 
serwisowany, F-VAT

44.900 zł

OPEL ASTRA V 
1.6 D, kraj., I-wł.,  
serwisowany,  
rok prod. 2017

41.900 zł

SKODA SUPERB 
2.0 D, kraj.,rok prod. 2017, 
I-wł., serwisowany, 
F-VAT

79.900 zł

AUDI A4 2.0 D, rok prod. 2003, automat,  11.800 zł
AUDI A4 2.0 D, rok prod. 2014,  43.000 zł
AUDI A4 ALLROAD QUATRO 2.0 E, rok prod. 2013, kraj., I-wł.,  

 62.700 zł
AUDI Q5 2.0 D, rok prod. 2011, kraj., I-wł., serwisowany  

 54.900 zł
BMW 5 2.0 D, rok prod. 2017, kraj., I-wł., serwisowany, F-VAT  

 139.900 zł
BMW X5 4.4 E, rok prod. 2004,  24.900 zł
BMW X6 2.0 D, rok prod. 2009, F. VAT, automat, skóra, navi,  

czujniki,  89.900 zł
CHEVROLET KALOS 1.2 E+LPG, rok prod. 2008,  7.900 zł
CHEVROLET VOYAGER 2.8 D, rok prod. 2007, 7-os.  11.500 zł
CITROEN C5 2.2 D, automat, rok prod. 2002,  1.800 zł
DACIA DUSTER 1.5 D, rok prod. 2016,  41.900 zł
FORD FIESTA 1.25 E, rok prod. 2009,  17.900 zł
FORD MONDEO 2.0 D, rok prod. 2007, kraj.,  16.900 zł
JEEP RENEGADE 1.4 E, automat, nawigacja, kraj., I-wł.,  

serwisowany, rok prod. 2017,  68.900 zł
KIA CEED 1.4 E, rok prod. 2007,  11.700 zł
KIA SPORTAGE 1.6 E, rok prod. 2017, grawancja, kraj., I-wł.,  

serwisowany 74.900 zł
LANCIA THEMA 3.0 D, rok prod. 2013,  49.900 zł
MAZDA RX-8 1.4 E, rok prod. 2003,  11.200 zł
MERCEDES B KLASA 2.0 D, rok prod. 2009, automat       21.900 zł
MERCEDES B180 1.8 D, rok prod. 2012,                      33.900 zł
MERCEDES GLC 2.0 D, rok prod. 2019, kraj., I-wł., serwisowany, 

F-VAT,  166.900 zł

MERCEDES GLC 2.0 E, 4x4, automat, rok prod. 2018, kraj., I-wł., 
serwisowany, F-VAT,  169.900 zł

MERCEDES GL450 4.7 E, rok prod. 2013,                       127. 500 zł
MITSUBISHI LANCER 1.6 E, zakup 2005,  6.900 zł
OPEL AGILLA 1.0 E + LPG, rok prod. 2009,  10.900 zł
OPEL ASTRA IV, 1.4 E+LPG, rok prod. 2017, kraj.,      39.900 zł
OPEL CROSLANDER X 1.2 E, rok prod. 2019,  64.200 zł
OPEL ZAFIRA 2.0 D, rok prod. 2011, 7-os.,  33.500 zł
RENAULT CLIO 1.5 D, rok prod. 2017, kraj., I-wł, F-VAT,  

serwisowany,    27.900 zł
RENAULT MODUS 1.6 E+LPG, rok prod. 2004,     8.100 zł
RENAULT TWINGO 1.2 E, rok prod. 2010,     9.900 zł 
SEAT ALHAMBRA 2.0 D, rok prod. 2010,  15.900 zł
SEAT IBIZA 1.4 E + LPG, rok prod. 2005,  9.200 zł
TOYOTA YARIS 1.0 E, rok prod. 2014, gwarancja, I-wł.,  

serwisowany, 28.900 zł
VW JETTA 1.6 E, rok prod. 2007,  17.900 zł
VW GOLF VII, 1.5 E, rok prod. 2018, kraj., F-VAT 69.500 zł
VW NEW BEETLE 2.0 E, rok prod. 1999, 8.900 zł
VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2005, 14.900 zł
VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2018, kraj., I-wł., serwisowany, F-VAT, 

 69.900 zł
VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2009,  19.900zł
VW PASSAT 1.6 D, rok prod. 2015,  59.900zł
VW POLO 1.2 E + LPG, zakup w 2010,  17.900 zł
VW TOURAN 2.0 TDI, rok prod. 2013, 170 kM,  39.900 zł 

Wybrane samochody na dzień 3 września 2021



7 PONIEDZIAŁEK-WTOREK, 6-7 WRZEŚNIA 2021OGŁOSZENIA

Adres redakcji:

42-200 Częstochowa, al. NMP 51
tel. 533 333 049 

Wydawca:

Firma Handlowo-Usługowa BTG
Częstochowa, ul. Drzewna 48

Redaktor naczelny: Teresa Szajer

Kontakt internetowy:

email: redakcja@zycieczestochowy.pl
email: reklama@zycieczestochowy.pl

www.zycieczestochowy.pl

Telefony:

Biuro ogłoszeń:  533 333 049
interwencje - trudne sprawy: 792 620 051

MOTORYZACYJNE
KUPIĘ

 O Auto z PRL-u kupię sprawne zareje-
strowane np. Fiat 125p, 126p , Tra-
bant , Wartburg , Zaporożec , Mo-
skwicz , Dacia , Wołga , Syrena i inne 
tel. 608 097 274

 O Dostawczaka z PRL-u zadbanego 
sprawnego kupię -  Żuka , Nysę ,  
Tarpana tel. 608 097 274

 O Motocykl , motorower z PRL-u kupię 
np. WFM , WSK , SHL , OSA , JUNAK , 
KOMAR , MZ , motorynka i inne  
tel. 608 097 274

 O AUTO, MOTOCYKL z PRL-u nieuzy-
wany lub z minimalnym przebiegiem , 
zapomniany zastaly w garazu 
tel. 608 097 274

SPRZEDAM
 O SPRZEDAM samochód Matiz  z 2002 
roku, tel. 34 362 94 27

 O SPRZEDAM Renault Koleos 2009, 
4x4, przebieg 106 000 km.  
Częstochowa, tel. 690 320 779

NIERUCHOMOŚCI
WYNAJMĘ

 O Wynajmę mężczyźnie pokój  
w domu ze wszystkimi wygodami  
i ogrodem, w dzielnicy podjasno-
górskiej w Częstochowie.  
Tel. 600 703 956

 O Częstochowa (dzielnica: Dźbów)  
cena: 1 300,00 pln powierzchnia: 
53,00 m², piętro 2; tel. 602852712

 O Wynajmę działkę pod działalność go-
spodarczą, 1 zł za metr kwadratowy, 
na terenie Częstochowy, mieszkanie 
trzech wieszczy, m - 3, umeblowane, 
cena 1000 zł - tel. 503 002 462

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

 O  Wynajmę m3 50m2, i piętro 
umeblowane, gotowe na zamieszka-
nie, najem krótkoterminowy,  
ul. Dąbrowskiego 41,  
tel. 602 307 570

 O  Wynajmę garaż, tel. 34 362 94 27

SPRZEDAM
 O Dom w szeregowej zabudowie: Cz-wa 
/ Lisiniec. 40% Do wykończenia. 
Tel. Kontaktowy 34 317 27 48

 O Mieszkanie M4 po modernizacji 
w dzielnicy Północ. Pilnie. Cena: 
299000 zł. Tel. 504 132 951

 OPole o pow. 8134 M2, dł. 250 M, szer. 
40–45 M w Częstochowie, ul. Juran-
da 40/44. Tel. 887 627 682

 OGrunty rolne 0,8911 ha w Wysoka 
Lelowska / gmina Żarki, cena:  
30 000 - do negocjacji,  
tel. 508 719 237 Lub 506 797 760

 ODziałka budowlana - Częstochowa 
(Raków),cena: 310 000pln  
pow.: 3 104,00 m²; tel. 502583667

 O Działki budowlane w centrum 
Miedźna. Tel. 601 412 688

KUPIĘ
 OMIESZKANIE m-2 pokój z kuch-
nią na I lub II piętrze w centrum 
lub śródmieściu Częstochowy. 
Tel. 413 880 040

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

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

 O Działka budowlana o pow. 2087 m2, 
wszystkie media: woda, gaz,  
prąd w skrzynce energetycznej  
z przydziałem mocy na 25 A,  
Jaskrów, 42-244 Mstów, ul. Pszczela 
(Ołowianka). Tel. 513 950 092

Działka budowlana 922 m2 

(20x46m)  
Aleksandria, ul. Gościnna  

obok. DINO. Prąd, wodociąg,  
bud. gosp-mieszk. murowany 
w 1969r,  300 m do pętli MPK. 

Wznowione granice, nowe 
ogrodzenie od drogi. 

70 tys. zł. Bez pośredników  
Tel. 795-525-997

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

 OAntyki – francuski komplet z 1896 
r.: Biblioteczka + komoda z marmu-
rowym blatem. Sygnowany, perfek-
cyjna renowacja, Tel. 34 – 367 65 56

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

 OBłotniki przednie do Mercedesa 
190 oryginał, w b. dobrym stanie.  
Tel.: 693 629 529

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

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

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

 ODrzwi białe pokojowe 
Tel. 501 109 822

 ODrzwi wejściowe 
Tel. 501 109 822

 ODrzwi harmonijkowe 
Tel. 501 109 822

 ODrzwi do łazienki prawe 70, z wzo-
rem i szybką, bez ościeżnicy w b. 
dobrym stanie, może być z trans-
portem, tanio oddam.  
Tel. 693 629 529

 ODrzwi wewnętrzne pełne 80,  
bez ościenicy, prawe i lewe.  
Tel. 693 629 529

 ODywan wełniany o wym. 2x3 m,  
tel. 501 109 822

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

 OGarnek do gotowania ciśnieniowe-
go PRESTO, 5L / 200 zł, nowy,  
tel. 697 272 102

 OKawiarkę ciśnieniową DeLonghi CAFE 
TREVISO, b.dobra, 200 zł,   
tel. 697 272 102

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

 OKopiarkę laserową HP LaserJet 
1010, dobra, 50 zł /  tel. 697 272 102

 OKuchnia gazowo- elektryczna  
tel. 721 390 993

 O Lodówka mastercook duża,  
biała. Tel. 721 390 993

 O Lodówka ardo – wys. 141 cm, 
sprawna, cena: 190 zł.  
Tel. 798 - 649 - 665

 OMaszyna dziewiarska firmy bosch 
tel. 34 362 94 27

 OMaszyna do szycia przemysłową, 
marki „minerva” - stan bardzo do-
bry. Cena do negocjacji. Tel. 603 
521 686

 OMeble w dobrym stanie - szafa, re-
gał, szafka, regał nad szafkę, stolik, 
stolik pod TV, laptop - Częstocho-
wa Lisiniec, tel. 508 747 290

 OMeble w dobrym stanie, „norwe-
skie”  tel. 508 747 290

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

 OPralka whirlpool ładowana  
od góry. Tel. 721 390 993

 OPrasowalnica elektryczna  
 tel. 34 362 94  27

 OProgramator do pralki typ 770 no-
wy – tel. 790 819 855

 ORadio+cd+magnetofon+2 głośniki 
2x25W + głośnik basowy,   
300 zł, tel. 697 272 102

 OSerwis obiadowo-kawowy: (6-oso-
bowy) z kamionki ciemny brąz; 
-z duralxu; tel. 504 230 153

 OSkóra futrówka świńska,  
tel. 790 819 855

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

 OTelefon OPPO A12, czarny,  
zakupiony w salonie.  
Częstochowa, tel. 503 775 955

 OTV LED 40 cali samsung 3-D  
full hd dvb-t. Tel. 721 390 993

 OTV LCD 32 cale funai.  
Tel. 721 049 100

 OToaleta kompaktowa 
– używana w bdb. stanie,  z „Koła”.  
Tel. 501 109 822

 OToaleta kompaktowa - kompletna ty-
pu warszawskiego, wyjście od dołu.

 OUmywalka z „Koła” z baterią o wym. 
65x47 + szafka biała.  
tel. 501 109 822

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

 O  Węgiel ekogroszek luzem i worko-
wany z dostawą pod podany adres 
na terenie Częstochowy i okolic . 
Tel. 601 495 165

 OWzmacniacz gitarowy 30W lam-
powy typu VOX, b.dobry, 500 zł, 
 tel. 697 272 102

PRACA
DAM PRACĘ

 OPraca w Radomsku – Operator 

wózka widłowego z UDT lub Ope-

rator produkcji. Więcej informacji:  

663 330 218

 OPrzyjmę do pracy handlowca  

tel. 601 505 520

 OPrzyjmę do pracy szlifierza 

 tel. 601 505 520

 OPrzyjmę do pracy drykiera/wyobla-

cza tel. 601 505 520

 OFirma Tacho poszukuje pracownika 

do serwisu tachografów 

tel: 663 488 502

SZUKAM PRACY
 OPodejmę pracę - pracownik gospo-

darczy, porządkowy, stróż, godziny 

popołudniowe, nocne. Solidny i dys-

pozycyjny. Tel. 502 417 160 

 OPodejmę pracę pracownika gospo-

darczego - ogrody, posesje, porząd-

ki, itp. Tel. 536 512 396

 OPodejmę pracę - pracownika go-

spodarczego - ogrody, posesje, po-

rządki, itp. tel. 508 747 290 

 OPodejmę pracę - mężczyzna lat 44, 

podejmie pracę jako tokarz, ślusarz, 

tel. 694 200 794.

USŁUGI

 ONaprawa pomp wodnych, hydrofo-

rowych, samochodowych i cyrkula-

cyjnych.  Ul. Ikara 133a,  

tel. 669 245 082

 OPodejmę prac dodatkową; pracow-

nika gospodarczego, ogrody, pose-

sje, porządki itp. Gliwice.  

tel. 502 918 616

 OFlash gsm profesjonalny serwis tele-

fonów komórkowych oraz nawigacji 

gps. Częstochowa, al. Wolności 10 

(w bramie). Tel. 888 149 969

INNE

 O Wolny lat 54, bezdzietny, niezależny 

finasowo pozna panią. Pani może po-

siadać dzieci.  Tel. 660 006 217
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Kuba szuka nowego domu!
Chłopak młody nie jest, bo ma już 12 lat, ale energii mu nie brakuje! Kuba potrzebuje zdecydo-
wanego właściciela, który będzie umiał ogarnąć jego energię i dobrze go poprowadzi.
Chłopak zna smycz, ale zdarzy mu się czasem mocniej pociągnąć. Niestety Kuba nie może za-
mieszkać w domu z ogrodem, bo każdy płot to dla niego nie problem do przeskoczenia. On po-
trzebuje bloku (najlepiej, żeby była winda), częstych spacerów i wielu zabaw.
W nowym domu musi zostać jedynakiem, bo nie przepada za innymi zwierzętami. Chłopak jest 
bardzo kontaktowy, uwielbia mieć styczność z człowiekiem, być głaskany i czasem przytulany.
No nie czekaj, odmień los tego psa!
Właśnie Twój dom to może być jego jedyną szansą na lepsze życie!

Doran cudny pies, który pragnie tylko domu.
Do schroniska trafił w styczniu tego roku. Psiak jest już po ka-
stracji i śmiało może biec do domu, ale tego domu nadal nie wi-
dać! Doranek ma dopiero około 2 lat więc całe psie życie jeszcze 
przednim. Chłopak jest bardzo przyjacielski, jeżeli chodzi o inne 
psiaki w schronisku. W nowym domu nie powinno być proble-
mu, jeśli masz już jakiegoś psiaka, ale polecamy spacer zapo-
znawczy. Doran jak to młodziak jest aktywny, ciekawy świata i 
uwielbia spacery z człowiekiem. Fajnie, gdyby w nowym domu, 
jeżeli trafiłby np. do domu z ogrodem, miał możliwość spacerów 
na smyczy za placem. Doran jest też bardzo proludzkim psia-
kiem i nigdy nie odmawia głaskania podczas spacerów. Ten 
psiak marnuje się w schronisku i wiemy, że szuka właśnie Ciebie!

Rufinka  
już 11 lat czeka na dom w 
naszym schronisku!
Nie rozumiemy co ta średnia 
sunia jeszcze tu robi..Nie jest 
konfliktowa w stosunku do 
innych psiaków. Powoli 
nabrała pewności i polubiła 
spacery na smyczy.. Bardzo 
prosimy o dom dla tej 
średniaczki! Brevuś wciąż szuka tego jedynego człowieka!

Jedyny przyjęty w 2017 roku Brevuś, wciąż szuka tego jedynego 
człowieka! Chłopak ma około 7 lat i potrzebuje spokojnego 
domu, najlepiej bez innych zwierząt. Czy znasz taki?
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Bohun ma dopiero 3 lata.
Potrzebuje świadomego, doświadczonego, cierpliwego opieku-
na, który zna się na obcowaniu z psami i będzie słuchał zaleceń 
wolontariuszy oraz behawiorystki. Psiak wrócił już raz z adopcji, 
nie ze swojej winy. Chłopak jest raczej indywidualistą, nie pole-
camy do domu z dziećmi oraz innymi zwierzętami. Bohunek 
nauczył się chodzić na smyczy i poznaje twarze nowych wolon-
tariuszy. Jeżeli nie boisz się wyzwań i jesteś otwarty na pracę z 
Bohunem, to dzwoń! Nie pozwól mu na dożywocie w schroni-
sku! On się zmieni na 100%, ale do tego potrzebny mu człowiek, 
czas i praca nad jego lękami oraz zrozumienie. Adoptuj!

Zgrywus od 2016 roku czeka na dom!

W środku jest bardzo delikatnym psiakiem, co udowadnia przy 
dłuższym poznaniu i przekonaniu się do danej osoby. Nie jest 
konfliktowy, ale miewa czasem sprzeczki z innymi psiakami. 
Niestety nie polecamy go do domu z małymi dziećmi. Psiak naj-
lepiej odnalazłby się w domu z ogrodem. Czy Zgrywus doczeka 
się tego dnia, w którym go adoptujesz?

Bajgiel 
Do schroniska trafił w 2012 
roku. Bajgiel dogaduje się z 
innymi psami, na smyczy 
jest bardzo grzeczny. Jest 
delikatny w stosunku do 
dzieci. Uwielbia też się 
czasem bawić.

Tekla oddana przez właściciela bo... nie mieściłaby się w mieszkaniu!

Tekla to przepiękna, młoda suczka w typie owczarka niemieckiego długowłosego.
Oddana do schroniska przez swojego właściciela, który z domu przeprowadzał się do bloku..Tekla 
straciła wiarę i zaufanie do ludzi, co okazywała zębami, nie chciała wyjść z budy/kojca. Po kilku mie-
siącach pracy z behawiorystą otworzyła się i jest już dużo lepiej - chodzi na spacery i poddaje się 
pieszczotom. Niestety cały czas jest nadreaktywna i czasami nie radzi sobie z pobudzeniem.
Dlatego poszukujemy zrównoważonego opiekuna, doświadczonego w pracy z psami, który da jej 
spokojny dom, w spokojnej okolicy. Człowieka asertywnego w stosunku do psów, który da jej 
wsparcie i pomoże uwierzyć w człowieka.Tekla absolutnie nie nadaje się do domu z dziećmi i ra-
czej bez innych zwierząt. PRZYWRÓĆ JEJ WIARĘ W CZŁOWIEKA!
PS: Nie wydamy Tekli do pilnowania podwórka!

Czaki to typ psa idealnego!

Chłopak nie narzeka na towarzystwo innych psiaków, da 
się go połączyć z innymi boksami na wybiegu, bez proble-
mów. Mimo wieku 11 lat energia nadal go nie opuszcza i 
kocha biegać, bawić się. Jest delikatny w stosunku do ludzi 
małych i tych dużych, na spacerach nie ciągnie. Niestety, 
kiedy już wraca do boksu, zrezygnowany idzie do budy i 
nawet niechętnie wychodzi po jedzenie! Czaki z każdym 
dniem coraz bardziej traci nadzieje, że znajdzie swój jedy-
ny dom... Kto go pokocha?!

ZAPRASZAMY!


