
 ■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara

Uczniowie jednej z  klas V Liceum 
Ogólnokształcącego im. Adama 
Mickiewicza chcą, aby religia była 
poza blokiem zajęć obowiązko-
wych. O  pomoc zwrócili się do 
Fundacji Wolność od Religii, która 
wystosowała w tej sprawie list do 
dyrekcji. - Plan lekcji zostanie zmo-
dyfikowany - zapewniają 
przedstawiciele szkoły.

W klasie II E jest 29 uczniów. Na re-
ligię uczęszcza zaledwie 6 z nich. - Nie-
stety jedna z dwóch godzin katechezy 
została umieszczona w tygodniowym 
planie zajęć pomiędzy zajęciami obo-
wiązkowymi, w związku z czym więk-
szość uczniów jest zmuszona spędzić 
w  szkole jedną godzinę dłużej, prze-
czekując ten czas w  bibliotece szkol-
nej - informuje Dorota Wójcik, preze-
ska zarządu Fundacji Wolność od Reli-
gii. - Przedmioty nadobowiązkowe ta-
kie jak religia i etyka, zgodnie z inten-
cją ustawodawcy, nie powinny być 

umieszczane pomiędzy 
innymi zajęciami obo-
wiązkowymi w  sytuacji, 
gdy jest to dyskryminują-
ce. Nie jest to wyrażone 
wprost w  przepisach 
oświatowych, jednakże 
brak takiego zapisu, nie 

oznacza, że ustawodawca wprowa-
dzając religię do szkół, nie miał na 
uwadze takiego sytuowania jej w pla-
nie zajęć, aby uchronić uczniów przed 
dyskryminacją. (...) Jednocześnie zwra-
cam uwagę, że nie jest dyskryminacją 
umieszczenie katechezy jako ostatniej 
godziny w  planie lekcji danego dnia 
podobnie, jak nie jest dyskryminacją 
umieszczenie na ostatniej godzinie 
biologii czy fizyki. Przeciwnie – umiesz-
czenie katechezy w  środku dnia lek-
cyjnego łączy się z  krzywdą uczniów, 
którzy nie zapisali się na takie zajęcia, 
a  w  przypadku przedmiotów obo-
wiązkowych ich umieszczenie w ciągu 
dnia nie niesie ze sobą ww. konse-
kwencji - tłumaczy w liście wystosowa-
nym do dyrekcji. - Ponadto umiesz-
czanie zajęć z  katechezy w  środku 
dziennego planu zajęć postrzegamy 
jako (być może nieświadomą) próbę 
wywierania nacisku na to, aby ucznio-
wie raczej w zajęciach religii rzymsko-
katolickiej uczestniczyli, aniżeli z nich 
rezygnowali. Takie działania w istocie 
rzeczy naruszają również normę art. 
53 ust. 4 Konstytucji RP Religia kościo-
ła lub innego związku wyznaniowego 
o uregulowanej sytuacji prawnej mo-
że być przedmiotem nauczania 
w szkole, przy czym nie może być na-
ruszona wolność sumienia i religii in-
nych osób - czytamy.

Fundacji Wolność od Religii zwróci-
ła się z  wnioskiem „o  poszanowanie 
obowiązujących przepisów prawnych 
dotyczących organizowania lekcji reli-
gii w  szkole w  taki sposób, aby wol-
ność sumienia  i światopoglądu dzieci 
nieuczęszczających na lekcje religii 
rzymskokatolickiej i  ich rodziców nie 
była naruszana”.

Wobec zaistniałej sytuacji plan za-
jęć ma zostać zmodyfikowany. - Zde-
cydowana większość uczniów tej klasy 
w ubiegłym roku uczęszczała na reli-
gię - podkreślają przedstawiciele V LO 
Mickiewicza w  Częstochowie. - Plan 
zajęć jest przygotowywany z wyprze-
dzeniem, a  deklaracje dotyczące 
uczęszczania uczniów na religię są 
zbierane na początku września. Cięż-
ko zatem prorokować, ilu uczniów 
zrezygnuje z  katechezy. W  tym roku 
deklaracje otrzymaliśmy dokładnie  
8 września, gdy plan był już więc goto-
wy. W  efekcie zdecydowana więk-
szość klasy rzeczywiście raz w  tygo-
dniu ma okienko. W tym czasie mło-
dzież nie jest pozostawiona sama so-
bie. Jest zaopiekowana - w bibliotece 
szkolnej prowadzone są zajęcia z edu-
kacji czytelniczej. Nie pozostajemy 
jednak obojętni na prośby rodziców 
i uczniów. Staramy się zmodyfikować 
plan lekcji - podsumowują.
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Jest wyrok

Ortopeda pójdzie  
do więzienia
Znany lekarz z  Częstochowy pójdzie do więzienia. Sąd Naj-
wyższy oddalił kasację wyroku w sprawie chirurga ortopedy. 
Michał Sz. został skazany na cztery lata więzienia za gwałt na 
pacjentce i doprowadzenie innej pacjentki do poddania się 
czynności seksualnej.

Sąd Najwyższy na rozprawie kasacyjnej odrzucił wszystkie wnio-
ski obrońców chirurga ortopedy uznając je jako bezzasadne. Rok 
temu Sąd Okręgowy skazał lekarza prawomocnie na cztery lata 
więzienia za gwałt na pacjentce i doprowadzenie innej kobiety do 
poddania się czynności seksualnej. Do gwałtu na pacjentce Woje-
wódzkiego Szpitala Specjalistycznego doszło 30 września 2018 ro-
ku w  godzinach popołudniowych, kobieta pojawiła się w  WSzS 
w celu zdjęcia szwów po wykonanym wcześniej zabiegu operacyj-
nym. Lekarz miał je zdjąć podczas umówionej wizyty. Wtedy miało 
dojść do zgwałcenia w jednym z pokojów na oddziale. Na policję 
zgłosiła się również druga pacjenta Michała Sz., która stwierdziła, 
że lekarz wykorzystał ją seksualnie w czerwcu 2015 roku. Kobieta 
zeznała, że przeszła zabieg ortopedyczny, po którym umówiona 
została wizyta kontrolna, potem jeszcze jedna wizyta z udziałem 
Michała S. Wizyta miała miejsce podczas niedzielnego dyżuru leka-
rza w WSzS. Michał S. nie przyznał się do winy. Prokuratura pod-
czas śledztwa zasięgnęła opinii znanego biegłego seksuologa, któ-
ry zbadał ortopedę.

W listopadzie 2019 roku sąd I instancji uznał Michała Sz. winnym 
i skazał go na 4 lat pozbawienia wolności i czteroletni zakazy wyko-
nywania zawodu chirurga. Oskarżony miał także zapłacić nawiązki 
na rzecz pokrzywdzonych w wysokości 50 i 30 tysięcy zł. Sz. wniósł 
apelację. Sąd Okręgowy rok później prawomocnie utrzymał wyrok, 
zmodyfikował jedynie zakaz pracy. Obrońcy lekarza wnieśli kasację 
od wyroku do Sądu Najwyższego.

Tragiczny wypadek w Koziegłowach

Jeden z kierowców  
nie ustąpił pierwszeństwa

64-letni kierowca nie żyje - to tragiczny efekt wypadku, do 
którego doszło w Koziegłowach. Ze wstępnych ustaleń poli-
cjantów wynika, że mężczyzna nie ustąpił pierwszeństwa 
i zderzył się z kierowcą audi.

Do tego tragicznego zdarzenia doszło na drodze krajowej nu-
mer 91 w Koziegłowach. Ze wstępnych ustaleń mundurowych wy-
nika, że 64- letni kierowca daewoo lanos wyjeżdżał z ulicy Wylągi. 
Nie ustąpił jednak pierwszeństwa kierującemu audi A4, który je-
chał w kierunku Częstochowy.

64-latek zginął na miejscu. Przez kilka godzin na miejscu zdarze-
nia pod nadzorem prokuratora pracowali stróże prawa. Ustalane 
są dokładne przyczyny i okoliczności tego tragicznego zdarzenia.
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Częstochowa

Psi nos znowu w akcji

Budżet obywatelski

Ostatnie dni głosowania

Kilka dni temu mieszkaniec Częstochowy 
zgłosił kradzież skutera. Złodziej włamał się 
do garażu na Rakowie i wyniósł cenne rzeczy. 
Po kilku dniach ponownie wrócił w to samo 
miejsce. Tym razem jego łupem padł sprzęt 
RTV. Na miejscu zdarzenia pracował prze-
wodnik ze swoim czworonożnym partnerem. 
Zgrany duet odnalazł w  pobliskim pusto-
stanie skuter skradziony 17 września.

Od dawna psy są wykorzystywane do pracy 
w  służbach. Dzięki ich wrodzonym zdolno-
ściom do rozróżniania molekuł zapacho-
wych, świetnie sprawdzają się w poszukiwa-
niach osób zaginionych czy tropieniu prze-
stępców. Zdecydowana większość psów 
w częstochowskim garnizonie to psy patrolo-
wo–tropiące, które na co dzień dbają o bez-

pieczeństwo mieszkańców miasta i powiatu.
Jednym z czworonogów jest Kair, który sły-

nie z zamiłowania do gumowych piłek, a za-
bawa ze swoim opiekunem nigdy mu się nie 
nudzi. Jednak Kair to też bardzo dobrze wy-
szkolony „funkcjonariusz”. Udowodnił to pod 
koniec sierpnia, gdy wytropił skradzione mo-
tocykle.

Teraz po raz kolejny udowodnił, że sumien-
na praca podczas szkoleń u  boku swojego 
przewodnika daje dobre efekty. Gdy policyj-
ny duet pojechał na miejsce włamania, Kair 
od razu złapał trop i ruszył w kierunku pozo-
stawionego przez włamywaczy łupu. Kilo-
metr dalej na terenie opuszczonej posesji 
odnalazł jednoślad skradziony kilka dni wcze-
śniej z tego samego garażu.

Jeszcze tylko przez kilka dni możemy gło-
sować na propozycje zadań realizowanych 
w  ramach Budżetu Obywatelskiego. Wśród 
pomysłów są między innymi postawienie 
w  jednej z  dzielnicy ogromnej, sztucznej 
choinki wraz z szeregiem iluminacji, cykl let-
nich koncertów fortepianowych w  Parku 
Miejskim im. Staszica Park Jasnogórski, rewi-
talizacja kolejnej części Park im. Gabriela 
Narutowicza, a także stworzenie rolkowiska 
- wrotkarni na płycie lodowiska przy ul. Boya 
Żeleńskiego.

Szczegóły dotyczące poszczególnych pro-
jektów:
1. Sztuczna choinka miałaby powstać w dziel-

nicy Północ - na terenie za pętlą tramwajo-
wą Fieldorfa - Nila w pobliżu zbiegu ulic Wi-
tosa-Wyzwolenia-Pużaka. Słowem często-
chowskie Rockerfeller Center - wystarczy 
zagłosować na projekt nr 536. Na to zada-
nie swój głos mogą oddać tylko mieszkań-
cy dzielnicy Północ.

2. Z kolei każdy z mieszkańców może zagło-
sować za organizacją cyklu letnich koncer-
tów fortepianowych w Parku Miejskim im. 
Staszica Park Jasnogórski, gdzie na wzór 
warszawskich Łazienek pośród wody i zie-
leni mogą rozbrzmiewać występy najwięk-
szych wirtuozów fortepianu z Polski i całe-
go świata. Aby tak się stało wystarczy za-
głosować na projekt ogólnomiejski nr 533.

3. Mieszkańcy dzielnic Zawodzie natomiast 
mogą zagłosować na rewitalizację kolejnej 
części Park im. Gabriela Narutowicza, jed-
nego z  najstarszych w  mieście, zakątków 
zielonych nad Wartą. Po miejscach do za-
bawy i  rekreacji, pora na remont asfalto-
wych ścieżek i wymianę małej architektury 
w  sąsiedztwie szkoły i  terenu szpitala. To 
projekt nr 704. Mogą na niego głosować 
mieszkańcy dzielnicy Zawodzie.

4. Jeden z projektów mówi o przekształceniu 
lodowiska przy ulicy Boya-Żeleńskiego 
w obiekt całoroczny. Zgodnie z projektem 
miałyby powstać bandy hokejowe oraz naj-
nowocześniejsze multisportowe maty „Stil-
mat”. Dzięki temu w sezonie letnim mogło-
by tu funkcjonować rolkowisko bądź wrot-
karnia. To zdanie ogólnomiejskie z nume-
rem 491.

 

Jak głosować?

Zasady głosowania: 
• Głosować mogą mieszkanki i  mieszkańcy 

Częstochowy.
• Głosowanie odbywa się poprzez kartę do 

głosowania wypełnianą na platformie in-
ternetowej do głosowania dostępnej na 
stronie internetowej www.konsultacje.
czestochowa.pl

• Każda głosująca osoba ma do rozdyspono-
wania 10 punktów na projekty ogólnomiej-
skie oraz 10 punktów na projekty dzielni-
cowe. Punkty należy rozdysponować 
w trakcie jednego głosowania. Niewykorzy-
stanie pełnej puli punktów nie powoduje 
nieważności głosu.

• W  przypadku projektów o  charakterze 
dzielnicowym, osoby głosujące mogą od-
dać swój głos na projekty dotyczące dziel-
nicy, w której mieszkają.

• W  ramach każdej puli (ogólnomiejskiej 
i  dzielnicowej) można przyznać 10 punk-
tów jednemu projektowi lub rozdzielić 
punkty pomiędzy projekty.

• Każda osoba uprawniona do głosowania 
ma prawo głosować tylko raz.

• Aby prawidłowo oddać głos należy podać 
swoje dane: imię i nazwisko, 4 ostatnie cy-
fry numeru PESEL, adres zamieszkania 
oraz potwierdzić zawarte oświadczenia.

• W  celu weryfikacji oddania głosu należy 
wprowadzić w określone pole numer tele-
fonu komórkowego.

• Na wskazany numer telefonu osoba głosu-
jąca otrzyma SMS-em darmowy kod wery-
fikacyjny, który należy wpisać w  kolejne 
pole.

• Przy użyciu jednego numeru telefonu mogą 
zagłosować 2 osoby, ponieważ na jeden 
numer telefonu można uzyskać 2 kody - po 
jednym dla każdej z 2 osób.

• Jeśli nie możesz zagłosować, sprawdź czy 
wpisałeś/-aś poprawnie wszystkie swoje 
dane, przede wszystkim czy nie pomyliłeś/-
-aś się wpisując 4 ostatnie cyfry numeru 
PESEL.

• W bazie osób uprawnionych do głosowania 
znajdują się osoby zameldowane w  Czę-
stochowie na pobyt stały lub czasowy. Jeśli 
jesteś mieszkańcem/mieszkanką, który nie 
posiada meldunku, a chcesz zagłosować – 
zgłoś się z dowodem tożsamości do stacjo-
narnego punktu głosowania przy ul. Ślą-
skiej 3/5, czynnego w dni robocze w godz. 
12:00-15:30, w celu weryfikacji tożsamości 
i dodania do bazy osób uprawnionych do 
głosowania.

• Jeżeli nie posiadasz numeru PESEL, również 
przyjdź do stacjonarnego punktu głosowa-
nia.

• Uwaga: W przypadku zadań nieinwestycyj-
nych, ich realizacja będzie zależna od sytu-
acji epidemiologicznej.

O krok od tragedii

Chciał popełnić 
samobójstwo...

Sam zgłosił się na policję

Miał dość życia  
w ukryciu...

Wsparcie dla KGW

Już tylko kilka dni 
na złożenie wniosku

Częstochowscy policjanci w ciągu nie-
spełna dwóch godzin odnaleźli 
mieszkańca Częstochowy, który wy-
szedł z domu z myślami samobójczymi. 
Dzięki szybkiej reakcji funkcjonariuszy 
mężczyzna w porę trafił do szpitala.

Oficer dyżurny częstochowskiej policji 
przekazał informację podległym patro-
lom o  poszukiwaniach 36-letniego 
mężczyzny, który wyszedł z domu z za-
miarem targnięcia się na swoje życie. 
O zaginięciu mieszkańca miasta powia-
domił członek jego rodziny. Według 
wstępnych ustaleń między bliskimi do-
szło do sprzeczki, po której 36-latek po-
żegnał się i wyszedł z domu.

Częstochowscy policjanci rozpoczęli 

poszukiwania. Po niespełna 2 godzi-
nach udało im się odnaleźć zaginione-
go. Mężczyzna ukrył się w  trudno do-
stępnym miejscu tak, by nikt go nie 
mógł znaleźć. Gdyby nie szybka reakcja 
mundurowych i  bardzo dokładne 
sprawdzenie terenu, mogło dojść do 
tragedii. Jednak wyścig z czasem trwał 
nadal - okazało się, że odnaleziony 
mężczyzna był ranny. Stróże prawa 
udzielili mu pierwszej pomocy, nie do-
puszczając do wykrwawienia i  wyzię-
bienia organizmu, a  następnie oczeki-
wali na przyjazd karetki, cały czas uspo-
kajając roztrzęsionego mężczyznę. 
36-latek został przetransportowany do 
szpitala, gdzie trafił pod opiekę specja-
listów.

Po blisko roku poszukiwań, do komisa-
riatu I  zgłosił się 33-latek, który był 
ścigany za przestępstwa narkotykowe. 
Mężczyzna miał dość życia w  ukryciu 
i  ciągłej niepewności. Trafił już do 
aresztu.

Mieszkaniec Częstochowy od roku był 
poszukiwany za przestępstwa narkoty-
kowe. W lipcu został za nim wydany list 
gończy. Policjanci z  Referatu Poszuki-
wań i Identyfikacji Osób z Częstochowy 

regularnie odwiedzali jego bliskich, 
sprawdzając, czy nie ukrywa się tam 
przed wymiarem sprawiedliwości. Co-
dziennie sprawdzali nowe informacje 
i  docierali do osób, które mogły mieć 
kontakt z 33-latkiem w ostatnim czasie. 
Nie chcąc już dłużej żyć w ukryciu i nie-
pewności, sam zgłosił się na komisa-
riat.

Mężczyzna za posiadanie znacznej ilo-
ści środków odurzających spędzi w wię-
zieniu prawie 4 lata.

Do 30 września koła gospodyń wiej-
skich mogą ubiegać się w  Agencji 
Restrukturyzacji i  Modernizacji Rol-
nictwa o  przyznanie pomocy 
finansowej na realizację swoich zadań 
statutowych.

Wnioski o wsparcie można składać na 
działalność zarejestrowanego KGW. 
Pula środków wynosi 70 mln zł, a wyso-
kość pomocy uzależniona jest od liczby 
członków kół i wynosi: 5 tys. zł – dla li-
czących nie więcej niż 30 osób, 6 tys. zł 
– jeśli liczba członków mieści się w prze-
dziale 31-75 oraz 7 tys. zł – w przypad-
ku jeszcze liczniejszych kół.

Koło Gospodyń Wiejskich otrzymane 
fundusze może przeznaczyć na:
• aktywność społeczno-wychowawczą 

i  oświatowo-kulturalną w  środowi-
skach wiejskich;

• działalność na rzecz wszechstronnego 
rozwoju obszarów wiejskich;

• rozwój przedsiębiorczości kobiet;
• inicjowanie działań na rzecz poprawy 

warunków życia i pracy kobiet na wsi;
• upowszechnianie i  rozwijanie form 

współdziałania, gospodarowania i ra-
cjonalnych metod prowadzenia go-
spodarstw domowych;

• reprezentację interesów środowiska 
kobiet wiejskich wobec organów ad-
ministracji publicznej;

• rozwój kultury ludowej, w  tym 
w  szczególności lokalnej i  regional-
nej.

Przyznane dofinansowanie musi zostać 
wykorzystana do 31 grudnia 2021 r., 
natomiast jego rozliczenia (przez złoże-
nie sprawozdania) należy dokonać do 
31 stycznia 2022 r.

Wnioski o wsparcie można składać do 
30 września we właściwym ze względu 
na siedzibę koła biurze powiatowym 
ARiMR, na udostępnionym na stronie 
internetowej formularzu.

Dotychczas do Agencji wpłynęło ok. 
8,5 tys. wniosków o przyznanie pomocy 
na kwotę ponad 45 mln zł.
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Kradzionym samochodem
potrącił pieszego

Ukradł pompę i zaatakował
kierownika sklepu

Zaparkował na autostradzie
i zasnął

Na trzy miesiące do aresztu trafił 19-
latek, którego zatrzymali policjanci 
z Zabrza. Młody mężczyzna potrącił pie-
szego, mając w  organizmie 1,3 promila 
alkoholu. Miał też orzeczony zakaz pro-
wadzenia pojazdów mechanicznych. 
Dodatkowo samochód, którym kierował 
był przez niego wcześniej skradziony.

Dyżurny zabrzańskiej policji otrzymał 
zgłoszenie dotyczące potrącenia piesze-
go, który przechodził przez jezdnie w re-
jonie Placu Norberta Kroczka. Po przyby-
ciu na miejsce policjanci ustalili, że 
w chwili potrącenia 50-latka w samocho-
dzie były dwie osoby. 54-letni mężczyzna 
oraz 19-latek. Początkowo żaden z  nich 
nie chciał się przyznać do kierowania po-
jazdem. Dodatkowo okazało się, że ford, 
którym jechali, był wcześniej skradziony 

na terenie Gliwic. Potrącony pieszy z ura-
zami głowy został odwieziony w  stanie 
niezagrażającym życiu do szpitala, a spra-
wą zajęli się kryminalni z zabrzańskiej ko-
mendy. Policyjne czynności pozwolił usta-
lić, że za kierownicą samochodu w chwili 
potrącenia 50-latka siedział 19-letni za-
brzanin. Jak się okazało miał on czynny 
zakaz kierowania pojazdami mechanicz-
nymi, który wydano na niego również 
w  związku z  kierowaniem pojazdem 
w  stanie nietrzeźwości. 19-latek usłyszał 
już zarzuty dotyczące: złamania zakazu 
sądowego, kierowania w  stanie nietrzeź-
wości uprzednio skradzionym samocho-
dem i  potrącenia pieszego, który doznał 
ogólnych obrażeń ciała. Sąd Rejonowy 
w  Zabrzu tymczasowo aresztował na 
okres 3 miesięcy podejrzanego w tej spra-
wie. Grozi mu kara do 5 lat więzienia.

Zarzut kradzieży rozbójniczej usłyszał 36-
letni mężczyzna, którego zatrzymali 
policjanci z Radzionkowa. Sprawca ukradł 
pompę cyrkulacyjną, a gdy próbował go 
zatrzymać kierownik sklepu, uderzył go 
i  uciekł. Prokurator zastosował wobec 
mężczyzny policyjny dozór. Grozi mu kara 
do 10 lat więzienia.

Do jednego ze sklepów w Radzionkowie 
przyszedł mężczyzna, który chciał „kupić” 
pompę cyrkulacyjną. Sprzedawca podał 
mu ją z  wystawy, do jej zamontowania 
potrzebne były jeszcze śrubunki i  prze-
dłużenia do rur. Wtedy klient zorientował 
się, że nie starczy mu na to wszystko pie-
niędzy…

Mężczyzna przerzucił towar przez ogro-
dzenie i  jakby nigdy nic, wyszedł ze skle-

pu. Kiedy pakował łup do plecaka, zorien-
tował się, że został namierzony przez pra-
cowników sklepu. Doszło do szarpaniny. 
Sprawca uderzył urządzeniem kierownika 
sklepu, wyrzucił pompę centralnego 
ogrzewania w  krzaki i  zaczął uciekać 
w kierunku bazy paliw, sądząc, że nikt go 
nie będzie już gonił.

Zaalarmowani policjanci natychmiast 
pojawili się na miejscu. Mieszkaniec Pie-
kar Śląskich został zatrzymany i  trafił do 
policyjnej celi. Policjanci odnaleźli rów-
nież skradzioną pompę, którą złodziej wy-
rzucił.

36-latek usłyszał zarzut kradzieży roz-
bójniczej. Wobec sprawcy Prokurator Re-
jonowy w  Tarnowskich Górach zastoso-
wał dozór policji. O dalszym losie podej-
rzanego zdecyduje sąd. Grozi mu kara do 
10 lat więzienia.

Dzięki reakcji przypadkowego kierowcy 
być może nie doszło do tragedii. Zgła-
szający poinformował policjantów, że 
na autostradzie A1 był zaparkowany sa-
mochód, a w środku siedział kierowca. 
Świadek chciał mu pomóc, ale męż-
czyzna kompletnie nie reagował na 
wołania. Powodem były blisko 3 pro-
mile alkoholu w jego organizmie...

W niedzielę około godziny 22:30 dy-
żurny tarnogórskiej komendy otrzymał 
zgłoszenie, że nieopodal zjazdu z auto-
strady A1 w rejonie Czekanowa, na le-
wym pasie ruchu, pod prąd, stoi zapar-
kowany samochód marki Opel Meriva. 
W środku samochodu, za kierownicą, 

siedział mężczyzna, który nie reagował 
na wołanie zgłaszającego.

Na miejsce pojechali policjanci ze 
Zbrosławic, którzy dobudzili mężczy-
znę. Okazało się, że był to 32-letni 
mieszkaniec Żor. Mężczyzna był zdezo-
rientowany i nie wiedział, gdzie się znaj-
duje. Okazało się, że miał w organizmie 
blisko 3 promile alkoholu…

Samochód został odholowany, a męż-
czyzna stracił prawo jazdy. Dzięki posta-
wie świadka kierowca opla wkrótce sta-
nie przed sądem. Za jazdę w stanie nie-
trzeźwości 32-latkowi grozi grzywna, za-
kaz prowadzenia pojazdów oraz kara 2 
lat więzienia.

20 lat temu wyłudził 
9 milionów złotych. 
Wkrótce stanie przed sądem

Ugryzł 13-latkę. 
Chciał zabrać jej 
telefon

Policjanci z  KWP w  Katowicach zwalcza-
jący przestępczość gospodarczą 
zakończyli właśnie postępowanie 
w  sprawie działalności zorganizowanej 
grupy przestępczej, zajmującej się licz-
nymi oszustwami i  „praniem brudnych 
pieniędzy”. Po 20 latach ukrywania się 
w Szwecji głównego z podejrzanych, zo-
stał on tam namierzony, zatrzymany 
i deportowany do Polski. Akt oskarżenia 
trafił do sądu...

Policjanci z  Wydziału do Walki z  Prze-
stępczością Gospodarczą Komendy Woje-
wódzkiej Policji w  Katowicach zakończyli 
ostatni wątek postępowania przeciwko 
podejrzanym o szereg oszustw na szkodę 
wielu podmiotów z  terenu całej Polski. 
Przedmiotem śledztwa była działalność 
zorganizowanej grupy, mającej na celu 
popełnianie przestępstw przeciwko mie-
niu i  obrotowi gospodarczemu. Członko-
wie grupy przejmowali zadłużone pod-
mioty gospodarcze i wyprowadzali z nich 
następnie ich majątek. W głównej mierze 
chodziło o  pewną sieć supermarketów 
i nieprawidłowości przy jej likwidacji oraz 
wyłudzenia mienia na szkodę kilkuset 
podmiotów gospodarczych na terenie ca-
łego kraju na kwotę aż 9 milionów zło-
tych! Sprawcy brali m.in. na firmę towary, 
za które nigdy nie zapłacili kontrahentom.

Pierwotnie postępowanie prowadzone 
było od 2000 roku przez Komendę Miej-
ską Policji w Katowicach, a następnie zo-
stało przejęte do dalszego prowadzenia 
w 2004 roku przez Komendę Wojewódzką 

Policji w Katowicach. Sprawa obejmowała 
łącznie 87 czynów, m.in. działalność 
w  zorganizowanej grupie przestępczej, 
oszustwa i  „pranie brudnych pieniędzy”. 
Przez lata zatrzymano i  przedstawiono 
zarzuty 40 osobom podejrzanym m.in. 
o  udział w  zorganizowanej grupie prze-
stępczej zajmującej się licznymi oszustwa-
mi i „pranie brudnych pieniędzy”.

Zatrzymania uniknął jeden z  podejrza-
nych, który wyjechał za granicę, gdzie, po-
mimo wszczęcia poszukiwań listem goń-
czym, ukrywał się przez blisko 20 lat. Aż do 
2020 roku, kiedy to już zapewne uwierzył, 
że uda mu się uniknąć kary.

Śledczy prowadzący postępowanie i spra-
wę poszukiwawczą jednak o nim nie zapo-
mnieli. Uzyskane informacje pozwoliły na 
ustalenie kraju i  miejsca pobytu poszuki-
wanego na terenie Królestwa Szwecji.

W 2020 roku, w wyniku międzynarodo-
wej współpracy na podstawie Europej-
skiego Nakazu Aresztowania, doszło do 
zatrzymania podejrzanego i  wydania go 
polskim organom ścigania.

Po wykonaniu czynności procesowych, 
podczas których ogłoszono mu zarzuty 
i skierowano wniosek do sądu o zastoso-
wanie wobec podejrzanego środka zapo-
biegawczego w  postaci tymczasowego 
aresztowania. Sędzia przychylił się do 
wniosku i podejrzany, do czasu zakończe-
nia postępowania, oczekuje na rozprawę 
w areszcie śledczym. Akt oskarżenia trafił 
do sądu. Oskarżonemu grozi kara do 10 
lat więzienia.

Będzińscy policjanci zatrzymali 37-latka, 
który odpowie za kradzież telefonu i na-
ruszenie nietykalności 13-letniej 
dziewczyny. Mężczyzna znieważył także 
interweniujących policjantów. Grozi mu 
kara do 10 lat więzienia.

Dyżurny będzińskiej jednostki policji 
otrzymał zgłoszenie o kradzieży telefonu 
w jednym z autobusów na terenie miasta. 
Podróżująca do domu z harcerskiej zbiór-
ki 13-letnia dziewczyna przeżyła chwile 
grozy. W pewnym momencie podszedł do 

niej mężczyzna, który wyrwał jej telefon 
z rąk. Podczas szarpaniny dziewczyna zo-
stała przez niego ugryziona, dzięki czemu 
udało mu się zachować telefon i  uciec 
z nim z autobusu. Po otrzymaniu zgłosze-
nia mundurowi rozpoczęli poszukiwania 
sprawcy. Mundurowi ostatecznie namie-
rzyli złodzieja, zatrzymali go i  przewieźli 
do policyjnego aresztu. 37-latek odpowie 
za kradzież rozbójniczą i naruszenie nie-
tykalności 13-latki oraz znieważenie inter-
weniujących policjantów. Grozi mu za to 
kara do 10 lat więzienia
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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

 OTrening pamięci, uwagi, myślenia 
logicznego i twórczego, od 6 do 
106 lat. Tel. 668 814 587

 O Wolny lat 54, bezdzietny, niezależny 

finasowo pozna panią. Pani może po-

siadać dzieci.  Tel. 660 006 217
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KIA SPORTAGE 
1.6E, rok prod. 2017,  
gwarancja, kraj.,I-wł., F-VAT,  
serwisowany

74.900 zł 

MERCEDES GLC 
2.0 D, 4x4, rok prod. 2018, 
kraj., I-wł., F-VAT 
serwisowany,

169.900 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 A3 1.4 TSI, rok prod. 2017, kraj., I-wł., F-VAT serwisowany,  
 77.900 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 A8 4.2 E, rok prod. 2006,  26.300 zł
BMW 5 2.0 D, rok prod. 2017, kraj., I-wł., serwisowany, F-VAT  

 139.900 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
MAZDA RX-8 1.4 E, rok prod. 2003,  11.200 zł
MERCEDES GLC 2.0 D, rok prod. 2019, kraj., I-wł., serwisowany, 

F-VAT,  166.900 zł
MERCEDES S350 3.0 D, rok prod. 2009,                       39. 000 zł
MERCEDES GL450 4.7 E, rok prod. 2013,                       127. 500 zł
MITSUBISHI LANCER 1.6 E, zakup 2005,  9.800 zł
OPEL ASTRA III, 1.3 D, rok prod. 2007, kraj.,      9.800 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

PEUGEOT 207 1.6 D, rok prod. 2011,  14.600 zł

RENAULT CLIO 1.5 D, rok prod. 2017, kraj., I-wł, F-VAT,  

serwisowany,    27.900 zł

RENAULT COLOES 4x4, 2.0 D, rok prod. 2009,    17.900 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

SEAT IBIZA 1.9 D, rok prod. 2004,  9.800 zł

TOYOTA AVENSIS 2.0 D, rok prod. 2009,  19.900 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. 2018, kraj., I-wł., serwisowany, F-VAT, 

 69.900 zł

VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2009,  19.900zł

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 24 września 2021

INFORMACJA: 792 620 051
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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?!
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