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Nie żyje kierowca

Tragiczny
wypadek
w Myszkowie
36-letni kierowca nie żyje - to efekt tragicznego
wypadku, do którego doszło na ulicy Krasickiego w Myszkowie.
Do wypadku doszło w poniedziałek (6.09.) około
godziny 5.30 w Myszkowie na ulicy Krasickigo. Ze
wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierowca opla corsy nie dostosował prędkości do
warunków panujących na drodze, stracił panowanie nad pojazdem, zjechał do rowu i uderzył
w drzewo. Mężczyzna zginął na miejscu. Szczegóły i okoliczności wypadku badają śledczy.

Najciemniej pod latarnią?

Zatrzymali
poszukiwanego
listem gończym
na... jego posesji
Kryminalni z Częstochowy zatrzymali członka
zorganizowanej grupy przestępczej dokonującej przestępstw karnych i karnoskarbowych.
Mężczyzna ukrywał się od września 2020 roku
po tym, jak funkcjonariusze z Centralnego Biura
Śledczego zlikwidowali nielegalną fabrykę papierosów działająca na terenie powiatu
częstochowskiego. 59-latek został schwytany
na... własnej posesji.

Blisko 9 milionów złotych otrzyma Częstochowa
na
kolejny
etap
termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej. Tym razem nowe
oblicze zyskają II LO im. R. Traugutta,
Szkoła Podstawowa nr 36 przy ul. Kasztanowej i 42 przy Alei Armii Krajowej
oraz w Zespół Szkolno - Przedszkolny
nr 3 przy ul. Łukasińskiego.
- Kolejne cztery placówki oświatowej
przejdą termomodernizację. Łączny
koszt wszystkich inwestycji to ponad 15
mln złotych, z czego dofinansowanie
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to blisko 9 mln złotych - podkreśla prezydent Krzysztof Matyjaszczyk.
Miasto ogłosiło przetargi na te 4 zadania
nieco wcześniej, więc te inwestycje – obecnie z dofinansowaniem unijnym - mają już
wyłonionych wykonawców.
W zakresie robót budowlanych jest m.in. ocieplenie
ścian zewnętrznych, da-

chów, ścian fundamentowych, wymiana instalacji c.o. wraz z grzejnikami,
wymiana instalacji elektrycznej z oświetleniem oraz częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.
- Prace będą realizowane zarówno
w tym, jak i w przyszłym roku - dodaje prezydent. W tym roku zostanie zrobione 1020% z zakresu robót, pozostałe prace zostaną zakończone w przyszłym. Remonty
mają być prowadzone w czasie roku szkolnego w taki sposób, aby znacząco nie zakłócać normalnych zajęć.
Dzięki inwestycjom zwiększy się efektywność energetyczna tych budynków,
zmniejszy ich negatywny wpływ na stan
powietrza w mieście oraz poprawi funkcjonalność, estetyka oraz komfort pracy
i nauki w miejskich placówkach oświatowych. - Zostało nam jeszcze tylko kilkanaście miejskich placówek oświatowych
w Częstochowie, które czekają na termomodernizację. Będziemy starali się
zaplanować te inwestycje z udziałem
środków europejskich w nowym okresie

programowania - zaznacza.
Do tej pory, w okresie programowania
2014-2020 Gmina Miasto Częstochowa
zrealizowała 4 programy termomodernizacyjne na łączną kwotę 58 mln złotych, wykorzystując ponad 35 mln złotych dofinansowanie ze środków UE.
Przy tej okazji przypominamy, że obecnie trwają roboty termomodernizacyjne
w 9 innych miejskich jednostkach, w dużej części mocno już zaawansowane.
Prace w 6 z nich (MP 7 przy ul. Mireckiego i MP 36 przy ul. Kukuczki, SP 17 na
Rakowie, SP 19 przy Orlej, SP 34 przy Dąbrowskiej i Zespół Szkół Ekonomicznych
przy ul. św. Augustyna) zakończą się
jeszcze w tym roku. W trzech pozostałych: MP 38 na Parkitce (tu realizowana
jest także rozbudowa przedszkola), VIII
LO Samorządowe i IX LO im. Norwida –
będą kontynuowane w roku przyszłym.
Te inwestycje są finansowane ze środków rządowego funduszu covidowego,
środków własnych, a – w przypadku MP
38 - także ze środków unijnych.

„Poszukiwacze” z Częstochowy namierzyli
ukrywającego się przed wymiarem sprawiedliwości przestępcę. 59-letni częstochowianin od
lipca był poszukiwany listem gończym za udział
w zorganizowanej grupie przestępczej, która na
terenie powiatu częstochowskiego nielegalnie
wytwarzała wyroby tytoniowe bez polskich znaków skarbowych akcyzy. Mężczyzna ukrywał się
od września 2020 roku po tym, jak policjanci
z Centralnego Biura Śledczego zlikwidowali nielegalną fabrykę papierosów działająca na terenie powiatu częstochowskiego.
Ostatecznie udało się schwytać mężczyznę na
terenie jego posesji. Gdy nieumundurowani
funkcjonariusze zapukali do drzwi jego domu,
mieszkający z nim członek rodziny zapierał się,
że 59-latka nie ma i nie wie, gdzie jest. Podczas
gdy zajmował rozmową policjantów, poszukiwany postanowił niespostrzeżenie wyjść z drugiej
strony budynku. Na nic jednak zdał się jego
przebiegły plan, ponieważ na swojej drodze
spotkał drugi nieumundurowany patrol policjantów. Stróże prawa zatrzymali, a następnie
doprowadzili go do aresztu, gdzie spędzi najbliższy miesiąc. Za udział w zorganizowanej grupie przestępczej grozi mu do 5 lat więzienia.

■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara
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V FESTIWAL PIWA

Browar Skrzat - z zamiłowania do bajkowych 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 postawiliśmy 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 przeprowadzamy w otwartych kadziach fermentujących,
co robią tylko nieliczne polskie browary. Dzięki
tradycyjnej recepturze piwo uzyskuje swój wyjątkowy 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 bakteriologicz-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 nachmielone, po ciężkie i mocne imperialne stouty.
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Browar Hoplala - kraftowe piwo, warzone tradycyjnie z naturalnymi
składnikami, aromatycznymi przyprawami, świeżymi owocami, rodzimymi chmielami, 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 bogactwo 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 koncernowego 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.

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 przykładamy do jakości i różnorodności naszego piwa. Biorąc pod uwagę, iż wszystko
w browarze robimy sami, metodą rzemieślniczą właśnie! to jest to nie lada wyzwanie. Warzymy na własnym sprzęcie. Nasz browar znajduję się w miejscowości
Jata w gminie Jeżowe (w odległości ok. 40 km od Rzeszowa).

FOOD TRUCKI:

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

Przedstawiciele browaru Pinta

- jako pierwsi reprezentanci polskiego browaru
- pojechali warzyć piwa za granicę. Odwiedzili
między innymi Irlandię, Francję, Japonię, Brazylię 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 kwaśnych kończąc.

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 Festi-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.
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Lubliniec

Kradli paliwo
z maszyn budowlanych
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
sierpniu bieżącego roku na terenie budowy ścieżki rowerowej w gminie Ciasna.
Sprawą od początku zajmowali się śledczy
z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu. Czynności
prowadzone w sprawie doprowadziły do

szybkiego ustalenia i zatrzymania sprawców, a także odzyskania 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 przeszukania należących do nich pomieszczeń policjanci zabezpieczyli skradzione paliwo. Sprawcy
usłyszeli łącznie 10 zarzutów kradzieży z
włamaniem, za które grozi im kara do 10
lat więzienia.

Industriada

Święto szlaku zabytków
techniki lada moment
38 obiektów w 25 miejscowościach tak wyglądać będzie Industriada, czyli
Święto Szlaku Zabytków Techniki. Na
mapie atrakcji nie zabrakło również
Częstochowy. Wszystko zacznie się od
godz. 11.00 w najbliższą sobotę, 11
września.
Święto Szlaku Zabytków Techniki odbywa
się już od 12 lat. To impreza organizowana
w tym samym czasie w całym województwie śląskim.
Motywem przewodnim Industriady jest w
tym roku hasło ,,Technika! To Was zaskoczy”. Organizatorzy zapraszają do więc do
wspólnego odkrywania tajników techniki –
jej ewolucji, rozwoju, przełomów w jej dziejach czy sposobom, dzięki którym za pomocą techniki wykorzystujemy cztery żywioły.
Tegoroczna, częstochowska odsłona Industriady odbędzie się na terenie Muzeum
Górnictwa Rud Żelaza w Parku Staszica.
I tak między godz. 11.00 i 18.00 będzie
można na starych zdjęciach prześledzić
przeobrażenia technologii wydobywania
rudy w regionie Częstochowy.
Zwiedzać samo Muzeum Górnictwa Rud
Żelaza będziemy mogli od godz. 11.45 do
15.45 – a będzie to zwiedzanie nietypowe,
bo… fabularyzowane. Fabularyzowane –
czyli z dodatkiem m.in. opowieści ludzi, których życie obracało się wokół wydobywania
bogactw ziemi – emerytowanych górników
ze Stowarzyszenia Inżynierów i Techników
Górnictwa.
Nie obędzie się bez pikniku naukowego,
podczas którego kadra Politechniki Często-

chowskiej zabierze jego uczestników w
świat nauki. Piknik potrwa od południa do
godz. 16.00.
Innego rodzaju zajęcia warsztatowe przewidziano w godzinach 11.15-17.30 – najmłodsi spróbują swych sił w rysowaniu węglem, a nieco starsi – zbudują modele z
klocków K’nex.
Oryginalnym i niecodziennym elementem tej Industriady w Częstochowie będzie także spotkanie z… kowalką. Jedyna
w Polsce taka rzemieślniczka zaprezentuje, jak tworzy się niepowtarzalne
przedmioty z metalu.
Od 11.15 do 17.30 potrwają z kolei zajęcia
na industrialnym placu zabaw – czyli zestawie zbudowanych z przemysłowych materiałów stanowisk obrazujących zasady rządzące przyrodą…
Jako że liczba miejsc jest ograniczona,
wcześniej udział w wydarzeniach Industriady trzeba sobie zarezerwować telefonicznie
– do najbliższego piątku można to zrobić w
godz. 8.00-15.00 pod nr tel. 504 757 178.
Wydarzenia Industriady w Parku
Staszica organizuje Muzeum Częstochowskie. Z pełnym programem
(także możliwością zwiedzania w
tym dniu Muzeum Produkcji Zapałek i Muzeum Historii Kolei) można
się zapoznać na głównej stronie
imprezy pod adresem https://industriada.pl/ Z kolei fanpejdż imprezy
na Facebooku jest pod linkiem https://www.facebook.com/SzlakZabytkowTechniki/

Warszawa

Będzie można zwiedzić
Rezydencję Prezydenta
W sobotę 11 września, w godz. 11-16 z
okazji 29. edycji Europejskich Dni Dziedzictwa
będzie
można
zwiedzić
Rezydencję Prezydenta RP Belweder - poinformowała Kancelaria Prezydenta.
KPRP informuje, że do zwiedzania zostaną udostępnione m.in. Gabinet Marszałka
Józefa Piłsudskiego, a także sale reprezentacyjne Belwederu - Marmurowa, Malino-

wa, Pompejańska czy Kominkowa. Zwiedzanie odbędzie się z przewodnikiem w
grupach 15-osobowych.
Wejście do Belwederu od strony pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego. Warunkiem zwiedzania Rezydencji Prezydenta
RP jest posiadanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Na teren obiektu nie można wnosić przedmiotów niebezpiecznych
oraz pojemników z płynami.
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Częstochowa

Zaopiekowali się
zagubionym
psiakiem
Patrolując ruchliwą drogę krajową numer
46 częstochowscy policjanci zauważyli
młodego psiaka. Zatrzymali swój radiowóz i zajęli się zwierzakiem do
przyjazdu pracowników częstochowskiego schroniska. Właściciel czworonoga
proszony jest o kontakt.
Starszy sierżant Robert Olawa i sierżant
Sebastian Nogaj to policjanci o wielkim
sercu. Gdy zobaczyli czworonoga biegającego przy ruchliwej drodze, zadziałali błyskawicznie. Zatrzymali swój radiowóz i
zwabili go, zachęcając kanapkami. Piesek
bardzo radośnie powitał mundurowych i
chętnie poczęstował się oferowanym je-

dzeniem. Mądry psiak wiedział co dobre,
bo z kanapek zostały tylko kromki chleba,
a on wyjadł jedynie mięso. Piesek tak polubił swoich nowych kolegów, że od tej pory nie odstępował ich na krok, wesoło machając ogonem i dając im znaki do wspólnej zabawy. Policjanci opiekowali się pupilem do przyjazdu pracowników z częstochowskiego schroniska.
Właściciel psiaka proszony jest o kontakt ze Schroniskiem dla Bezdomnych
Zwierząt pod numerem telefonu
34 361 65 66 lub elektronicznie - e-mail:
schronisko.czestochowa@gmail.com.

Wyrok nie jest prawomocny

Właściciel pubu
z grzywną
za poniżenie radnej
Jacek P., właściciel pubu został skazany
na karę grzywny za publiczne poniżanie
radnej Jolanty Urbańskiej. Restaurator
stworzył listę niechcianych gości wśród
nich była wiceprzewodnicząca rady miejskiej w Częstochowie.
Sąd uznał, że restaurator znieważył radną PO, której nazwisko znalazło się na tablicy informacyjnej pubu Cosmo z zakazem obsługi dla m.in. „lewaków, sędziów,
prokuratorów, bojówkarzy KOD-u i komunistów”. Jacek P. znieważył tym samym
kobietę, zakazując jej wstępu do lokalu i
publicznie obraził. Sąd nałożył na niego
grzywnę 4 tys. zł, obciążył kosztami sądowymi oraz nakazał wypłacić na rzecz Jo-

lanty Urbańskiej nawiązkę 3 tys. zł. Dodatkowo nakazał P. upublicznienie wyroku
na stronie internetowej komendy miejskiej policji.
Selekcja gości stworzona przez Jacka P.
w 2018 roku bardzo oburzyła radną. Jolanta Urbańska interweniowała w tej
sprawie u władz miasta, domagała się interwencji prokuratury. Jacek P. nie widział
jednak nic niewłaściwego w wywieszonych w pubie tabliczkach z nazwiskami
nieproszonych gości i dodatkowo po interwencji radnej zamieścił kolejną tabliczkę z jej nazwiskiem.
Wyrok nie jest prawomocny.

Uwaga

Sobota bez tramwajów
Z powodu układania nawierzchni jezdni
na skrzyżowaniu Alei Niepodległości z ul.
Równoległą w sobotę 11 września nastąpi
wstrzymanie ruchu tramwajowego od Zajezdni MPK do pętli przy ulicy
Fieldorfa-Nila.

Zostaną uruchomione autobusy
za tramwaj:

Linia tramwajowa nr 3 będzie kursować
na trasie skróconej: Stadion Raków – Zajezdnia MPK.
Linie: tramwajowa nr 1 oraz autobusowa nr 40 zostaną zawieszone.

W połączeniach przesiadkowych między
linią tramwajową 03, a autobusami „za
tramwaj” bilety jednorazowe zachowują
ważność po przesiadce.

01: Fieldorfa-Nila – Kucelin Szpital
02: Fieldorfa-Nila – Raków Dworzec PKP
03: Fieldorfa-Nila – Zajezdnia MPK

■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara
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Z POLICYJNEGO NOTATNIKA

Ukradł dobytek życia
91-letniej seniorce
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Chciał ukraść samochód
Policjanci zatrzymali 26-latka, który
chciał ukraść renault z terenu jednej z będzińskich posesji. Sprawcę powstrzymało
jednak... ogrodzenie kojca dla psa, na
które najechał. Pomimo próby ucieczki,
mężczyzna został zatrzymany przez mundurowych. Grozi mu 5 lat więzienia.
Dyżurny jednostki otrzymał zgłoszenie
dotyczące wtargnięcia na teren jednej z
posesji w dzielnicy Łagisza przez mężczyznę, który próbował ukraść samochód.
26-letni mieszkaniec Będzina wszedł do
samochodu, a następnie ruszył, by jak najszybciej odjechać z podwórka. Niestety,
ku jego zdziwieniu najechał na ogrodzenie, co uniemożliwiło mu wyjazd. Kiedy
plan mężczyzny okazał się fiaskiem, w
obawie o konsekwencje szybko uciekł po-

rzucając swój łup. Błyskawiczna reakcja
zgłaszającej i działanie mundurowych doprowadziło do jego szybkiego zatrzymania. Stróże prawa podczas przejazdu zauważyli nerwowo zachowującego się mężczyznę, który odpowiadał rysopisowi podanemu przez dyżurnego. Jak się później
okazało, zatrzymany miał wiele na swoim
sumieniu. Badanie policyjnym alkomatem
wykazało ponad 2,5 promila alkoholu w
jego organizmie, posiadał zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, a jakby
tego było mało, był poszukiwany przez
Sąd Rejonowy w Będzinie do odbycia kary
pozbawienia wolności. Policjanci osadzili
26-latka w policyjnym areszcie. Grozi mu
kara 5 lat więzienia. O jego dalszym losie
zdecyduje niebawem sąd.

Wyrzucili psiaka z samochodu

Policjanci zatrzymali mężczyznę, który
okradł 91-letnią mieszkankę Zabrza. Mężczyzna, wykorzystując wiek i stan zdrowia
seniorki, ukradł z jej mieszkania sprzęt
RTV i AGD oraz dokumenty. Mundurowi
odzyskali skradzione przedmioty i dokumenty. Podejrzanemu grozi do 5 lat
pozbawienia wolności.
Mieszkaniec Cieszyna odwiedził swoją
91-letnią matkę, która mieszka sama na
terenie Zabrza w dzielnicy Helenka. W
trakcie odwiedzin zauważył, że w mieszkaniu brakuje kilku sprzętów: telewizora,
pralki, radia, kuchenki mikrofalowej, dekodera telewizyjnego i maszyny do szycia
oraz dokumentów pokrzywdzonej. Z uwagi na wiek i stan zdrowia seniorka nie była w stanie stwierdzić, co się stało tymi
rzeczami. O zaistniałej sytuacji syn powiadomił policjantów z piątego komisariatu.

Mundurowi niezwłocznie po uzyskaniu informacji rozpoczęli działania zmierzające
do ustalenia, co stało się z dobytkiem kobiety. Szybko ustalono, że przedmioty zostały skradzione przez 40-letniego mieszkańca Zabrza. Mężczyzna został zatrzymany już następnego dnia po ujawnieniu
przestępstwa. W mieszkaniu podejrzanego policjanci zabezpieczyli cały utracony
sprzęt gospodarstwa domowego. Dokumenty, które skradł mężczyzna w postaci
dowodu osobistego, karty narodowego
funduszu zdrowia i legitymacji rencisty
sprawca ukrywał w piecu kaflowym. Jak
ustalili śledczy, sprawca miał w przeszłości pomagać kobiecie w codziennym życiu. Niestety wykorzystując przy tym jej zły
stan zdrowia, okradł ją i pozbawił dorobku życia. Grozi mu do 5 lat pozbawiania
wolności.

Zamiast pożyczyć wyłudził
6 milionów złotych
Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach
zatrzymali 51-latka, który na około 100
różnych stronach internetowych oferował
szybkie pożyczki. Do ich wypłat nie dochodziło, a mieszkaniec Rybnika
wzbogacał się dzięki przelewom i płatnym
SMS-om, które wierzyciele musieli wysłać, by aktywować konto i sprawdzić
status pożyczki. W ciągu 6 lat 51-latek
oszukał ponad 44 tysiące osób na kwotę
blisko 6 milionów złotych. 51-latek został
już tymczasowo aresztowany, grozi mu 15
lat więzienia.
Początkowo sprawę prowadzili policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Rybniku,
jednak gdy okazało się, że skala oszustw
jest bardzo duża, w czynności włączyli się
kryminalni z katowickiej komendy wojewódzkiej policji. Sprawy oszustw internetowych nie należą do łatwych i rzadko są
szybko rozwiązywane, ponieważ wiążą się
z koniecznością dotarcia do wielu baz danych, weryfikowaniu ich i porównywaniu.
W tym wypadku przestępczy proceder
prowadzony był w latach 2013-2019 i polegał na tym, że oszust oferował pożyczki
na około 100 stronach internetowych. Witryny były zaprojektowane tak, by wzbudzić zaufanie pożyczkobiorców. Już sama
nazwa w domenie wskazywała na to, że
na stronie można otrzymać wsparcie finansowe, a grafika i umieszczone na nich

informacje oraz pozytywne opinie wystawione przez rzekomych wierzycieli, skłaniały do wypełnienia wniosku o pożyczkę.
Każdy z nich rozpatrywany był pozytywnie, bez względu na wysokość dochodów i
zadłużenie. By aktywować wniosek, pożyczkobiorca musiał wysłać płatnego SMS-a lub zrobić przelew. Następnie dostawał
wiadomość o zmianie statusu złożonego
wniosku, który mógł sprawdzić po ponownym uiszczeniu opłaty. Koszt takiej usługi
wynosił jednorazowo około 30 złotych.
Zdarzało się, że w ciągu dnia jedna osoba
wysłała kilkadziesiąt wiadomości.
Śląscy kryminalni od 2017 roku analizowali zebrane informacje, docierając do kolejnych, które przybliżały ich do sprawcy.
Kiedy wpadli na trop głównego informatyka, któremu 51-latek zlecił utworzenie
około 100 stron internetowych, uzyskali
dostęp do bazy danych osób, które wnioskowały o pożyczkę. Policjanci porównali
ją z bazą numerów telefonów, z których
wysyłane były płatne SMS-y. Na tej podstawie ustalili, że oszukanych zostało ponad 32 tysiące osób, które wysyłały płatnego SMS-a oraz prawie 12 tysięcy osób,
które wybrały przelew jako metodę płatności. Śledczy przesłuchali ponad tysiąc
osób. 51-letni mieszkaniec Rybnika został
doprowadzony do sądu w Gliwicach, który
zdecydował o tymczasowym aresztowaniu mężczyzny na 3 miesiące. Mężczyźnie
grozi 15 lat więzienia.

Policjanci z mikołowskiej komendy poszukują świadków mogących pomóc
w identyfikacji osoby, która na DK 81
w Orzeszu wyrzuciła z samochodu psa.
Śledczy proszą o kontakt zarówno tych,
którzy widzieli samo zdarzenie, jak
i osoby, które rozpoznają zwierzę i mogą
wskazać jego właściciela.
Do zdarzenia doszło 25 sierpnia około
godziny 13.00 w Orzeszu przy skrzyżowaniu DK 81 z ulicą Żorską. W trakcie oczekiwania na zmianę sygnalizacji świetlnej
w jednym z samochodów od strony pasażera otwarły się drzwi, a na ulicę wybiegł
pies. Po zmianie świateł kierowca odjechał, pozostawiając psa. Według dotychczasowych ustaleń sprawca mógł poruszać się samochodem osobowym koloru
jasnoniebieskiego o początkowych numerach rejestracyjnych SR.

Zajmujący się sprawą policjanci Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą mikołowskiej komendy proszą o kontakt
wszystkich tych, którzy mogą mieć jakiekolwiek informacje, które przyczynią się
do wyjaśnienia sprawy i ustalenia danych
osoby odpowiedzialnej za sytuację.
Kontakt: 47 85 582 75, 47 85 582 00
(całodobowo)
lub pod numerem alarmowym 112,
e-mail: pg@mikolow.ka.policja.gov.pl

Twierdził, że policjant
wziął łapówkę
43-letni mieszkaniec Łodygowic chciał
zemścić się na policjancie, który wcześniej ukarał go za popełnione wykroczenia.
Mężczyzna zadzwonił na numer alarmowy
112 i, posługując się fałszywym nazwiskiem, poinformował, że wskazany przez
niego personalnie policjant z Komisariatu
Policji w Łodygowicach zażądał od niego
łapówki podczas kontroli drogowej.
Śledztwo Biura Spraw Wewnętrznych pozwoliło oczyścić policjanta, a mężczyzna
usłyszał już zarzut fałszywego oskarżenia. Grozi mu do 2 lat więzienia.
Na początku lutego 2021 r. na numer
alarmowy 112 obsługiwany przez Wojewódzkie Centrum Powiadomienia Ratunkowego w Katowicach zadzwonił mężczyzna, który poinformował, że na terenie
powiatu bielskiego został zatrzymany do
kontroli drogowej. Zgłaszający zgłosił, że
wskazany przez niego personalnie funkcjonariusz Komisariatu Policji w Łodygowicach podczas kontroli drogowej zażądał
od niego wręczenia korzyści majątkowej
w kwocie 100 zł w zamian za odstąpienie
od ukarania go mandatem.
Policjanci z Komendy Powiatowej Policji
w Żywcu podjęli czynności celem weryfikacji zgłoszenia. Szybko ustalono, że mężczyzna posłużył się fałszywymi danymi
osobowymi, a podany przez niego numer
kontaktowy okazał się własnością zupeł-

nie przypadkowej osoby. Zgodnie z obowiązującymi procedurami informacja o
zdarzeniu wraz z ustaleniami została przekazana do Wydziału w Katowicach Biura
Spraw Wewnętrznych Policji.
Funkcjonariusze BSW szczegółowo przeanalizowali sprawę i ustalili m.in., że wskazywany przez skarżącego policjant w czasie kontroli drogowej przebywał na urlopie wypoczynkowym. Ponadto zakres
obowiązków na zajmowanym stanowisku
w ogóle nie obejmuje pełnienia przez niego służby na drogach i przeprowadzania
kontroli drogowych. Jeszcze w lutym policjanci BSW ustalili prawdziwą tożsamość
zgłaszającego. Okazał się nim 43-letni
mieszkaniec Łodygowic. Gdy w drzwiach
jego domu stanęli policjanci, mężczyzna
od razu przyznał się do fałszywego zawiadomienia o niepopełnionym przestępstwie. Skruszony wyjaśnił, że pomówił policjanta o przyjęcie korzyści majątkowej,
ponieważ chciał się na nim zemścić za to,
że został wcześniej ukarany za popełnione
wykroczenia. Policjanci zabezpieczyli telefon, którym 43-latek użył do dokonania
zgłoszenia.
Materiały z wykonanych czynności trafiły
do Prokuratury Rejonowej w Żywcu, która
wszczęła w tej sprawie śledztwo. Mieszkaniec Łodygowic usłyszał zarzut fałszywego
oskarżenia policjanta o przyjęcie łapówki.
Grozi mu do 2 lat więzienia.
■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara
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Wybrane samochody na dzień 3 września 2021
AUDI A6
2.0 D, rok prod. 2018,
kraj., I-wł., F-VAT
serwisowany,

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

129.900 zł

34.900 zł

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

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

79.900 zł

139.900 zł

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

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

59.900 zł

41.900 zł

MINI COOPER
1.5 E, rok prod. 2020,
kraj.,I-wł., gwarancja,
automat

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

79.900 zł

44.900 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
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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

Działka budowlana 922 m
(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
2

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE
O Maszyna dziewiarska firmy bosch

SPRZEDAM

tel. 34 362 94 27

O Antena do tv z przyłączem

O Maszyna do szycia przemysłową,

( kpl do zamontowania ),
tel. 34 362 94 27

O Antyki – francuski komplet z 1896
r.: Biblioteczka + komoda z marmurowym blatem. Sygnowany, perfekcyjna renowacja, Tel. 34 – 367 65 56

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

MOTORYZACYJNE
KUPIĘ

O Auto z PRL-u kupię sprawne zarejestrowane np. Fiat 125p, 126p , Trabant , Wartburg , Zaporożec , Moskwicz , Dacia , Wołga , Syrena i inne
tel. 608 097 274

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

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

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

O Wynajmę m3 50m2, i piętro

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 nieuzywany lub z minimalnym przebiegiem ,
zapomniany zastaly w garazu
tel. 608 097 274

umeblowane, gotowe na zamieszkanie, 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

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

w dzielnicy Północ. Pilnie. Cena:
299000 zł. Tel. 504 132 951

O Pole o pow. 8134 M2, dł. 250 M, szer.
40–45 M w Częstochowie, ul. Juranda 40/44. Tel. 887 627 682

NIERUCHOMOŚCI

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

WYNAJMĘ

O Wynajmę mężczyźnie pokój

w domu ze wszystkimi wygodami
i ogrodem, w dzielnicy podjasnogórskiej w Częstochowie.
Tel. 600 703 956

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

O Działki budowlane w centrum

O Częstochowa (dzielnica: Dźbów)

190 oryginał, w b. dobrym stanie.
Tel.: 693 629 529

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

O MIESZKANIE m-2 pokój z kuchnią na I lub II piętrze w centrum
lub śródmieściu Częstochowy.
Tel. 413 880 040

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

O Prasowalnica elektryczna

Czujnik stopu. Nowy. Made in USA.
Tel. 501 779 441

O Drewno kominkowe - opałowe

O Drzwi białe pokojowe
Tel. 501 109 822

tel. 790 819 855

Tel. 501 109 822

O Drzwi do łazienki prawe 70, z wzorem i szybką, bez ościeżnicy w b.
dobrym stanie, może być z transportem, tanio oddam.
Tel. 693 629 529

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

O Telefon OPPO A12, czarny,

O Drzwi wewnętrzne pełne 80,

zakupiony w salonie.
Częstochowa, tel. 503 775 955

O TV LED 40 cali samsung 3-D

O Dywan wełniany o wym. 2x3 m,

full hd dvb-t. Tel. 721 390 993

tel. 501 109 822

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

O Garnek do gotowania ciśnieniowego PRESTO, 5L / 200 zł, nowy,
tel. 697 272 102

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

O TV LCD 32 cale funai.
Tel. 721 049 100
O Toaleta kompaktowa
– używana w bdb. stanie, z „Koła”.
Tel. 501 109 822

O Toaleta kompaktowa - kompletna typu warszawskiego, wyjście od dołu.

O Umywalka z „Koła” z baterią o wym.

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

65x47 + szafka biała.
tel. 501 109 822

O Wanna metalowa – używaną

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

sprawna, cena: 190 zł.
Tel. 798 - 649 - 665

2x25W + głośnik basowy,
300 zł, tel. 697 272 102

O Skóra futrówka świńska,

O Drzwi harmonijkowe

O Lodówka ardo – wys. 141 cm,

O Radio+cd+magnetofon+2 głośniki

bowy) z kamionki ciemny brąz;
-z duralxu; tel. 504 230 153

Tel. 501 109 822

biała. Tel. 721 390 993

O Programator do pralki typ 770 no-

O Serwis obiadowo-kawowy: (6-oso-

O Drzwi wejściowe

DAM PRACĘ
O Praca w Radomsku – Operator
wózka widłowego z UDT lub Operator produkcji. Więcej informacji:
663 330 218

O Przyjmę do pracy handlowca
tel. 601 505 520

O Przyjmę do pracy szlifierza
tel. 601 505 520

O Przyjmę do pracy drykiera/wyoblacza tel. 601 505 520

O Firma Tacho poszukuje pracownika
do serwisu tachografów
tel: 663 488 502

tel. 34 362 94 27
wy – tel. 790 819 855

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

O Lodówka mastercook duża,

dmpa-40– mało używana!
Tel. 790 819 855
od góry. Tel. 721 390 993

O Część do chevroleta captive.

tel. 721 390 993

KUPIĘ

O Pilarka poprzeczno-wzdłużna

O Pralka whirlpool ładowana

- 1000 szt. Cena: 1,40 zł/szt.
Tel. 798-258-531

O Kuchnia gazowo- elektryczna

Miedźna. Tel. 601 412 688

cena: 1 300,00 pln powierzchnia:
53,00 m², piętro 2; tel. 602852712

gał, szafka, regał nad szafkę, stolik,
stolik pod TV, laptop - Częstochowa Lisiniec, tel. 508 747 290
skie” tel. 508 747 290

O Błotniki przednie do Mercedesa

bez ościenicy, prawe i lewe.
Tel. 693 629 529

O Mieszkanie M4 po modernizacji

O Meble w dobrym stanie - szafa, re-

O Meble w dobrym stanie, „norwe-

O Cegła (czerwona, pełna) z rozbiórki
O Działka budowlana o pow. 2087 m2,

marki „minerva” - stan bardzo dobry. Cena do negocjacji. Tel. 603
521 686

PRACA

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

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

O Wzmacniacz gitarowy 30W lampowy typu VOX, b.dobry, 500 zł,
tel. 697 272 102

SZUKAM PRACY
O Podejmę pracę - pracownik gospodarczy, porządkowy, stróż, godziny
popołudniowe, nocne. Solidny i dyspozycyjny. Tel. 502 417 160

O Podejmę pracę pracownika gospodarczego - ogrody, posesje, porządki, itp. Tel. 536 512 396

O Podejmę pracę - pracownika gospodarczego - ogrody, posesje, porządki, itp. tel. 508 747 290

O Podejmę pracę - mężczyzna lat 44,
podejmie pracę jako tokarz, ślusarz,
tel. 694 200 794.

USŁUGI
O Naprawa pomp wodnych, hydroforowych, samochodowych i cyrkulacyjnych. Ul. Ikara 133a,
tel. 669 245 082

O Podejmę prac dodatkową; pracownika gospodarczego, ogrody, posesje, porządki itp. Gliwice.
tel. 502 918 616

O Flash gsm profesjonalny serwis telefonów 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 posiadać dzieci. Tel. 660 006 217

Wydawca:

Kontakt internetowy:

Telefony:

Firma Handlowo-Usługowa BTG
Częstochowa, ul. Drzewna 48
Redaktor naczelny: Teresa Szajer

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

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

SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT
W JAMROZOWIŹNIE
Jamrozowizna 1, 42-270 Kłomnice
tel. 34 321 59 87 lub 730 115 578, e-mail: schronisko@klomnice.pl
www.schronisko.klomnice.pl facebook: SchroniskoAs

Doran

Kuba

szuka nowego domu!
Chłopak młody nie jest, bo ma już 12 lat, ale energii mu nie brakuje! Kuba potrzebuje zdecydowanego 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 zamieszkać w domu z ogrodem, bo każdy płot to dla niego nie problem do przeskoczenia. On potrzebuje 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!

cudny pies, który pragnie tylko domu.
Do schroniska trafił w styczniu tego roku. Psiak jest już po kastracji i śmiało może biec do domu, ale tego domu nadal nie widać! 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 problemu, jeśli masz już jakiegoś psiaka, ale polecamy spacer zapoznawczy. 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 psiakiem 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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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 miesiącach 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 raczej 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 problemów. 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 jedyny dom... Kto go pokocha?!

Bohun

ma dopiero 3 lata.

Potrzebuje świadomego, doświadczonego, cierpliwego opiekuna, 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 polecamy do domu z dziećmi oraz innymi zwierzętami. Bohunek
nauczył się chodzić na smyczy i poznaje twarze nowych wolontariuszy. Jeżeli nie boisz się wyzwań i jesteś otwarty na pracę z
Bohunem, to dzwoń! Nie pozwól mu na dożywocie w schronisku! On się zmieni na 100%, ale do tego potrzebny mu człowiek,
czas i praca nad jego lękami oraz zrozumienie. Adoptuj!

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.

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 najlepiej odnalazłby się w domu z ogrodem. Czy Zgrywus doczeka
się tego dnia, w którym go adoptujesz?

