
Pojawił się kolejny wątek w 
sprawie morderstwa trzyoso-
bowej rodziny z Borowców. 
Śledczy otrzymali informację, że 
ktoś loguje się na koncie spo-

ł e c z n o ś c i o w y m 
podejrzanego o za-
bójstwo Jacka 
Jaworka. Czy to sam 
morderca? Tego na 
razie nie wiadomo. - 
Sprawdzamy, kto, z 

jakiego miejsca i w jakim celu to 
robi - przyznaje prokurator To-
masz Ozimek, rzecznik 
Prokuratury Okręgowej w Czę-
stochowie.

Przypomnijmy, do tragedii do-
szło 10 lipca w miejscowości Bo-
rowce k. Częstochowy. W domu 
jednorodzinnym znaleziono ciała 
Janusza, jego żony Justyny (oboje 
44 l.) oraz ich 17-letniego syna Ja-

kuba. Ofiary zostały zastrzelone. 
Masakrę przeżył jedynie 13-letni 
Gianni, który zdołał uciec przed 
mordercą. O dokonanie zbrodni 
podejrzewany jest 52-letni Jacek 
Jaworek, brat zabitego 44-latka. 
Mimo że po zabójstwie, wysta-
wiono za nim list gończy oraz eu-
ropejski nakaz aresztowania, 
mężczyzna wciąż jest na wolno-
ści.

Niedawno na adres Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Borowcach 
przyszła tajemnicza przesyłka z 
Francji. Jej adresatem był wła-
śnie… Jacek Jaworek. Nadawcą 
miała być jedna z globalnych firm 
internetowych. Co było w środ-
ku? Tego prokuratura na razie 
nie ujawnia.

Teraz pojawił się kolejny wątek. 
- Otrzymaliśmy informację, że ja-
kaś osoba logowała się na jed-
nym z portali społecznościowych 

na kontach Jacka Jaworka - mówi 
prokurator Tomasz Ozimek, 
rzecznik Prokuratury Okręgowej 
w Częstochowie. - Sprawdzamy, 
kto, z jakiego miejsca i w jakim 
celu to robi, a także, czy ma to ja-
kiś znaczenie dla tego śledztwa, a 
w szczególności dla poszukiwań 
podejrzanego. Na chwilę obecną 
nie mogę nic więcej powiedzieć  - 
dodaje prokurator Ozimek.

Powraca sprawa wycieku danych 
pracowników częstochowskiego 
MOPSu, które zostały wykorzy-
stane w celu głosowania nad 
zadaniem z budżetu obywatel-
skiego. - Wystąpiłam do 
Prokuratury Okręgowej w So-
snowcu o uzupełnienie liczby 
świadków w osobach najbliżej 
współpracujących z panem pre-
zydentem. Mam deklarację, że te 
osoby chcą zeznawać. One 
mówią wprost: dziś nie mam już 
nic do stracenia – twierdzi Mo-
nika Pohorecka, radna PiS.

Przypomnijmy, sprawa ujrzała 
światło dzienne na początku tego 
roku. Wiadomo, że do wycieku uży-
to komputera MOPS-u. O całym 
zdarzeniu związki zawodowe dzia-
łające w MOPS-u powiadomiły rad-

ną PiS Monikę Pohorecką. Ta z kolei 
poinformowała policję i prokuratu-
rę. Zostało wszczęte śledztwo. 
Obecnie prowadzi je Prokuratura 
Okręgowa w Sosnowcu. - Doszło 
do dyscyplinarnych zwolnień 
trzech osób pracujących z MOPS. 
Były one zamieszane w tę sprawę. 
Dziś te osoby dochodzą swoich 
praw w sądzie pracy w Częstocho-
wie. Skala i ranga tej sytuacji jest 
niezwykle poważana. Wszystko 
wskazuje na to, że akty oskarżenia 
będą sformułowane w stosunku 
nie do jednej, a do wielu osób – 
twierdzi Monika Pohorecka.

Małgorzata Mruszczyk, dyrektor 
MOPS, złożyła przeciwko Monice Po-
horeckiej prywatny akt oskarżenia o 
pomówienie. Sąd pierwszej instancji 
postępowanie jednak umorzył. - 
Miałam mocnych świadków. Moja 
odpowiedź dokonała przewrotu w 
środowisku włodarzy miasta. Bar-

dzo mocno ich zdziwiła. Krótko mó-
wiąc, przez urząd przeszedł huragan 
– podkreśla radna PiS.

W sprawie kradzieży danych jak 
na razie przesłuchano 500 osób. Jak 
mówi Monika Pohorecka, w kolejce 
do przesłuchania jest jeszcze ponad 
dwa tysiące osób. Są to zarówno ci, 
którzy rzeczywiście we własnym 
imieniu oddały głos w budżecie 
obywatelskim, jak i ci, którym mogły 
zostać skradzione dane.

Radni PiS twierdziła, że głosy w 
budżecie obywatelskim zostały od-
dane na zadanie, które miało być 
kontynuacja programu “Częstocho-
wa silna dzielnicami” współfinanso-
wanego przez Unię Europejską. W 
jego ramach powstały Dzielnicowe 
Ośrodki Społeczności Lokalnych. 
Ostatecznie jednak projekt nie uzy-
skał wymaganej liczby głosów i nie 
będzie realizowany.

– Okazuje się, że głosy mogły być 

oddawane nie tylko na to zadanie. Z 
mojej wiedzy wynika, że prowadzo-
nych jest kilka postępowań – przy-
znaje Piotr Wrona, radny PiS. - Moje 
dane również zostały skradzione i 
wykorzystane, aby posłużyć się do 
oddania głosu na zadania w budże-
cie obywatelskim. Dotyczyły one 
przebudowy chodników i miejsc 
parkingowych, a także inwestycji 
związanej ze stadionem Victorii. Nie 
zamierzałem głosować w budżecie 
obywatelskim. Z czystej ciekawości 
chciałem sprawdzić, czy ktoś oddał 
głos z mojego konta. Każdy może 
wystąpić do urzędu o zweryfikowa-
nie, czy jego głos został oddany w 
danej edycji – tłumaczy.

W ostatnich dniach Monika Po-
horecka wystąpiła do Prokuratury 
Okręgowej w Sosnowcu o uzupeł-
nienie liczby świadków. - Są wśród 
nich bliscy współpracownicy pana 
prezydenta. Jeden z nich w ramach 

swoich kompetencji miał nadzoro-
wać pracę Miejskiego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Częstochowie – 
zaznacza. - To właśnie jeden z naj-
bliższych współpracowników prezy-
denta zwrócił się do mnie z prośbą 
o podjęcie działań mających na celu 
zaprzestanie dalszego procederu, 
który jest przestępstwem. Powie-
dziano mi wprost, że teraz będą ko-
zły ofiarne znajdowane, polecą czy-
jeś głowy, ale nie tych osób, których 
powinny. Mam deklarację, że bliscy 
współpracownicy pana prezydenta 
chcą zeznawać. Oni mówią wprost: 
dziś nie mamy już nic do stracenia. 
Sytuacja w mieście i nieprawidło-
wości, które są na porządku dzien-
nym, muszą wreszcie znaleźć swój 
kres. Wierzę, że sprawa prowadzo-
na przez Prokuraturę Okręgową 
przyniesie konkretny rezultat w po-
staci aktów oskarżenia – podsumo-
wuje Monika Pohorecka.

 ■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara
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Ciąg dalszy kradzieży danych

Monika Pohorecka: 
przez urząd przeszedł 
huragan

ENERGICZNA, ZASKAKUJĄCA KOMEDIA,
KTÓREJ NIE MOŻESZ PRZEGAPIĆ!

Borowce

Ktoś logował się na profile Jacka Jaworka. Śledczy sprawdzają ten trop
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Tydzień mediacji

Kiedy i w jakich sprawach 
iść po poradę?
Międzynarodowy Dzień Mediacji 
przypada 21 października. Poro-
zumienie „Częstochowa dla 
Rodziny” organizuje w mieście 
tydzień mediacji, w trakcie któ-
rego odbędą się spotkania, 
warsztaty dla młodzieży i rodzin, 
a także konferencja tematyczna.

Mediacja jest poufnym proce-
sem pozwalającym na rozwiąza-
nie sporu lub konfliktu z pomocą 
fachowo przygotowanego, nieza-
leżnego i bezstronnego mediato-
ra. Mediacja odbywa się zawsze 
za dobrowolną zgodą i jej celem 
jest znalezienie rozwiązań 
obustronnie korzystnych, możli-
wych do zaakceptowania i wcie-
lenia w życie przez każdą ze stron 
konfliktu.

Tydzień Mediacji w Częstocho-
wie odbędzie się w dniach 18-22 
października 2021.

Planowane działania - pod 
wspólnym tytułem „Potrzeba 
mediacji w dzisiejszym życiu”:

•    spotkania/warsztaty w Cen-
trach Aktywności Obywatelskiej 
(4 dzielnice: Raków, Śródmieście, 
Wyczerpy, Kiedrzyn);

•    spotkanie/warsztaty eduka-
cyjne w Częstochowskim Cen-
trum Wsparcia Rodziny – spotka-
nie dla rodzin zastępczych;

•    spotkania/warsztaty  w pla-
cówkach opiekuńczo-wychowaw-
czych - temat: „Mediacje rówie-
śnicze”;

•    konferencja tematyczna z 
ekspertami w dziedzinie media-

cji.
Konferencja „Potrzeba mediacji 

w dzisiejszym życiu” odbędzie się 
20 października 2021 r. (środa) o 
godz. 11 w Sali Sesyjnej Urzędu 
Miasta Częstochowy. Konferen-
cja jest skierowane do rodzin z 
terenu miasta Częstochowy (w 
tym rodzin zastępczych), pracow-
ników pomocy społecznej, peda-
gogów, nauczycieli, kuratorów i 
sędziów.

Program i tematyka konferen-
cji:

•    „Przedstawienie ogólnych 
zasad mediacji jako sposobu roz-
strzygania sporów” - Grzegorz 
Kozera (Kurator Okręgowy Sądu 
Okręgowego w Częstochowie);

•    „Mediacje rówieśnicze” - 
Agata Wierny (Pełnomocniczka 
Prezydenta Miasta Częstochowy 
ds. Równych Szans);

•    „Mediacje z punktu widzenia 
wybranych teorii komunikacyj-
nych”  - Zbigniew Wieczorek (Pro-
dziekan ds. Studencko–Dydak-
tycznych, UJD Częstochowa);

•    „Od konfliktu do mediacji. 
Mediacja rodzinna” - Mariola 
Pawłowska-Rak (kurator, media-
tor stały Sądu Okręgowego w 
Częstochowie);

•    „Z kim, o czym i jak rozma-
wiać – wartość rozmowy w sytu-
acjach okołorozwodowych” - Do-
minika Miedzińska-Golczyk (psy-
cholog, psychotraumatolog, Czę-
stochowskie Centrum Interwen-
cji Kryzysowej);

•    panel dyskusyjny: „O potrze-

bie mediacji rodzinnej, rówieśni-
czej”.

Organizatorem Tygodnia Me-
diacji jest Porozumienie „Często-
chowa dla Rodziny”, w skład któ-
rego wchodzą przedstawiciele 
częstochowskich instytucji i orga-
nizacji pozarządowych działają-
cych w obszarze pomocy rodzi-
nie. Patronat nad konferencją 
objął Prezydent Miasta Często-
chowy Krzysztof Matyjaszczyk.

Celem Tygodnia Mediacji jest 
promowanie idei mediacji oraz 
uświadamianie, iż  wiele konflik-
tów, sporów czy problemów 
można rozwiązać poprzez wspól-
ne spotkanie z neutralną osobą, 
jaką jest mediator. W ramach ob-
chodów Międzynarodowego 
Dnia Mediacji oraz konferencji 
„Potrzeba mediacji w dzisiejszym 
życiu” organizatorzy chcą uświa-
domić częstochowskim rodzi-
nom, że mediacja to prawo, przy-
wilej i przede wszystkim pomoc.

Potrzebujesz mediatora?
Listę stałych mediatorów moż-

na  znaleźć na stronie Sądu Okrę-
gowego w Częstochowie, w za-
kładce „Mediacje”:

https://www.czestochowa.so.
gov.pl/mediacje,m,m1,191,239

Koniecpol

Pan Władysław wciąż poszukiwany
Policjanci z Koniecpola wciąż poszukują 
72-letniego Władysława Radkowskiego z 
Turzyna. Mężczyzna wyszedł z domu 29 
września i do tej pory nie nawiązał kon-
taktu z rodziną. Ostatni raz widziany był 
tego dnia w miejscowości Lelów. Każdy, kto 
zna miejsce jego aktualnego pobytu lub w 
ostatnim czasie widział zaginionego, pro-
szony jest o kontakt z policją pod numerem 
alarmowym 997 lub 112.

Pan Władysław ostatni raz widziany był 29 
września około godziny 15.00 na Rynku w 
Lelowie.
Rysopis zaginionego: 
około 160 centymetrów wzrostu, szczupłej 
budowy ciała, włosy krótkie siwe, oczy ko-
loru niebieskiego.
Cechy charakterystyczne: 
utyka na prawą nogę.
Ubiór zaginionego: 
ubrany w spodnie koloru czarnego i mary-
narkę w kolorze szarym.

Każdy, kto posiada jakiekolwiek informa-
cje na temat miejsca pobytu zaginionego, 
proszony jest o kontakt z Komisariatem Po-
licji w Koniecpolu - telefon 47 85 807 10 lub 
Komendą Miejską Policji w Częstochowie - 
telefon 47 85 812 55, albo z najbliższą jed-
nostką Policji pod numerem telefonu alar-
mowego 997 lub 112.

Dzień Nauczyciela

Korwiniści posadzili 
premiera Morawieckiego 
w oślej ławce
W Dniu Nauczyciela pod IV li-
ceum Ogólnokształcącym 
imienia Henryka Sienkiewicza w 
Częstochowie członkowie partii 
Korwin-Mikke zorganizowali 
spotkanie dotyczące edukacji. 
Założyli maski z podobizną pre-
miera, a sam „Morawiecki” przez 
całe zebranie siedział w… oślej 
ławce.

Korwiniści skupili się na czte-
rech podpunktach, które ich zda-
niem powinny zostać naprawio-
ne. Pierwszym problemem jest 
spadek edukacji poprzez zdalne 
nauczanie. Ich zdaniem wzrosły 
statystyki uczniów, którzy zgła-
szają swoje stany lękowe, próby 
samobójcze. Osoby młode przez 
niestacjonarne uczenie uzależni-
ły się od internetu, telefonów 
oraz tabletów. Krytykują również 
urzędników ministerstwa eduka-
cji i nauki. - Urzędnicy nie znają 
problemów poszczególnych 
szkół. System nauczania każe do-
stosowywać każdego ucznia do 
narzuconych schematów. Nie pa-
trzy się na indywidualne umiejęt-
ności uczniów, a skupia się na 
zdaniu testu ósmoklasisty. Mło-
dzież, która jest słabsza, nie do-
staje wystarczająco dużo czasu 
od nauczycieli, aby móc te różni-
ce nadrobić - argumentowali 
członkowie partii Korwin-Mikke.

Kolejną kwestię, jaką poruszyli 
to niskie zarobki nauczycieli. - 

Przez to występują problemy ka-
drowe, część pedagogów prze-
chodzi do szkół prywatnych, po-
nieważ tam poziom wynagro-
dzeń jest wyższy niżeli w szko-
łach publicznych – mówił członek 
z partii.

Najważniejszym podpunktem 
według nich jest kryzys szkół za-
wodowych. - Lekcji odbywały się 
zdalnie, a placówki zawodowe 
wymagają praktyk. Takich umie-
jętności nie da się zdobyć przy 
nauczaniu online. Osoby, które 
ukończą szkołę zawodową, na ry-
nek pracy wchodzą bez praktycz-
nego doświadczenia – powiedział 
jeden z członków partii Korwin-
-Mikke. - Rozwiązaniem tych 
wszystkich trudności byłby bon 
edukacyjny. Trafiałby on do ro-
dziców uczniów i to oni decydo-
waliby gdzie posłać swoje dziec-
ko. Szkoły, które będą propono-
wały lepszy system nauczania, 
dostawałyby owe bony od osób 
sprawiających opiekę nad ucznia-
mi. Placówki edukacyjne, które 
nie byłyby elastyczne pod wzglę-
dem nauczania do swoich pod-
opiecznych, zaczęłyby tracić zain-
teresowanie i finalnie zostały za-
mknięte – dodał na zakończenie.

Na sam koniec wręczyli Mate-
uszowi Morawieckiemu kartę z 
wyżej wymienionymi podpunkta-
mi i usadzili go w oślej ławce.

 ■ Kacper Dębski

Ruszają szczepienia. 

Tysiąc dawek w Częstochowie
Od poniedziałku możliwe jest 
bezpłatne szczepienia prze-
ciwko grypie dla seniorów, 
przedszkolaków i dzieci ze scho-
rzeniami w ramach miejskiego 
programu zdrowotnego. Do Czę-
stochowy w sumie ma dotrzeć 
tysiąc dawek.

Do Częstochowy 18 październi-
ka mają dojechać wreszcie długo 
oczekiwane szczepionki przeciw-
ko grypie (obecnie tysiąc, wcze-
śniej dotarło tylko 200). Miesz-
kańcy Częstochowy w wieku po-
wyżej 65. roku życia i dzieci do lat 
18, chore na schorzenia przewle-
kłe i nowotworowe oraz dzieci 
uczęszczające do częstochow-
skich przedszkoli będą mogli za-
szczepić się przeciwko grypie w 
następujących przychodniach:

Przychodni Lekarskiej „Północ”  
ul. Andersa 12 , tel. 34 362 44 94, 
660 781 815,  szczepienia pon - pt 
od 10ºº do 17³º - po uzgodnieniu 
telefonicznym, www.przychod-
niapolnoc.pl we współpracy z :

 ■ Przychodnią Lekarską „Nord 
Med” ul. Michałowskiego 6,tel. 
(34) 322 06 70, (34) 322 32 56,  
(34) 372 10 92, szczepienia wt 
- pt do 17ºº;

 ■ Zakładem Usług Medycznych i 
innych „Kiedrzyńska” ul. Kie-
drzyńska 81a, tel. (34) 325 61 
33, (34) 325 42 60, szczepienia 
pon, wt, czw, pt od 8ºº do  
17³º, śr. 8ºº-12³º;

 ■ Przychodnią Lekarską „Połu-
dnie” ul. Mireckiego 29a, tel. 
(34) 323 21 53, szczepienia wt 
- pt od 8ººdo 17ºº;

 ■ Przychodnią Rodzinną „Euro-
-Med” ul. 3 Maja 16, tel. (34) 
361 27 62, szczepienia wt – pt. 
od 8ººdo 17ºº;

 ■ Przychodnią Rodzinną „Euro-
-Medicus” ul. Kopalniana 4, tel. 
(34) 365 99 15, tel. (34) 365 96 
25, szczepienia wt - pt od 8ºº 
do 17ºº;

 ■ Przychodnią Lekarską ul. św. 
Rocha 250, tel. (34) 343 57 98, 
szczepienia pn – pt. od 8ºº do 
17ºº;

 ■ Przychodnią Lekarską Ars Me-
dica Bis E. Grzyb ul. Mościckie-
go 7, tel. (34) 372 10 50, szcze-
pienia wt - pt od 8ºº do 17ºº;

 ■ Przychodnią Lekarską Medi-
com Bis K. Knapik i Wspólnicy 
ul. Pużaka 5, tel. (34) 462 33 
54, szczepienia pn - pt od 8ºº 
do 17ºº.
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 ■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara

Uciekli z Ośrodka 
Leczniczo-Rehabilitacyjnego.
Pomogli mieszkańcy

Pijana wsiadła do
przypadkowego samochodu

Remontował dom, 
a odnalazł broń

Okradli firmę na ponad 
70 tysięcy złotych

Była prezes banku zatrzymana
za wyrządzenie szkody

Fikcyjne podróże służbowe

Z Ośrodka Leczniczo-Rehabilitacyjnego w 
Kamieńcu uciekło siedmioro podopiecz-
nych. Pięcioro z nich krótko po zgłoszeniu 
zatrzymali policjanci ze Zbrosławic, jeden 
sam wrócił do ośrodka, ale ostatni ucieki-
nier postanowił zostać w lesie. Namierzyli 
go nastoletni mieszkańcy gminy Zbrosła-
wice, którzy pomagali policjantom w 
poszukiwaniach.

W minioną sobotę około godziny 21.00, 
dyżurny tarnogórskiej komendy przyjął 
zgłoszenie o ucieczce siedmioro wycho-
wanków Ośrodka Leczniczo-Rehabilitacyj-
nego w Kamieńcu. Na miejsce skierowano 
policyjny patrol ze Zbrosławic. Mundurowi 
w trakcie dojazdu do placówki zauważyli 
grupę młodzieży, która na widok policyj-
nego radiowozu zaczęła uciekać. Policjan-
ci zatrzymali pięć osób w wieku od 12 do 
16 lat, dwie zdołały uciec. Kiedy policjanci 
przekazywali wychowanków opiekunom, 
do placówki wrócił jeden z nastolatków. 

Powiedział on policjantom, że ostatni z 
uciekinierów, jego 17-letni kolega nie ma 
zamiaru wrócić do ośrodka i będzie ukry-
wał się w lesie. Dyżurny tarnogórskiej jed-
nostki w miejsce poszukiwań skierował 
pozostałe patrole. Chęć pomocy w poszu-
kiwaniach wyrazili między innymi trzej na-
stoletni mieszkańcy gminy Zbrosławice. 
Po godzinie 3.00 z dzielnicowym ze Zbro-
sławic skontaktował się telefonicznie je-
den z nastolatków, twierdząc, że wraz z 
kolegami zauważył uciekiniera w rejonie 
kościoła. Młodzi ludzie ruszyli za wycho-
wankiem ośrodka i go złapali. Po chwili 
dojechali policjanci z drogówki. 17-latek 
twierdził, że większość czasu ukrywał się w 
lesie. Tuż przed godziną 3.00 postanowił 
przemieścić się w stronę przystanku auto-
busowego. Nie spodziewał się, że zatrzy-
mają go przypadkowe osoby. Młodzieniec 
podobnie jak poprzednicy trafił pod opie-
kę wychowawców z ośrodka. 

Nawet 8 lat w więzieniu może spędzić 
19-letnia mieszkanka powiatu żywiec-
kiego. Kobieta, mając w organizmie blisko 
2,5 promila alkoholu, wsiadła do przy-
padkowego samochodu i, wykorzystując 
fakt pozostawienia w nim kluczyków, od-
jechała. Jazdę zakończyła na ogrodzeniu 
posesji. Została zatrzymana przez poli-
cjantów z Jeleśni. Po nocy spędzonej w 
policyjnym areszcie usłyszała zarzuty.

Dyżurny komisariatu policji w Jeleśni 
otrzymał informację o zdarzeniu drogo-
wym, do którego doszło w Gminie Świn-
na. Na miejsce natychmiast pojechali po-
licjanci i potwierdzili zgłoszenie. Jak wyni-
kało z ich ustaleń, 19-letnia mieszkanka 
powiatu żywieckiego idąc drogą, zauwa-

żyła mercedesa, w którym znajdowały się 
kluczyki. Nastolatka nie myśląc długo, 
wsiadła do samochodu i ruszyła. Jazdę za-
kończyła po kilkuset metrach, uderzając 
w ogrodzenie posesji. Gdy policjanci 
sprawdzili stan trzeźwości 19-latki, okaza-
ło się, że ma ona w organizmie blisko 2,5 
promila alkoholu. Jak ustalili mundurowi, 
nigdy nie miała prawa jazdy. Kobieta trafi-
ła do policyjnego aresztu. Po wytrzeźwie-
niu usłyszała zarzut kierowania samocho-
dem w stanie nietrzeźwości oraz zaboru 
pojazdu w celu krótkotrwałego użycia i 
porzucenia go w stanie uszkodzonym. 
Odpowie też za spowodowanie kolizji 
drogowej. Za popełnione przestępstwa w 
więzieniu może spędzić 8 lat.

Mieszkaniec Rybnika, podczas remontu 
strychu, odnalazł broń z czasów II Wojny 
Światowej z kilkoma sztukami amunicji w 
magazynku. Wezwani na miejsce mundu-
rowi ustalili, że jest to Mauser - podstawowy 
karabinek sił zbrojnych III Rzeszy. Mając 
na względzie wartość historyczną znale-
ziska, policjanci postanowili przekazać go 
do muzeum.

Śledczy prowadzą pod nadzorem Proku-
ratury Rejonowej w Rybniku postępowa-

nie w sprawie odnalezienia pochodzącego 
z okresu II Wojny Światowej karabinka ty-
pu Mauser. O znalezisku poinformował 
policjantów mieszkaniec Rybnika, który 
prowadził prace remontowe na strychu 
domu. Broń była schowana pod podłogą z 
desek. Okazało się, że to niemiecki karabi-
nek mauser, wyprodukowany w 1938 ro-
ku. W magazynku broni znajdowały się 
jeszcze trzy sztuki amunicji. Z uwagi na 
swoją wartość historyczną, policjanci po-
stanowili przekazać karabin do muzeum.

Piekarscy kryminalni zatrzymali dwóch 
41-latków, którzy wspólnie dokonali kra-
dzieży ołowianych odpadów 
poprodukcyjnych oraz zużytych akumula-
torów. Wartość skradzionego mienia to 
ponad 70 tysięcy złotych. Wróciło już ono 
do prawowitych właścicieli, natomiast 
amatorzy cudzego mienia usłyszeli za-
rzuty i zostali objęci policyjnym dozorem. 
Grozi im do 5 lat więzienia.

Piekarscy kryminalni zatrzymali kierowcę 
pojazdu ciężarowego oraz operatora wózka 
widłowego, którzy tydzień temu z terenu jed-
nej z piekarskich firm usiłowali dokonać kra-
dzieży ołowianych odpadów poprodukcyj-
nych o wartości ponad 5 tysięcy złotych i wa-
dze ponad jednej tony. 41-latkowie, którzy 
zatrudnieni byli w dwóch osobnych firmach, 
weszli w „złodziejską spółkę” i z kradzieży zro-
bili sobie dodatkowe źródło dochodu. Opera-
tor wózka widłowego nie rozładowywał z na-
czepy całego przywiezionego ładunku, który 
to następnie kierowca wywoził z terenu za-
kładu. Podczas przeszukania na jednej z po-
sesji stróże prawa znaleźli i zabezpieczyli ko-
lejne tony skradzionych metali oraz zużytych 
akumulatorów o wartości blisko 70 tysięcy 
złotych. Jak się okazało, część metali została 
skradziona parę dni wcześniej z tej samej fir-
my. Skradzione mienie wróciło do prawowi-
tych właścicieli, natomiast amatorzy cudzego 
mienia usłyszeli zarzuty, do których się przy-
znali i zostali objęci policyjnym dozorem. O 
ich dalszym losie zadecyduje teraz sąd. Grozi 
im kara do 5 lat więzienia.

Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Po-
licji w Katowicach zajmujący się 
zwalczaniem przestępczości gospodar-
czej zatrzymali byłą prezes jednego z 
banków spółdzielczych na Śląsku. Jak 
ustalili śledczy, zatrzymana poprzez po-
dejmowanie niekorzystnych decyzji 
kredytowych wyrządziła szkodę mająt-
kową w wielkich rozmiarach w kwocie 
ponad 22 mln złotych i spowodowała tym 
samym niewypłacalność banku. W 
czwartek podejrzana została doprowa-
dzona do Prokuratury Okręgowej w 
Gliwicach, gdzie usłyszała zarzuty. Grozi 
jej do 10 lat więzienia. Najbliższe 3 mie-
siące spędzi w areszcie.

Śledztwo prowadzone przez policjantów z 
Wydziału do Walki z Przestępczością Gospo-
darczą katowickiej komendy wojewódzkiej 
jest nadzorowane przez Prokuraturę Okręgo-
wą w Gliwicach. Sprawa dotyczy niegospo-
darności w jednym z banków spółdzielczych 
na terenie województwa śląskiego. Jak ustali-

li policyjni śledczy, była prezes banku, po-
przez podejmowanie niekorzystnych decyzji 
kredytowych, wyrządziła szkodę majątkową 
w wielkich rozmiarach na kwotę nie mniejszą 
niż 22,7 miliona złotych. Tym samym spowo-
dowała niewypłacalność banku. Kobieta zo-
stała zatrzymana. W miniony czwartek w Pro-
kuraturze Okręgowej w Gliwicach usłyszała 
zarzuty między innymi wyrządzenia szkody 
majątkowej w wielkich rozmiarach na szkodę 
banku oraz została przekazana do dyspozycji 
Sądu Rejonowego w Gliwicach. Następnie w 
piątek Sąd zdecydował o jej aresztowaniu na 
okres 3 miesięcy. Grozi jej do 10 lat więzienia.

Policjanci z Wydziału do walki z Korupcją 
KWP w Katowicach zakończyli śledztwo w 
sprawie poświadczenia nieprawdy w 
sprawie podróży służbowych przez prezes 
zarządu jednego ze szpitali na terenie Tar-
nowskich Gór. Kobieta uzyskała w ten 
sposób nienależne korzyści majątkowe z 
tytułu rozliczenia delegacji na szkodę za-
rządzanej placówki w wysokości 12 tysięcy 
złotych. Podejrzanej grozi do 5 lat wię-
zienia.

Stróże prawa z Komendy Wojewódzkiej 
Policji w Katowicach pod nadzorem Proku-
ratury Okręgowej w Gliwicach zakończyli 
śledztwo, w którym wykryli poświadczenie 
nieprawdy w dokumentach dotyczących 
służbowych wyjazdów w okresie od paź-
dziernika 2015 do maja 2017 roku przez 
Prezes Zarządu Wielospecjalistycznego 
Szpitala Powiatowego w Tarnowskich Gó-

rach im. dr Bronisława Hagera. Kobieta 
„wzbogaciła” się w ten sposób o kwotę 12 
tysięcy złotych. Śledczy zabezpieczyli ory-
ginały dokumentacji związanej z rozlicze-
niem wyjazdów służbowych i inne nie-
zbędne dokumenty, przesłuchali świad-
ków, przeprowadzili wymagane analizy i 
oględziny zabezpieczonej dokumentacji 
oraz dokonali licznych ustaleń. Zdecydo-
wana większość podmiotów współpracu-
jących ze szpitalem nie potwierdziła, aby 
we wskazanych im datach podejrzana od-
wiedzała ich siedziby. Na podstawie zebra-
nego materiału dowodowego zakwestio-
nowano 42 wyjazdy na trasach wykaza-
nych po terenie kraju, gdzie łączne odle-
głości wynosiły ponad 14 tys. km. Podej-
rzana kobieta usłyszała zarzut popełnienia 
przestępstw z art. 284 § 2 kk, czyli przy-
właszczenia mienia powierzonego, a teraz 
o jej dalszym losie zadecyduje sąd. Grozi 
jej do 5 lat więzienia.
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MOTORYZACYJNE
KUPIĘ

 O Auto z PRL-u kupię sprawne zare-
jestrowane 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

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

 O AUTO, MOTOCYKL z PRL-u nie-
uzywany lub z minimalnym prze-
biegiem , zapomniany zastaly w 
garazu, tel. 608 097 274

NIERUCHOMOŚCI
WYNAJMĘ

 O Wynajmę garaż. Ul. Św. Rocha 
Tel. 34 362 94 27

 O Wynajmę M2 38,5 m², cena  
1100 zł z czynszem + media.  
Parkitka. Tel. 889 688 039

 O Wynajmę mężczyźnie pokój  
w domu ze wszystkimi wygo-
dami  i ogrodem, w dzielnicy 
podjasnogórskiej w Częstocho-
wie. Tel. 600 703 956

SPRZEDAM
 O Dom piętrowy, ul. Św. Rocha 121, 
działka o pow. 1600 m². 
Tel. 34 362 94 27

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

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

 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 
wzorem i szybką, bez ościeżnicy 
w b. dobrym stanie, może być z 
transportem, 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 ciśnienio-
wego PRESTO, 5L / 200 zł, nowy,  
tel. 697 272 102

 OKawiarkę ciśnieniową DeLonghi 
CAFE TREVISO, b.dobra, 200 zł,   

tel. 697 272 102

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

 OKuchnia gazowo- elektryczna  
tel. 721 390 993

 OLodówka mastercook duża,  
biała. Tel. 721 390 993

 OLodówka 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, 
regał, szafka, regał nad szafkę, 
stolik, stolik pod TV, laptop  
- Częstochowa 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 
nowy – tel. 790 819 855

 ORadio+cd+magnetofon+2 gło-
śniki 2x25W + głośnik basowy,   

300 zł, tel. 697 272 102

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

 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

 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 wor-
kowany 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
SZUKAM PRACY

 OPodejmę pracę - pracownik go-
spodarczy, porządkowy, stróż, 

godziny popołudniowe, nocne. 
Solidny i dyspozycyjny.  
Tel. 502 417 160 

 OPodejmę pracę pracownika go-
spodarczego - ogrody, posesje, 
porządki, itp. Tel. 536 512 396

 OPodejmę pracę - pracownika go-
spodarczego - ogrody, posesje, 
porządki, itp. tel. 508 747 290 

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

USŁUGI

 ONaprawa pomp wodnych, hydro-
forowych, samochodowych i cyr-
kulacyjnych.  Ul. Ikara 133a,  
tel. 669 245 082

 OPodejmę prac dodatkową; pra-
cownika gospodarczego, ogrody, 
posesje, porządki itp. Gliwice.  
tel. 502 918 616

 OFlash gsm profesjonalny serwis te-
lefonów komórkowych oraz nawi-
gacji gps. Częstochowa, al. Wolno-
ści 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, nieza-
leżny finasowo pozna panią. Pani 
może posiadać dzieci.   
Tel. 660 006 217

 20 lat doświadczenia 
RABAT – 50% u nas to działa!

SZYBKA GOTÓWKA za:SZYBKA GOTÓWKA za:
złoto, srebro, GSM, RTV 

SKUP I SPRZEDAŻ ZŁOTA
TANIE WYROBY TANIE WYROBY 

JUBILERSKIEJUBILERSKIE

LOMBARD KAPSLOMBARD KAPS

Al. NMP 1,  tel. 34 361-39-50
Al. N.M.P. 8,  tel. 34 324 51 03
Al. NMP 16,  tel. 34 324-68-31
Al. Wolności 6,  tel. 34 324 23 24

www.lombardkaps.plwww.lombardkaps.pl

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

Sprzedam fotel

ginekologiczny

tel. 609 990 750
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INFORMACJA: 792 620 051

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., serwisowany, 
automat

169.900 zł

VW PASSAT  
2.0 D, rok prod. 2017,   
kraj., I-wł., serwisowany, 
F-VAT

74.900 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

MAZDA 6 
2.5 E, rok prod. 2018,  
automat, I-wł., gwarancja, 
serwisowany, F-VAT

114.900 zł

AUDI A3 
1.4 TSI, rok prod. 2017 
kraj., I-wł.,  
serwisowany, 

77.900 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. 2008, sedan,  29.900 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 3 GT 2.0 D, rok prod. 2018, kraj., I-wł., serwisowany, F-VAT  

 94.900 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 S350 3.0 D, rok prod. 2009,                       39. 000 zł
MERCEDES GL450 4.7 E, rok prod. 2013,                       109. 000 zł
MERCEDES GLC 250, 2.0 E, rok prod. 2018, 4x4, automat, kraj., 
I-wł., F-VAT,                       173. 900 zł

MITSUBISHI LANCER 1.6 E, zakup 2005,  6.800 zł
OPEL ASTRA IV, 1.7 D, zakup 2013,  24.000 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 407 1.8 E + LPG, kraj., rok prod. 2008,  22.000 zł
RENAULT COLOES 4x4, 2.0 D, rok prod. 2009,    17.900 zł
RENAULT TWINGO 1.2 E, rok prod. 2010,     9.900 zł
SKODA OCTAVIA 1.6 D, rok prod. 2017, I-wł., serwisowany, F-VAT     

 44.900 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, 

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

 59.900 zł
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 15 października 2021
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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

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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