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Proboszcz Parafii Najświętszego 
Serca Pana Jezusa w Herbach 
Marek Niewiadomski przez 13 mie-
sięcy prowadził w Myszkowie sklep 
monopolowy „Alkohole Strefa %”. 
Po tym, jak sprawa ujrzała światło 
dzienne, zawiesił swoją działal-
ność. Kuria natomiast odwołała 
duchownego ze stanowiska.

O całej sprawie poinformował 
portal gminaherby.pl. Z ustaleń 
dziennikarzy wynika, że proboszcz 
parafii w Herbach zarejestrował 

działalność gospodar-
czą w Myszkowie 1 
kwietnia 2020 roku. 
Wtedy też ruszyła firma 
KONCEPT Marek Nie-
wiadomski. Po tym, jak 
dziennikarze wysłali do 
duchownego emaila do-

tyczącego prowadzonego przez nie-
go sklepu, ten udał się do lokalnego 
urzędu i zawiesił działalność. Jego 
firma została też wykreślona z CE-
IDG. - W środę (22 września przyp. 
red.) powstała nowa firma o nazwie 
KONCEPT Magdalena Kloze, która w 
24 godziny otrzymała koncesję na 
sprzedaż alkoholu wystawioną przez 
Urząd Miasta Myszków i już w czwar-
tek normalnie funkcjonowała pod 
tym samym adresem, co sklep księ-
dza. Ta sama sprzedawczyni, ten 
sam asortyment, ale inna firma na 
paragonie - czytamy na portalu  
gminaherby.pl

Gdy informacje dotyczące działal-
ności duchownego, ujrzały światło 
dzienne, kuria gliwicka zareagowała 
wydając specjalne oświadczenie. - 
Kodeks Prawa Kanonicznego zaka-
zuje osobom duchownym zajmowa-
nia się działalnością handlową (por. 

kanony 286 i 1392). Biskup Gliwicki 
nie wyraził zgody na tego typu dzia-
łalność; nie był również proszony o 
udzielenie takiego pozwolenia. Jed-
nym z ważniejszych zadań, jakie Ko-
ściół wypełnia na rzecz społeczeń-
stwa, jest troska o trzeźwość naro-
du. Dlatego też czerpanie zysków ze 
sprzedaży alkoholu przez osoby du-
chowne stoi w jaskrawej sprzeczno-
ści z tym zadaniem. Biskup Gliwicki, 
po zapoznaniu się z omawianą spra-
wą oraz po wysłuchaniu wyjaśnień 
ks. Marka, postanowił z dniem 24 
października br. odwołać go z zaj-
mowanego urzędu administratora 
parafii Najświętszego Serca Pana Je-
zusa w Herbach oraz o tymczaso-
wym nie przydzielaniu mu innych 
funkcji i zadań - poinformował ks. 
Krystian Piechaczek, rzecznik praso-
wy Kurii Diecezjalnej w Gliwicach.
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Herby

Ksiądz prowadził 
sklep monopolowy. 
Jest reakcja kurii

Sąd zdecydował

Matka Boska  
w tęczowej aureoli 
umorzona
W Sądzie Rejonowym w Częstochowie odbyło się posie-
dzenie, podczas którego sąd zdecydował o umorzeniu sprawy 
20-latka Warszawy. Mężczyzna w 2019 r. na Marszu Równości 
niósł wizerunek Matki Bożej z tęczową aureolą. Miał obrazić 
uczucia religijne.

Pod koniec marca Sądzie Rejonowym w Częstochowie miała 
się odbyć publiczna prezentacja reprodukcji obrazu Matki Bo-
żej Częstochowskiej w tęczowej aureoli z udziałem ponad 40 
pokrzywdzonych.  Jednak termin spadł z wokandy z powodu 
trzeciej fali koronawirusa i obostrzeń sanitarnych.  We wrze-
śniu Sąd Rejonowy umorzył sprawę. W ocenie sądu mieszka-
niec Warszawy nie złamał prawa, bo nie przekroczył granic 
przysługującej mu wolności wyrażania poglądów i zwracał 
uwagę na ważny problem społeczny. Zdaniem sądu jest to 
przekaz pozytywny. Wyobrażenie Matki Boskiej i dzieciątka Je-
zus z tęczowymi nimbami nie ma w żadnym przypadku cha-
rakteru obraźliwego czy wulgarnego.

Przypomnijmy: 16 czerwca 2019 r., uczestnicy II Marszu Rów-
ności ubrani w tęczowe barwy szli ulicami Częstochowy z re-
produkcją obrazu Matki Bożej Częstochowskiej z Dzieciątkiem 
Jezus. Aureola otaczająca głowę Matki Boskiej i Jezusa miała 
tęczowe barwy. Ponad 40 przeciwników marszu urażonych za-
chowaniem uczestników zgromadzenia powiadomiło policję. 
Sprawą zajęła się prokuratura. W październiku 2019 r. postę-
powanie zostało umorzone ze względu na brak znamion czy-
nu zabronionego. Jednak po kilku tygodniach prokuratura 
podjęła ponownie sprawę argumentując, że decyzja o umo-
rzeniu była przedwczesna i potrzeba powołać biegłego z za-
kresu socjolingwistyki. Zdaniem biegłego - pracownika nauko-
wego w stopniu doktora habilitowanego - „obraźliwy i zniewa-
żający był akt eksponowania reprodukcji w dniu pielgrzymki 
dzieci, w miejscu szczególnym — w Alejach NMP, które wiodą 
do sanktuarium na Jasnej Górze”. W jego opinii reprodukcja 
obrazu mogła zostać potraktowana przez wiernych jako „ide-
ologiczny atak na symbole religijne, mający charakter prowo-
kacji”. Na początku grudnia 2020 r. prokuratura skierowała do 
sądu akt oskarżenia przeciwko 20-letniemu Michałowi G. z 
Warszawy. Zarzuciła G. obrazę uczuć religijnych poprzez pre-
zentowanie obrazu Matki Bożej z tęczową aureolą. Śledczy po-
wołali się m.in. na opinię biegłego. 20-latek nie przyznał się do 
winy. Wyjaśnił, że jego celem nie była obraza uczuć religijnych.

Prokuratura nie jest zadowolona z decyzji Sądu Rejonowego, 
być może wniesie zażalenie.

 ■ bea

Myszków

W rzece znaleziono 
zwłoki
Makabryczne odkrycie w Myszkowie. W Warcie znaleziono 
zwłoki 46-letniego mężczyzny. Funkcjonariusze wyjaśniają 
szczegółowe okoliczności jego śmierci.

Do zdarzenia doszło w niedzielę około godziny 11.00 przy 
ulicy Pułaskiego w Myszkowie. Oficer dyżurny otrzymał zgło-
szenie, że w przepuście wodnym przy dopływie rzecznym 
odnaleziono ciało mężczyzny. Na miejscu pracowali krymi-
nalni pod nadzorem prokuratora. Po wyłowieniu ciała z wo-
dy ustalono tożsamość zmarłego. To 46-letni mieszkaniec 
Myszkowa. Śledczy, pod nadzorem prokuratury, ustalają 
okoliczności tej tragedii.
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MPK

Odświeżają przystanki

Myszków

29-letni kierowca nissana 
nie ustąpił pierwszeństwa.
Trafił do szpitala

Częstochowa

Policjanci pielgrzymowali 
na Jasną Górę

W czwartek

Kolejne rozmowy 
przedstawicieli resortu 
zdrowia i protestujących 
medyków

Rozpoczęło się mycie często-
chowskich przystanków. 
Odświeżone zostaną nie tylko 
wiaty, ale i m.in. tablice infor-
macji pasażerskiej. Prace 
potrwają około miesiąca.

Rozpoczęło się drugie w tym 
roku, kompleksowe mycie infra-
struktury przystankowej. Obej-
mie łącznie 445 wiat, 186 ławek, 
666 koszy, 50 tablic systemu dy-
namicznej informacji pasażer-

skiej oraz znaków D-15 (czyli tych 
oznaczających przystanki auto-
busowe) i D-17 (oznaczających 
przystanki tramwajowe).

Cała ta infrastruktura znajduje się 
na 796 przystankach autobuso-
wych i tramwajowych, administro-
wanych przez Biuro Inżyniera Ru-
chu Urzędu Miasta Częstochowy.

Do mycia używane są ekologicz-
ne środki czystości i gorąca woda 
pod ciśnieniem. Cała procedura 
potrwa przez około miesiąc.

Do bardzo groźnie wyglądają-
cego zdarzenia doszło w rejonie 
skrzyżowania ulicy Spacerowej z 
drogą krajową numer 91 w Rzeni-
szowie. 29-letni kierowca 
nissana nie ustąpił pierwszeń-
stwa i zderzył się z 40-letnim 
kierowcą volvo. Młodszy z męż-
czyzn został ranny i trafił do 
szpitala.

Jak ustalili funkcjonariusze, 

29-letni kierowca jechał ulicą 
Spacerową w kierunku drogi 
krajowej numer 91. W pewnym 
momencie nie ustąpił pierw-
szeństwa przejazdu 40-letniemu 
kierowcy volvo i doprowadził do 
zderzenia. Kierowca nissana z 
obrażeniami ciała został prze-
transportowany do szpitala. Kry-
minalni wyjaśniają dokładne 
przyczyny i okoliczności tego 
wypadku.

W Kaplicy Cudownego Obrazu 
Matki Bożej odbyło się XX Jasno-
górskie Spotkanie Środowiska 
Policyjnego. Policyjni pielgrzymi 
modlili się w intencji poległych 
podczas służby, za bezpieczeń-
stwo oraz przyszłość ojczyzny i 
swego zawodu.

29 września obchodzimy dzień 
świętego Michała Archanioła, 
który jest patronem policjantów, 
żołnierzy i małych dzieci, a także 
opiekuje się pielgrzymami i ob-
cymi ludźmi. Walczy w imię spra-
wiedliwości i prawa. Daje wspar-

cie, jest też dawcą cierpliwości i 
szczęścia. W związku z tym świę-
tem w weekend na Jasną Górę 
przybyli przedstawiciele policji, 
by wziąć udział w Ogólnopol-
skich Spotkaniach Środowiska 
Policyjnego, które nieprzerwa-
nie od 20 lat organizowane są 
przez policyjne związki zawodo-
we. Uczestniczyły w nim delega-
cje policjantów z całego kraju.

Uroczystość na Jasnej Górze 
rozpoczęła się złożeniem wieńca 
przed płaskorzeźbą „Gloria Vic-
tis – Chwała zwyciężonym”. Ko-
mendant Główny Policji gen. 

insp. Jarosław Szymczyk ze swo-
imi zastępcami, wiceprzewodni-
czącym Zarządu Głównego Nie-
zależnego Samorządnego Związ-
ku Zawodowego Policjantów 
Piotrem Kujawą, JE Biskupem Jó-
zefem Guzdkiem, Prezes Zarzą-
du Głównego Stowarzyszenia 
„Rodzina Policyjna 1939 rok” Pa-
nią Teresą Bracką i Prezesem 
łódzkiego Stowarzyszenia Jaro-
sławem Olbrychowskim złożył 
wieniec w hołdzie poległym i po-
mordowanym wiosną 1940 roku 
w ZSRR policjantom.

Przedstawiciele Ministerstwa 
Zdrowia i Komitetu Protestacyj-
no-Strajkowego Pracowników 
Ochrony Zdrowia poinformowali, 
że będą kontynuować rozmowy 
w czwartek.

- Szukamy kompromisu – mó-
wił po spotkaniu wiceszef resor-
tu Piotr Bromber. - Zbliżyliśmy 
się w punktach bezkosztowych 
dla ministerstwa – ocenili prote-
stujący.

W Centrum Partnerstwa Spo-
łecznego „Dialog” w Warszawie 
odbyło się we wtorek kolejne 
spotkanie poświęcone możliwo-
ściom realizacji postulatów pro-
testujących.

 - Było to spotkanie meryto-
ryczne, kolejny raz. Omówiliśmy 
poszczególne punkty z postula-
tów. Są punkty, w których, moż-
na by powiedzieć, w pełni usa-
tysfakcjonowana jest jedna i 
druga strona. Pozostaje kwestia 
doszczegółowienia pewnych 
rozwiązań formalnoprawnych – 
przekazał wiceminister. Wyja-
śnił, że strony są zgodne np. w 
kwestii funkcjonariusza publicz-
nego. - Zaprezentowaliśmy trzy 
kryteria, jeżeli chodzi o naszą 
percepcję, jeśli chodzi o nasze 
widzenie pewnych rozwiązań 
istotnych dla komitetu. Druga 
strona poprosiła o czas na za-
stanowienie, na przemyślenie 
tych kwestii do następnego spo-
tkania – dodał.

 Poinformował, że kolejne roz-
mowy planowane są w czwartek.

 O szczegółach rozwiązań, m.
in. proponowanych podwyżek, 
Bromber nie chciał mówić. - Od 
początku przyjęliśmy zasadę, że 
o gotowych rozwiązaniach bę-

dziemy mówili dopiero wów-
czas, kiedy dojdziemy do poro-
zumienia z drugą stroną. Trzy-
majmy się tej zasady, bardzo o 
to proszę – zaznaczył. Przekazał, 
że omawiano także m.in. kwe-
stię wyceny świadczeń.

 Bromber zadeklarował, że „ro-
bione jest wszystko, by dojść do 
porozumienia z drugą stroną”. - 
Szukamy rozwiązania. Mówimy, 
co jest możliwe, co zrobiliśmy i 
co proponujemy jeszcze. Szuka-
my kompromisu. Porozumienie 
nie polega na tym, że ktoś bez-
krytycznie akceptuje czyjeś roz-
wiązania – zaznaczył.

 Przewodnicząca Ogólnopol-
skiego Związku Zawodowego 
Pielęgniarek i Położnych Krysty-
na Ptok powiedziała po spotka-
niu, że „zbliżono się” w punktach 
istotnych dla protestujących, ale 
bezkosztowych dla Ministerstwa 
Zdrowia. - Jeśli chodzi o dzisiej-
sze spotkanie, to dostaliśmy tyl-
ko do przeanalizowania propo-
zycje ministerstwa, o których 
wcześniej nie mówiliśmy i po-
trzebujemy czasu, żeby je prze-
analizować – powiedziała Ptok.

 - Sprawniej idą nam punkty 
dotyczące systemu no-fault i 
urlopu dla poratowania zdro-
wia. Natomiast ciężkie do nego-
cjacji są pierwsze dwa punkty, 
gdzie domagamy się zmiany 
ustawy o najniższych wynagro-
dzeniach (...) i gdzie mówimy, że 
ma być podniesiona wycena 
świadczeń o 30 proc. i zmienio-
na wycena dla ratownictwa me-
dycznego – wskazała Ptok.

 Pytana przez dziennikarzy, czy 
wiceminister Bromber próbował 
zawęzić krąg osób uprawnio-
nych do podwyżek, Ptok odpar-

ła, że „na pewno wynika to z fak-
tu, że zawęża się grupę osób 
uprawnionych do wzrostu wy-
nagrodzenia z powodu ograni-
czonych środków”. - Niech pan 
minister nam przekaże dane. 
My mamy do jutra też na pewne 
kwestie odpowiedzieć. Rzeczy-
wiście poruszamy się w obsza-
rach niedotyczących pieniędzy 
szybciej niż w tych, które doty-
czą pieniędzy – wskazała Ptok.

 
Ogólnopolski Komitet Prote-

stacyjno-Strajkowy Pracowni-
ków Ochrony Zdrowia ma osiem 
postulatów. Obejmują one m.in. 
podwyżki, realny wzrost wyceny 
świadczeń, ryczałtów i tzw. do-
bokaretki, a także zatrudnienie 
dodatkowych pracowników ob-
sługi administracyjnej i persone-
lu pomocniczego oraz wprowa-
dzenia norm zatrudnienia zwią-
zanych z liczbą pacjentów.

 Komitet postuluje także m.in. 
zapewnienie zawodom medycz-
nym statusu funkcjonariusza 
publicznego i stworzenie syste-
mu ochrony pracowników przed 
agresją słowną i fizyczną pacjen-
tów; wprowadzenie urlopów 
zdrowotnych po 15 latach pracy 
zawodowej, a także uchwalenie 
ustaw o medycynie laboratoryj-
nej i zawodzie ratownika me-
dycznego.

 Według resortu zdrowia łącz-
ny koszty realizacji postulatów 
komitetu protestacyjnego były-
by ogromne. Kierownictwo MZ 
zaznacza, że realizacja postula-
tów płacowych protestujących 
medyków jest nie do udźwignię-
cia w przyszłorocznym budżecie 
i chce rozmawiać o ścieżce wzro-
stu wynagrodzeń.

Projekt rozporządzenia

Obecne ograniczenia, nakazy 
i zakazy, przedłużone  
do 31 października
Przedłużenie do 31 października 
2021 r. obowiązywania obec-
nych ograniczeń, nakazów 
i  zakazów zakłada projekt no-
wego rozporządzenia Rady 
Ministrów dotyczącego obo-
strzeń covidowych.

Projekt zmienionego rozporzą-
dzenia w  sprawie ustanowienia 
określonych ograniczeń, naka-
zów i zakazów w związku z wystą-
pieniem stanu epidemii opubli-
kowano na stronach Rządowego 
Centrum Legislacji, z  informacją, 
że został już skierowany do pod-
pisu premiera.

Projekt zakłada m.in. przedłuże-
nie do 31 października 2021 r. 
obowiązywania obecnych ograni-
czeń, nakazów i zakazów określo-
nych przepisami modyfikowane-
go rozporządzenia.

Ponadto w projektowanym roz-
porządzeniu wprowadzone mają 
być regulacje dotyczące wydawa-
nia unijnego cyfrowego zaświad-
czenia COVID osobie, która zosta-
ła zaszczepiona przeciwko CO-
VID-19 poza terytorium Polski. 
Zawarto w nim także doprecyzo-
wanie przepisów dotyczących po-
sługiwania się unijnym cyfrowym 
zaświadczeniem COVID.

Projekt przewiduje również m.
in. rozszerzenie katalogu pod-
miotów, które są zwolnione 
z obowiązku odbycia kwarantan-

ny po przekroczeniu granicy RP, 
o osoby realizujące prawomocne 
orzeczenie sądu lub ugodę za-
wartą przed sądem ustalające 
kontakty z małoletnim dzieckiem, 
które przebywa na terenie innego 
państwa niż miejsce pobytu rodzi-
ca.

Projekt rozszerza też katalog sy-
tuacji, do których nie stosuje się 
nakazu zasłaniania ust i  nosa – 
o egzaminy dla osób ubiegających 
się o przyznanie prawa do wyko-
nywania zawodu rzeczoznawcy 
do spraw zabezpieczeń przeciw-
pożarowych i  sprawdziany dla 
rzeczoznawców do spraw zabez-
pieczeń przeciwpożarowych.

Ponadto projektowane rozpo-
rządzenie umożliwi uruchomienie 
międzynarodowych kolejowych 
przewozów pasażerskich realizo-
wanych z przekroczeniem polskiej 
granicy na odcinku z  Ukrainą, 
w  szczególności uruchomienie 
przez Koleje Ukraińskie pociągów 
w relacji Kijów – Przemyśl – Kijów.

Projekt zakłada ponadto zwol-
nienie z  obowiązku wypełniania 
karty lokalizacyjnej funkcjonariu-
szy Policji, Straży Granicznej i Służ-
by Ochrony Państwa wykonują-
cych zadania służbowe oraz osób, 
wobec których są wykonywane 
czynności np. konwojowanych.

Regulacja ma wejść w  życie 
z dniem 30 września 2021 r.
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Kultura

Ludzie teatru nagrodzeni

Od października

Tramwaje wracają w aleję Pokoju

Koniecznie przeczytaj

Sprzedajesz alkohol? 
Nie zapomnij uregulować płatności

Uwaga

Ostatnie dni zostały, aby wziąć udział 
w spisie powszechnymO 60 dni

Prezydent chce przedłużenia  
stanu wyjątkowego

Iwona Chołuj, Michał Kula i Kata-
rzyna Linke zostali laureatami II 
edycji Nagrody Teatralnej Prezy-
denta Miasta Częstochowy.

Nagroda ma na celu uhonoro-
wanie wybitnych osiągnięć 
w  dziedzinie sztuki scenicznej 
nie tylko w przypadku profesjo-
nalnych artystów, ale także arty-
stów tzw. teatru offowego.

W  kategorii „Rola żeńska 
w  premierowym spektaklu Te-
atru im. Adama Mickiewicza 
w Częstochowie” nagrodę otrzy-
mała Iwona Chołuj za wcielenie 
się w Kat w spektaklu „Fałsz” Lo-
ta Vekemansa, w reżyserii André 
Hübnera-Ochodlo. Za rolę Cari-
baldiego – dyrektora cyrku 
w  spektaklu „Siła przyzwyczaje-
nia (Cyrk egzystencjalny)” Tho-
masa Bernharda, w reżyserii An-
dré Hübnera-Ochodlo w katego-
rii „Rola męska w premierowym 
spektaklu Teatru im. Adama 

Mickiewicza w  Częstochowie” 
nagrodę dostał Michał Kula.  
W  kategorii „Twórczyni/twórca 
związana/związany ze środowi-
skiem teatralnym Częstochowy” 
– nagrodzono Katarzynę Linke 
za aktorstwo w  monodramie 
„Dziewięć sekwencji z życia mat-
ki” Joanny Murray-Smith, w reży-
serii Marka Ślosarskiego.

Każdy z  laureatów otrzymał 
nagrodę pieniężną oraz „Często-
chowskiego Galla” – statuetkę, 
której autorką jest znakomita 
rzeźbiarka Małgorzata Hejduk. 
Projekt statuetki nawiązuje do 
architektury budynku Teatru, 
a  przyjęta nazwa - do nazwiska 
Iwo Galla, jednej z najwybitniej-
szych postaci w  historii teatru 
polskiego, a w latach 1932-1935 
dyrektora Miejskiego Teatru Ka-
meralnego w Częstochowie.

Druga edycja Nagrody obejmo-
wała sezony artystyczne 
2019/2020 oraz 2020/2021.

Od pierwszego października 
tramwaje powrócą w  aleję Po-
koju. Będą dojeżdżać do dworca 
PKP Raków.

Od września przywrócony zo-
stał ruch tramwajów na głów-
nym odcinku przebudowanej li-
nii tramwajowej między Północą 
a zajezdnią MPK. Na odcinku od 
zajezdni do dworca PKP Raków 
tramwaje jednak nie kursowały 
z  powodu rozbiórki estakady, 
związanej z  kolei z  rozpoczętą 
przebudową alei Wojska Pol-

skiego (do niedawna DK-1 
w Częstochowie).

Teraz powrót tramwaju w aleję 
Pokoju jest już możliwy. Spowo-
duje to od 1 października nastę-
pujące zmiany na liniach komu-
nikacji miejskiej:

 ● Linia tramwajowa nr 1 zo-
stanie zawieszona (jej kursy po 
wspólnej trasie przejmie linia 
tramwajowa nr 2)

 ● Linia tramwajowa nr 2 będzie 
kursować w obu kierunkach na 
trasie RAKÓW DWORZEC PKP – 
FIELDORFA-NILA;

 ● Linia tramwajowa nr 3 będzie 
kursować bez zmian na trasie 
STADION RAKÓW – FIELDOR-
FA-NILA;

 ● Linia autobusowa nr 40 zo-
stanie skrócona do trasy 
RAKÓW DWORZEC PKP – KUCE-
LIN-SZPITAL (przy przesiadkach 
pomiędzy linią tramwajową nr 
2 a autobusami linii nr 40, bilety 
jednorazowe zachowują swoją 
ważność).

Tramwaje kursować będą więc 
na dłuższej trasie. Zyskają pasa-
żerowie z  Rakowa, zwłaszcza 
z okolic alei Pokoju. Autobus za-
stępczy nr 40 pojedzie już tylko 
z  pętli przy Skwerze Junaków 
(przy dworcu PKP Raków) do Ku-
celina. Połączenia będą w zdecy-
dowanej większości obsługiwa-
ne przez nowe tramwaje nisko-
podłogowe. Stare składy wyjadą 
tylko sporadycznie w  liczbie 
maksymalnie 1-2 składów na 14 
jeżdżących ogółem.

Wydział Funduszy Europejskich 
i Rozwoju UM przypomina, że 30 
września upływa termin wnie-
sienia III raty opłaty za 
korzystanie z  zezwoleń na 
sprzedaż alkoholu do spożycia 
poza miejscem sprzedaży. 
Opłatę należy wnosić na konto 
Bank Handlowy w Warszawie S.A. 
(Citi Handlowy) r-k 56 1030 1104 
0000 0000 9325 1003 podając 
w  tytule wpłaty: opłata za ze-
zwolenia alkoholowe nr ........ III 
rata za rok 2021.

Za termin dokonania wpłaty 
uznaje się dzień realizacji prze-
lewu. Skutkiem realizacji przele-
wu III raty za zezwolenia alkoho-

lowe po upływie 30 września, 
jest konieczność wniesienia 
opłaty dodatkowej w  terminie 
30 dni w wysokości 30% rocznej 
opłaty. Brak wniesienia raty 
opłaty (lub raty wraz z  opłatą 
dodatkową) skutkuje wygaśnię-
ciem zezwoleń i  6-miesięcznym 
zakazem ubiegania się o kolejne 
zezwolenia.

Zgodnie z  uchwałą nr 564.
XLII.2021 Rady Miasta Często-
chowy przedsiębiorcy posiada-
jący zezwolenia na sprzedaż na-
pojów alkoholowych przezna-
czonych do spożycia w  miejscu 
sprzedaży są zwolnieni z trzeciej 
raty opłaty należnej od tych ze-
zwoleń w roku 2021.

W przypadku, gdy nastąpiła li-
kwidacja punktu sprzedaży na-
pojów alkoholowych, należy zło-
żyć wniosek o  wygaszenie ze-
zwoleń. Z uwagi na wprowadzo-
ne obostrzenia związane z  epi-
demią, wniosek taki można 
przesłać pocztą, złożyć elektro-
nicznie przez EPUAP lub SEKAP, 
złożyć osobiście po wcześniej-
szym uzgodnieniu telefonicz-
nym.

Informacje dla przedsiębior-
ców w  zakresie zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholo-
wych udzielane są telefonicznie 
pod nr (34) 37 07 797 oraz (34) 
37 07 798 w  godzinach pracy 
Urzędu.

Kończy się Narodowy Spis Po-
wszechny Ludności i  Mieszkań. 
W  czwartek 30 września, czyli 
w  ostatni dzień spisu, w  Urzę-
dzie Miasta Częstochowy dyżur 
rachmistrzów będzie pełniony 
w godzinach od 8.00 do 24.00.

Ostatnie dni dowodzą, że lubimy 
zostawiać wszystko na ostatnią 
chwilę, bo przed stanowiskami, na 
których dyżurują rachmistrze spi-
sowi, ustawiają się kolejki chęt-
nych. Dlatego w ostatnich dniach 
przy dwóch głównych budynkach 
Urzędu Miasta uruchomiono aż 4 
stanowiska spisowe plus dwa ze 
stałym dyżurem telefonicznym (nr 

34 3707 649 lub 679), gdzie moż-
na uzyskać informację, instrukcję 
dotyczącą spisu lub zgłosić chęć 
rozmowy z  rachmistrzem przez 
telefon.

W czasie ostatniej nocy spisowej 
(w  minioną sobotę) w  Urzędzie 
Miasta bezpośrednio spisało się 
blisko 300 osób, obecnie wszyst-
kie stanowiska w UM są w stanie 
obsłużyć maksymalnie 400-500 
osób dziennie. W  ostatni dzień 
spisu dyżur rachmistrzów potrwa 
od godz. 8.00 aż do północy.

Najłatwiej jednak spisać się 
przez internet na stronie https://
spis.gov.pl/ - za pośrednictwem 
formularza spisowego.

Można też spróbować dodzwo-
nić się pod numer ogólnopolskiej 
infolinii 22 279 99 99 i  dokonać 
spisu w  czasie rozmowy telefo-
nicznej z rachmistrzem. 

Rachmistrz może też zadzwonić 
do nas z numeru 22 279 99 99 lub 
22 828 88 88

Przypominamy, że udział w spi-
sie to obowiązek wynikający 
z ustawy o Narodowym Spisie Po-
wszechnym Ludności i  Mieszkań 
w 2021 r. Odmowa udziału grozi 
karą grzywny na podstawie art. 57 
ustawy o  statystyce publicznej. 
Nasze dane przekazywane w cza-
sie spisu chroni tajemnica staty-
styczna.

- Kiedy wniosek ws. przedłu-
żenia stanu wyjątkowego 
zostanie do mnie skierowany, 
wystąpię do Sejmu o to, aby wy-
raził zgodę na przedłużenie tego 
stanu o 60 dni - powiedział pre-
zydent Andrzej Duda po 
zakończeniu  spotkania z  sze-
fami MSWiA, MON i  Straży 
Granicznej.

W  spotkaniu, które odbyło się 
w  Biurze Bezpieczeństwa Naro-
dowego, wzięli udział m.in. mini-
strowie: spraw wewnętrznych 
i administracji Mariusz Kamiński 
i  obrony narodowej Mariusz 
Błaszczak, komendant główny 
Straży Granicznej gen. dyw. SG 
Tomasz Praga, zastępca szefa 
Sztabu Generalnego Wojska Pol-
skiego gen. Piotr Błazeusz oraz 
szef BBN Paweł Soloch.

Prezydent dodał, że problem 
na granicy polsko-białoruskiej 
wciąż występuje. - Wydaje się 
w  tym momencie, że wprowa-
dzenie tego stanu wyjątkowego 
na okres 60 dni kolejnych będzie 
uzasadnione - ocenił.

Zastrzegł, że jeżeli będzie taka 
możliwość, zawsze można bę-
dzie skrócić stan wyjątkowy. - 
Natomiast jest to potrzebne 
funkcjonariuszom i  wojsku do 
tego, żeby mogli sprawnie wyko-
nywać swoje zadania - zaznaczył 
prezydent. - Stan wyjątkowy 
wprowadziliśmy w  pasie przy-
granicznym po to, żeby służby 
mogły realizować swoje zadania 
bez przeszkód, żeby nikt nie 
przeszkadzał w  realizacji tych 
zadań. Jak państwo wiecie, były 
różne polityczne happeningi (...) 
- to bardzo przeszkadzało w wy-
konywaniu zarówno wojsku, jak 
i Straży Granicznej, to dezorien-
towało mieszkańców, to powo-

dowało, że osoby przenikały 
przez naszą granicę, bo żołnie-
rze i funkcjonariusze Straży Gra-
nicznej nie mogli w  sposób 
sprawny wykonywać obowiąz-
ków - powiedział Duda. - Nieste-
ty ta presja na granicę wzrasta. 
Jak poinformował pan gen. Pra-
ga, we wtorek do godz. 17-tej 
miały miejsce 354 próby prze-
kroczenia naszej granicy, próby 
udaremnione. W  związku z  po-
wyższym, to pokazuje, jaka jest 
presja i  to pokazuje, jaka jest 
skuteczność. Tylko we wtorek: 
354 do godz. 17. Jest to liczba re-
kordowa jak do tej pory - poin-
formował również prezydent.

Na wtorkowym posiedzeniu 
rząd podjął decyzję o  zawnio-
skowaniu do prezydenta o prze-
dłużenie stanu wyjątkowego 
o 60 dni. Wcześniej tego samego 
dnia premier Mateusz Mora-
wiecki spotkał się z  prezyden-
tem Dudą, by poinformować go, 
że taki wniosek będzie dyskuto-
wany.

Stan wyjątkowy w przygranicz-
nym pasie z  Białorusią, czyli 
w części województw podlaskie-
go i lubelskiego obowiązuje od 2 
września. Wprowadzony został 
na 30 dni. Objęte są nim 183 
miejscowości (115 w woj. podla-
skim i 68 w woj. lubelskim).

Zgodnie z konstytucją, w  razie 
zagrożenia konstytucyjnego 
ustroju państwa, bezpieczeń-
stwa obywateli lub porządku pu-
blicznego, prezydent na wniosek 
Rady Ministrów może wprowa-
dzić, na czas oznaczony, nie 
dłuższy niż 90 dni, stan wyjątko-
wy na części albo na całym tery-
torium państwa. Przedłużenie 
stanu wyjątkowego może nastą-
pić tylko raz, za zgodą Sejmu 
i na czas nie dłuższy niż 60 dni.
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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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