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Wkrótce przed sądem stanie 
53-letni Artur B., który usłyszał 
zarzut usiłowania zabójstwa. 
Mężczyzna ugodził nożem swo-
jego syna. A wszystko przez to, 
że... 19-latek nałożył sobie na 
talerz za dużo kiełbasy. Między 
panami doszło do kłótni, która 
omal nie zakończyła się tra-
gicznie.

Do zdarzenia doszło 25 lutego. 
O całej sprawie poinformował 
Wojewódzki Szpital Specjali-
styczny w Częstochowie. Na od-
dziale chirurgii przebywał bo-
wiem 19-letni pacjent, w którego 
brzuchu znajdował się wbity nóż. 
Młody mężczyzna wymagał na-
tychmiastowej operacji.

Policjanci udali się do miejsca 
zamieszkania pacjenta - do jed-
nej z miejscowości w gminie My-
kanów. Przebywający tam do-

mownicy oświadczyli 
funkcjonariuszom, 
że doszło do nie-
szczęśliwego wypad-
ku. Twierdzili, że po-
krzywdzony przez 
przypadek sam wbił 

sobie w brzuch nóż.
- Na podstawie dalszych czynno-

ści śledczych ustalono, że w dniu 
zdarzenia 53-letni Artur B. spoży-
wał w domu posiłek w towarzy-
stwie partnerki i dwóch synów. 
Podczas obiadu doszło do kłótni 
pomiędzy Arturem B. i 19-letnim 
synem. Oskarżony zarzucił po-
krzywdzonemu, że nałożył na ta-
lerz za dużo kiełbasy. W trakcie 
awantury Artur B. chwycił do ręki 
nóż i ugodził nim syna w brzuch - 
mówi prokurator Tomasz Ozimek, 
rzecznik Prokuratury Okręgowej 
w Częstochowie. Wezwane przez 
matkę pokrzywdzonego pogoto-
wie ratunkowe przewiozło go do 
szpitala. 19-latek przeszedł dwie 
operacje.

- Powołany w sprawie biegły le-
karz stwierdził, że w wyniku ude-
rzenia nożem 19-latek odniósł 
ciężkie i zagrażające życiu obraże-
nia w postaci rany kłutej wątroby 
z krwotokiem do jamy brzusznej. 
Przeżył tylko dzięki udzielonej mu 
pomocy medycznej - zaznacza 
prokurator Ozimek.

Przesłuchany przez prokuratora 
pod zarzutem usiłowania zabój-
stwa Artur B. nie przyznał się do 

zarzucanego mu przestępstwa i 
wyjaśnił, że wstając od stołu, przy-
padkowo odepchnął od siebie 
nóż, który wbił się w brzuch syna. 
Wyjaśnienia podejrzanego zostały 
uznane przez prokuratora za nie-
wiarygodne, gdyż są sprzeczne z 
zeznaniami świadków.

Na wniosek prokuratora, Sąd 
Rejonowy w Częstochowie zasto-
sował wobec podejrzanego tym-
czasowe aresztowanie.

Na podstawie opinii biegłych le-
karzy psychiatrów stwierdzono, 
że sprawca w chwili popełnienia 
zarzucanych mu czynów nie miał 
zniesionej zdolności rozumienia 
znaczenia czynów i pokierowania 
swoim postępowaniem, czyli był 
w pełni poczytalny.

Artur B. nie był w przeszłości kara-
ny.

Przestępstwo zabójstwa jest za-
grożone karą pozbawienia wolno-
ści od 8 do 15 lat, karą 25 lat po-
zbawienia wolności albo karą do-
żywotniego pozbawienia wolno-
ści. Taką samą karą jest zagrożo-
ne usiłowanie zabójstwa.
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Mykanów

Ugodził nożem syna,  
bo... nałożył na talerz  
za dużo kiełbasy

Myszków

Przechodził przez jezdnię. 
Nie żyje...
Myszkowscy policjanci ustalają tożsamość pieszego, który zginął w 
wypadku drogowym w Siedlcu Małym. Potrącony przez kierującego 
peugeot boxerem mężczyzna, po przetransportowaniu do szpitala, 
zmarł na skutek odniesionych obrażeń. Śledczy ustalają szczegóły  
i okoliczności tej tragedii.

Do zdarzenia doszło w czwartek, 30 września, około 21.00. Dyżurny 
myszkowskiej komendy otrzymał informację o wypadku drogowym, 
do którego doszło na drodze krajowej numer 91 w Siedlcu Małym. Ze 
wstępnych ustaleń drogówki wynika, że kierujący samochodem mar-
ki Peugeot Boxer, jadąc w kierunku Częstochowy, potrącił przecho-
dzącego przez jezdnię pieszego. Mężczyzna trafił do szpitala. Nieste-
ty na skutek doznanych obrażeń zmarł. Trwają ustalenia tożsamości 
zmarłego oraz dokładnych przyczyn i okoliczności tego tragicznego 
zdarzenia.

Kłobuck

Wyprzedzał w rejonie 
skrzyżowania. Doprowadził 
do czołowego zdarzenia
Dwie osoby - w tym trzyletnie dziecko - trafiły do szpitala po wy-
padku, do którego doszło na ul. Kasztanowej w Lipiu. Ze wstępnych 
ustaleń policjantów wynika, że kierowca audi próbował w rejonie 
skrzyżowania wyprzedzić innego kierowcę. W efekcie doprowadził 
do czołowego zderzenia.

Ze wstępnych ustaleń policjantów z kłobuckiej drogówki wynika, że jadą-
cy w kierunku Parzymiech, 39-letni kierowca audi chciał w rejonie skrzyżo-
wania wyprzedzić inny pojazd. Doprowadził do czołowego zdarzenia z 
prawidłowo jadącym kierowcą volkswagena. Podróżował on z trzyletnim 
dzieckiem. Po zderzeniu, pojazdy przemieściły się i uderzyły w passata, 
którego kierowca oczekiwał na wjazd z drogi podporządkowanej.

Kierowcy biorący udział w zdarzeniu byli trzeźwi. Wszyscy są mieszkań-
cami powiatu kłobuckiego. Na skutek wypadku obrażeń ciała doznało 
dziecko będące pasażerem vw oraz kierowca audi. Oboje z miejsca zda-
rzenia zostali zabrani do częstochowskiego szpitala.

Dokładne przyczyny i okoliczności zdarzenia wyjaśniają kłobuccy krymi-
nalni pod nadzorem częstochowskiego prokuratora.

Kierowca ciężarówki miał 
ponad promil alkoholu
Ponad promil alkoholu w organizmie miał 36-letni kierowca samo-
chodu ciężarowego zatrzymany przez kłobuckich policjantów. 
Mężczyzna „wpadł” dzięki informacji przekazanej przez przypadko-
wego świadka.

Oficer dyżurny policjantów otrzymał anonimowe zgłoszenie, z którego 
wynikało, że do Kłobucka od strony Wielunia wjeżdża samochód ciężaro-
wy, którego kierowca może być nietrzeźwy. Nie potrafił on bowiem utrzy-
mać prostego toru jazdy. Na miejsce skierowano mundurowych patrolu-
jących teren miasta. Niestety zgłoszenie potwierdziło się. Podczas bada-
nia stanu trzeźwości 36-letniego kierowcy – mieszkańca Częstochowy - 
wyszło na jaw, że w jego organizmie był ponad promil alkoholu.

Mundurowi zatrzymali prawo jazdy nieodpowiedzialnemu kierowcy. 
O dalszym losie 36-latka zadecyduje prokurator i sąd. Za jazdę w sta-
nie nietrzeźwości grożą: wysoka grzywna, kilkuletni zakaz prowadze-
nia pojazdów oraz kilkuletni pobyt w więzieniu.
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CZĘSTOCHOWA

Inauguracja Roku Akademickiego 
Politechniki Częstochowskiej

Przebudowa alei Wojska Polskiego

Czekają nas jeszcze 
większe utrudnienia

Częstochowa

Nie będzie śledztwa w sprawie 
Marszu Równości

1 listopada

Decyzja w sprawie Wszystkich 
Świętych nie będzie nagła

Uwaga

Poszukują pana Władysława. 
Czy ktoś go widział?

Politechnika Częstochowska zainauguro-
wała kolejny rok akademicki. Po ponad 
półtorarocznej przerwie, studenci będą 
uczyć się w formie stacjonarnej. Przynaj-
mniej na razie...

Inauguracja w poprzednim roku akade-
mickim z powodu panującej pandemii od-
była się w formie zamkniętej, w której 
uczestniczyli tylko nieliczni, a całość trans-
mitowana była online. W tym roku było to 
wydarzenie otwarte z zachowaniem norm 
sanitarnych.

Program przewidywał możliwość uczest-
nictwa w m.in. immatrykulacji studentów, 
przemówieniu inauguracyjnym JM Rekto-
ra prof. dra hab. inż. Norberta Szczygiola, 
odczytaniu listów gratulacyjnych, wystą-
pieniach gości, promocjach habilitacyj-
nych i doktorskich oraz wykładzie inaugu-
racyjnym dra inż. Marka Gały pt. „Smart 
City i Smart Home kluczem do zrównowa-
żonego rozwoju i poprawy efektywności 
energetycznej”.

Częstochowscy studenci zapytani o na-

stroje przed nowym rokiem akademickim 
w większości byli pozytywnie nastawieni. - 
Jestem szczęśliwa, że mogę ponownie 
uczyć się stacjonarnie, nauka online mimo 
pewnych wygód jest jednak dużo mniej 
efektywna. Kontakt z drugim człowiekiem 
na żywo pozwala na lepsze przyswajanie 
wiedzy. Poza tym, w końcu mogę spotkać 
się w normalnych warunkach z moimi ko-
legami i koleżankami z grupy - powiedzia-
ła jedna ze studentek.

Na twarzach studentów, którzy dopiero 
zaczynają przygodę ze studiami widać lek-
ki niepokój, lecz w rozmowach mimo tego 
słychać podekscytowanie. - Jest to na 
pewno stresujący moment, zupełnie no-
we doświadczenie. Ciężko także wrócić do 
nauczania stacjonarnego po półtora roku 
patrzenia w monitor, ale mimo wszystko 
tęskniłem za tym. Właśnie poznaje ludzi, z 
którymi przyjdzie mi uczyć się przez na-
stępne lata, wszyscy jesteśmy troszkę ze-
stresowani, ale pozytywnie nastawieni - 
powiedział jeden ze studentów.

 ■ Jakub Dróżdż

Wszystko wskazuje na to, że będziemy 
musieli się uzbroić w jeszcze większe po-
kłady cierpliwości. W związku z tym, że 
wykonawca przebudowy al. Wojska Pol-
skiego rozpoczyna budowę nowego 
obiektu w miejscu starej estakady na Ra-
kowie, czekają nas jeszcze poważniejsze 
utrudnienia. Przejazd na osi al. Pokoju – 
ul. Jagiellońska w obu kierunkach będzie 
mocno ograniczony.

• Pierwszym elementem, który zosta-
nie wybudowany w miejscu starej 
estakady, będzie jedna z masyw-
nych podpór. Prace rozpoczną się w 
czwartek, 7 października.  - Przez 
pierwszy tydzień od strony al. Poko-
ju czynny będzie tylko jeden pas, z 
którego będzie można przejechać 
skrzyżowanie na wprost w kierunku 
ul. Jagiellońskiej i skręcić z niego w 
prawo w al. Wojska Polskiego (kieru-
nek Warszawa) - zapowiada Maciej 
Hasik, rzecznik MZD w Częstocho-
wie.  Nie będzie można natomiast 
skręcić w lewo z al. Pokoju w al. Woj-
ska Polskiego (kierunek Katowice). 
Objazd będzie przebiegał przez  
ul. 11 listopada do ul. Rakowskiej i 
dalej do al. Wojska Polskiego.

• Poza tym przez pierwszy tydzień 
wspomnianych prac od strony ul.  
Jagiellońskiej czynny będzie jeden 
pas do skrętu w lewo w al. Wojska 
Polskiego (kierunek Warszawa) i 
dwa pasy do jazdy na wprost w al. 
Pokoju. Możliwy będzie także skręt z 
ul. Jagiellońskiej w prawo w al. Woj-
ska Polskiego (kierunek Katowice).

Po pierwszym tygodniu prac zosta-
nie wprowadzona organizacja ruchu, 
która będzie obowiązywać w tym 
miejscu przynajmniej do końca tego 
roku.

 Przez ten czas udrożniony zostanie tak-
że drugi pas do jazdy na wprost z al. Poko-
ju w ul. Jagiellońską, który będzie okreso-
wo przymykany w zależności od postępu 
robót. Dalej możliwy będzie skręt w pra-
wo w al. Wojska Polskiego (kierunek War-
szawa) i niemożliwy skręt w lewo w al. 
Wojska Polskiego (kierunek Katowice) - 
wyjaśnia Maciej Hasik. Kierowcy będą mu-
sieli korzystać z objazdu.

• Poza tym utrzymane zostaną dwa 
pasy do jazdy na wprost z ul. Jagiel-
lońskiej w al. Pokoju (jeden z nich 
będzie okresowo przymykany w za-
leżności od postępu robót). Dalej 
możliwy będzie skręt z jednego pasa 
w lewo w al. Wojska Polskiego (kie-
runek Warszawa), a także skręt z ul. 
Jagiellońskiej w prawo w al. Wojska 
Polskiego (kierunek Katowice).

• Ruch w obrębie skrzyżowania na osi 
północ – południe w ciągu al. Woj-
ska Polskiego będzie odbywał się 
bez zmian, zgodnie z obowiązującą 
tam od początku przebudowy daw-
nej DK-1 organizacją ruchu. Przez 
skrzyżowanie czynny pozostanie 
także przejazd tramwajów we 
wszystkich kierunkach.

• 
- Zalecamy ograniczenie przejazdów al. 

Pokoju w obrębie utrudnień tylko do nie-
zbędnych celów. Z powodu prac przejazd 
zostanie bowiem mocno spowolniony, w 
szczególności w godzinach rannych i po-
południowych szczytów. Przejechanie 
wówczas al. Pokoju do skrzyżowania z al. 
Wojska Polskiego i Jagiellońską może za-
jąć nawet kilkadziesiąt minut. Jeśli to moż-
liwe omijajmy więc przejazd przez to miej-
sce drogami alternatywnymi, zrezygnuj-
my z przejazdów, jeśli to możliwe lub ko-
rzystajmy z komunikacji tramwajowej - 
podsumowuje Maciej Hasik.

Nie będzie śledztwa w sprawie zezwo-
lenia udzielonego przez Urząd Miasta na 
organizację Marszu Równości w Często-
chowie. Doniesienie do prokuratury 
złożył poseł Grzegorz Braun.

Poseł Braun z Konfederacji Korony Pol-
skiej zawiadomił prokuraturę 19 sierpnia 
2021 roku o domniemanym przekrocze-
niu uprawnień służbowych przez prezy-
denta miasta i jego urzędników, którzy 
mieli naruszyć art. 231 par. 1 Kodeksu 
karnego. Artykuł mówi: „Funkcjonariusz 
publiczny, który, przekraczając swoje 

uprawnienia lub nie dopełniając obowiąz-
ków, działa na szkodę interesu publiczne-
go lub prywatnego, podlega karze pozba-
wienia wolności do lat 3”. Według posła 
urzędnicy wydając zgodę na marsz w dniu 
21 sierpnia popełnili przestępstwo. Po 
przeprowadzeniu postępowania spraw-
dzającego prokurator odmówił wszczęcia 
śledztwa. Zdaniem prokuratury organiza-
torzy dopełnili formalności zgodnie z usta-
wą o zgromadzeniach publicznych i zgod-
nie z przepisami nie mogli zakazać Marszu 
Równości.

 ■ bea

Wszystko wskazuje na to, że cmentarze 
na Wszystkich Świętych najprawdopo-
dobniej będą otwarte. - W tym roku nie 
przewidujemy podejmowania decyzji z 
dnia na dzień - powiedział minister 
zdrowia Adam Niedzielski o rekomenda-
cjach dot. ewentualnego zamknięcia 
cmentarzy 1 listopada. - Zabezpieczenia 
organizacyjne i zdrowotne nie uzasad-
niają podejmowania tak drastycznych 
decyzji - dodał.

Szef MZ w rozmowie w RMF FM był pyta-
ny o ewentualne zamknięcie cmentarzy w 

czasie uroczystości Wszystkich Świętych. 
Taką decyzję - z powodu pandemii i ro-
snącej liczby zakażeń - rząd podjął w mi-
nionym roku. - Tym razem niespodzianek 
nie będzie - powiedział minister. Zwrócił 
uwagę, że dzięki szczepieniom obecna sy-
tuacja epidemiczna jest inna. - Mamy o 
wiele więcej zabezpieczeń - stwierdził i do-
dał, że „dzięki nim z dnia na dzień sytuacja 
nie powinna się bardzo pogorszyć”.

Dopytywany, czy cmentarze w czasie 
świąt będą otwarte, minister powiedział, 
że „z największym prawdopodobień-
stwem - tak”.

Policjanci poszukują 72-let-
niego Władysława 
Radkowskiego z Turzyna. 
Mężczyzna wyszedł z domu 
29 września i od tej pory 
bliscy nie mają z nim żad-
nego kontaktu. Ostatni raz 
widziany był w miejsco-
wości Lelów. Każdy, kto zna 
miejsce jego aktualnego po-
bytu lub w ostatnim czasie 
widział zaginionego, pro-
szony jest o kontakt z policją 
pod numerem alarmowym 
997 lub 112.

Pan Władysław ostatni raz 
był widziany 29 września 
około godziny 15.00 na Ryn-
ku w Lelowie.

Rysopis zaginionego:

około 170 centymetrów 
wzrostu, szczupłej budowy 
ciała, włosy krótkie siwe, 
oczy koloru 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 
Policji w Koniecpolu - telefon 47 85 807 10 
lub Komendą Miejską Policji w Częstocho-
wie - telefon 47 85 812 55, albo z najbliż-
szą jednostką policji pod numerem telefo-
nu alarmowego 997 lub 112.
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Wszedł pod jadący autobus

Napadł na policjantów

Kierowca autobusu potrącił
51-latkę. Był pijany...

Odzyskali skradzionego
mercedesa

Puszczał w obieg 
fałszywe banknoty

Tarnogórscy policjanci wyjaśniają przy-
czyny tragicznego wypadku, do którego 
doszło na ulicy Tarnogórskiej w Świer-
klańcu. Mężczyzna z nieustalonych 
przyczyn wszedł pod jadący autobus. Nie-
stety w wyniku odniesionych obrażeń 
31-latek zmarł w szpitalu.

Jak wstępnie ustalili policjanci, 31-letni 
mieszkaniec Bytomia z nieustalonych przy-
czyn wszedł pod jadący autobus komuni-
kacji miejskiej, którym kierował 46-latek. 

Potrącony pieszy w stanie ciężkim został 
zabrany do szpitala. Kilka godzin później 
31-latek zmarł wskutek odniesionych ob-
rażeń. Kierowca autobusu był trzeźwy. 
Prokurator zarządził przeprowadzenie 
sekcji zwłok.

Na miejscu zdarzenia pracowali policjan-
ci, strażacy oraz ratownicy medyczni. Przy-
czyny i okoliczności zdarzenia wyjaśniane 
będą przez miejscową prokuraturę przy 
współpracy z tarnogórską jednostką poli-
cji.

Zabrzańscy policjanci zatrzymali męż-
czyznę, który mając dożywotni zakaz 
kierowania pojazdami i ponad dwa pro-
mile alkoholu w organizmie, kierował 
samochodem. Mężczyzna nie zatrzymał 
się wcześniej do kontroli drogowej, wobec 
czego mundurowi ruszyli za nim w pościg. 
W trakcie ucieczki uderzył swoim vol-
kswagenem w radiowóz...

Dyżurny zabrzańskiej policji otrzymał 
zgłoszenie od patrolu ruchu drogowego o 
kierowcy volkswagena, który nie zatrzymał 
się do kontroli drogowej na ulicy Wolności. 
Do prowadzących pościg policjantów dro-
gówki włączyły się inne radiowozy patrolu-
jące miasto. Na skrzyżowaniu ulic Korfan-
tego i Wolności z uciekającym pojazdem 
zrównał się radiowóz kierowany przez po-
licjantów z drugiego komisariatu. Mundu-
rowi dawali znaki kierującemu, nakazujące 
zatrzymanie się, jednak ten nie reagował. 
Zamiast zatrzymać się, kierujący volkswa-

genem uderzył w radiowóz. W wyniku koli-
zji samochody zatrzymały się na poboczu. 
Policjanci z drogówki, którzy dojechali w 
tym czasie miejsce, dobiegli do zatrzyma-
nego pojazdu, wybili szybę od strony kie-
rowcy i zatrzymali kierującego nim męż-
czyznę. Jak się okazało, był to 27-letni 
mieszkaniec Grodkowa Opolskiego. Prze-
prowadzone badanie trzeźwości wykazało, 
że miał w organizmie blisko 2,2 promile al-
koholu. Ponadto mężczyzna miał orzeczo-
ny dożywotni zakaz prowadzenia pojaz-
dów mechanicznych. Zebrany przez poli-
cjantów materiał dowodowy pozwolił na 
przedstawienie mu zarzutów dotyczących: 
czynnej napaści na policjantów, niezatrzy-
manie się do kontroli drogowej, kierowa-
nie w stanie nietrzeźwości oraz złamania 
sądowego zakazu. W sobotę na wniosek 
śledczych Sąd Rejonowy w Zabrzu zasto-
sował wobec podejrzanego środek zapo-
biegawczy w postaci tymczasowego aresz-
towania.

Jastrzębscy stróże prawa odzyskali skra-
dzionego mercedesa oraz zatrzymali 
jednego ze sprawców jego kradzieży. W 
momencie, kiedy mundurowi podjechali 
na parking, złodziej siedział w pojeździe. 
Jak się później okazało, mężczyzna, poza 
kradzieżą, ma na sumieniu również inne 
przestępstwa. Dzięki dociekliwości 
stróżów prawa i dostępnym policyjnym 
systemom informatycznym sprawca nie 
uniknie kary.

Do kradzieży mercedesa o wartości 
około 60 000 tysięcy złotych doszło na te-
renie jednej z firm w Jastrzębiu-Zdroju. 
Dyżurny jastrzębskiej komendy tuż po 
zgłoszeniu natychmiast skierował na 
miejsce policyjne patrole. Około godziny 
1.20 w nocy policyjni wywiadowcy na jed-
nym z parkingów przy ulicy Gagarina za-
uważyli skradziony pojazd. Wewnątrz 
znajdował się 19-letni mężczyzna, które-

go mundurowi zatrzymali.
W toku dalszych czynności policjanci 

m.in. pobrali od jastrzębianina odciski li-
nii papilarnym. Po sprawdzeniu w poli-
cyjnej bazie daktyloskopijnej na jaw wy-
szło, że 19-latek ma na koncie jeszcze in-
ne przestępstwa. Młody mężczyzna był 
bardzo zaskoczony, gdy usłyszał zarzut 
kradzieży z włamaniem na działkę w lipcu 
2021 roku, gdzie ukradł elektronarzędzia 
oraz zniszczenia w kwietniu tego roku 
panelu windy o wartości 1100 złotych. 
Zgodnie z kodeksem karnym za kradzież, 
kradzież z włamaniem oraz zniszczenie 
mienia grozi mu wiele lat więzienia.

W ten sposób żmudna i dokładna praca 
technika kryminalistyki na miejscu zda-
rzenia, wsparta nowoczesnym system do 
analizy zabezpieczonych śladów, przy-
niosła efekt. To dowód na to, że prze-
stępcy nawet po latach nie mogą czuć się 
bezkarni.

Kryminalni z bielskiej komendy zatrzy-
mali mężczyznę podejrzewanego o 
posiadanie i puszczanie w obieg fałszy-
wych banknotów. Na jego trop trafili, po 
tym, jak mundurowi z bielskiej „trójki” 
natrafili na podrobioną stuzłotówkę u 
sprawczyni kradzieży sklepowej. W 
sprawie tej już 4 osoby usłyszały zarzuty. 
35-latek został tymczasowo areszto-
wany, a jego troje kompanów prokurator 
objął policyjnym dozorem...

Na trop „fałszywek” wpadli policjanci z 
Komisariatu III Policji w Bielsku-Białej, 
którzy zatrzymali na sklepowej kradzieży 
21-letnią ustroniankę. Kobieta została 
ujęta przez ochronę, kiedy w jednej z 
drogerii na ulicy 11 Listopada skradła to-
war za 100 złotych. Zatrzymana została 
ukarana mandatem. Kiedy stróże prawa 
sprawdzali, czy nie posiada przy sobie in-
nych rzeczy pochodzących z kradzieży, 
natrafili na podrobiony banknot 100-zło-
towy. „Fałszywka” została zabezpieczona, 
a 21-latka trafiła do policyjnego aresztu.

Prokurator wszczął śledztwo w sprawie 
podrobionych pieniędzy, a sprawą zajęli 
się śledczy z wydziału kryminalnego biel-
skiej komendy. Kryminalni rozpoczęli po-
szukiwania źródła pochodzenia podro-
bionych banknotów. Policjanci wytropili 
35-letniego mieszkańca powiatu cieszyń-
skiego, który mógł mieć związek z proce-
derem wprowadzania do obiegu fałszy-

wych stuzłotówek. Ich przypuszczenia 
potwierdziły się. W jego mieszkaniu zna-
leźli 17 podrobionych banknotów 
100-złotowych, które miały takie same 
szczególne cechy, jak znaleziona u 21-lat-
ki „stuzłotówka” oraz podrobioną „dwu-
setkę”. 35-latek został zatrzymany i trafił 
do policyjnego aresztu.

W toku śledztwa kryminalni z bielskiej 
komendy dotarli jeszcze do innej 21-latki 
z powiatu cieszyńskiego, która posiadała 
„fałszywkę” w celu puszczenia jej w obieg 
oraz do ich 38-letniego znajomego  
- mieszkańca powiatu cieszyńskiego, któ-
ry posiadał przy sobie ponad 30 gramów 
marihuany. Wszyscy zostali zatrzymani.

Stróże prawa zebrali materiał dowodo-
wy, pozwalający na postawienie całej 
czwórce zarzutów. Zatrzymani zostali do-
prowadzeni do prokuratury, gdzie usły-
szeli zarzuty. 35-latek - przechowywania 
kilkunastu fałszywych banknotów oraz 
puszczania ich w obieg, jego dwie 21-let-
nie wspólniczki - przyjęcia i przechowy-
wania fałszywych banknotów, natomiast 
ich 38-letni kompan - posiadania znacz-
nej ilości narkotyków. Wszystkim zatrzy-
manym grozi podobna kara - do 10 lat 
więzienia. 35-latek na wniosek śledczych 
został tymczasowo aresztowany, nato-
miast obie 21-latki i 38-latek zostali obję-
ci przez prokuratora policyjnym dozo-
rem. O losie całej czwórki niebawem zde-
cyduje sąd.

Przy ul. Hutniczej w Dąbrowie Górniczej 
doszło do potrącenia 51-letniej kobiety 
przez kierującego autobusem komuni-
kacji miejskiej. Jak się okazało, kierowca 
był pijany. Badanie wykazało ponad 3 
promile alkoholu w jego organizmie.

Do zdarzenia doszło w Dąbrowie Górni-
czej na ul. Hutniczej, gdzie patrol ruchu 
drogowego został skierowany przez dy-
żurnego. Na miejscu okazało się, że 

56-letni mężczyzna kierujący autobusem 
komunikacji miejskiej potrącił 51-letnią 
kobietę, która wsiadał do swojego samo-
chodu. Kobieta z obrażeniami głowy oraz 
barku trafiła do szpitala. Jak się okazało, 
mężczyzna był pijany, miał w organizmie 
ponad 3 promile alkoholu. Kierujący 
usłyszał zarzut spowodowania wypadku, 
będąc w stanie nietrzeźwości. Na wnio-
sek śledczych i prokuratora sąd areszto-
wał go na okres 2 miesięcy.
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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 M2 38,5 m², cena  
1100 zł z czynszem + media.  
Parkitka. Tel. 889 688 039

 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 garaż, tel. 34 362 94 27

SPRZEDAM
 O 3 pokoje z kuchnią na Alei Wojska  
Polskiego , pierwsze piętro  
tel. 794 575 418

 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

 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

 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
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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., 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

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

44.900 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 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,                       127. 500 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,  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 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, 

 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 1 października 2021



6ŚRODA-CZWARTEK, 6-7 PAŹDZIERNIKA 2021 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

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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