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Pierwsze siedem studentek pielęgniarstwa 
otrzyma stypendia w ramach miejskiego pro-
gramu „Częstochowa dla medyków”. Wszystkie 
po zakończeniu nauki, rozpoczną pracę 
w  Miejskim Szpitalu Zespolonym w  Często-
chowie.

Przypomnijmy, 2019 roku w Częstochowie roz-
poczęła się realizacja programu „Dostępny le-
karz”, który miał złagodzić braki kadrowe w szpita-
lu. Jego celem było zachęcenie młodych lekarzy 
do pozostania na dłużej w naszym mieście. Mia-
sto zdecydowało się rozszerzyć program o pielę-
gniarki. - W ten sposób staramy się zwiększać po-
tencjał miejskich służb. Cieszymy się, że siedem 
przyszłych pielęgniarek będzie chciało wesprzeć 
Miejski Szpital Zespolony swoim doświadcze-
niem. Na pewno poprawi to dostępność do wy-
kwalifikowanej kadry medycznej – mówi prezy-
dent Krzysztof Matyjaszczyk.

Na stypendia z  miasta mogą liczyć studentki 
i  studenci trzech częstochowskich uczelni, które 
kształcą obecnie przyszłą kadrę pielęgniarską. - 
Wspólnie z dwoma koleżankami z liceum widziały-
śmy się na kierunkach medycznych. Niekoniecz-
nie chodziło nam o kierunek lekarski, czy położ-
nictwo. Nie chciałyśmy też wyjeżdżać z Częstocho-
wy. I  w  ten oto sposób pojawiła się wizja pielę-
gniarstwa – mówi jedna ze stypendystek. Dlacze-
go zdecydowały się związać z Miejskim Szpitalem 
Zespolonym w  Częstochowie? - Spodobała nam 
się atmosfera, jaka panuje w placówce. Poznały-
śmy tam bardzo fajnych ludzi. Dużo się nauczyły-
śmy i chciałyśmy tam zostać. Skorzystałyśmy więc 
z okazji, którą zaoferowało miasto – dodaje.

Jedna ze stypendystek już jest związana z bran-

żą medyczną. - Jestem fizjoterapeutą. Pracuję 
w przychodni. Trochę za sprawą namowy mamy, 
która jest pielęgniarką, zdecydowałam się podjąć 
studia na tym kierunku. Oferta miasta jest bardzo 
korzystna. Nie planuję wyjeżdżać z Częstochowy 
i  dzięki programowi mam zapewnioną pracę – 
przyznała stypendystka.

Celem strategicznym obecnego programu 
„Częstochowa dla Medyków” jest umożliwienie 
mieszkańcom i mieszkankom dostępu do wykwa-
lifikowanej kadry medycznej oraz zapewnienie 
dostępu do opieki zdrowotnej świadczonej przez 
specjalistów – lekarzy, pielęgniarzy i pielęgniarki, 
rezydentów. - Liczymy, że program będzie się roz-
wijał i  dzięki niemu sytuacja w  miejskiej służbie 
zdrowia będzie przynajmniej odrobinę lepsza – 
podsumowuje prezydent Krzysztof Matyjaszczyk.

Program „Częstochowa dla Medyków” będzie 
realizowany do 2023 roku, z  uwzględnieniem 
możliwości jego przedłużenia na pięć lat.

 Program „Częstochowa dla Medyków” składa 
się z trzech modułów:

– System Stypendialny dotyczy studentek i stu-
dentów ostatniego roku studiów lekarskich oraz 
studiów pielęgniarskich I i II stopnia częstochow-
skich uczelni wyższych.

– Mieszkanie w Częstochowie przewiduje moż-
liwość ubiegania się nie tylko lekarzy/lekarek, ale 
także pielęgniarek/pielęgniarzy o najem mieszka-
nia z  zasobów ZGM „TBS” .

– Wyższe Kwalifikacje – zakłada pomoc samo-
rządu w dokształcaniu i podnoszeniu kwalifikacji 
osób wykonujących zawody medyczne i  z  tego 
możliwości też będą mogły – oprócz lekarek i leka-
rzy – skorzystać w razie potrzeb pielęgniarki i pie-
lęgniarze.

Raków Częstochowa i  Eltrox Włók-
niarz Częstochowa prawdopodobnie 
będą mogły liczyć w przyszłym roku 
na takie samo wsparcie miasta w ra-
mach promocji poprzez sport, co 
w obecnym roku. Kluby otrzymają po 
1,5 miliona zł. Takie kwoty zostały 
zapisane w projekcie budżetu.

1,5 miliona zł na promocję poprzez 
piłkę nożną i 1,5 miliona zł na promocję 
poprzez żużel. Takie kwoty zapisano 
w  projekcie budżetu Częstochowy na 
2021 rok. To takie same kwoty, jak te, 
które Raków i  Włókniarz otrzymali 
w  tym roku. Oczywiście miasto musi 
ogłosić konkurs, a klub w nich wystarto-
wać, aby otrzymać środki.

W przypadku żużla sprawa jest jasna, 
bo warunki spełnia tylko jeden często-
chowski klub, ale już w przypadku piłki 
nożnej, w tym roku w konkursie wystar-
towały Skra i Raków i to pierwszoligow-
cy zaproponowali lepsze warunki, ale 
zostali wykluczeni z  konkursu z  powo-
dów formalnych. Nie wiadomo, jakie 
warunki będzie miał przyszłoroczny 
konkurs i  czy Skra znów będzie mogła 
rywalizować z Rakowem.

Kwota 1,5 miliona zł na pewno nie 
jest szczytem marzeń częstochow-
skich klubów. Włókniarz od kilku lat 
staje się ekstraligowym klubem, który 
otrzymuje stosunkowo najmniejszą 
pomoc miasta. Także kwota wsparcia 
dla Rakowa przy dynamice rozwoju 
klubu jest niewielka.

Znikają drzewa z alei Wojska 
Polskiego. Zostaną przesadzone 
w inne miejsca

48-letni ksiądz padł ofiarą
oszustwa „na policjanta”
Stracił 600 tysięcy zł

Raków i Włókniarz otrzymają  
od miasta po 1,5 miliona zł

Z  alei Wojska Polskiego zniknęło 
siedem kilkunastoletnich klonów. 
Z uwagi na przebudowę tej drogi, nie 
będą one mogły rosnąć tam, gdzie 
dotychczas. Zostaną sadzane, z  po-
mocą specjalistycznego sprzętu, na 
ulicę Makuszyńskiego.

W sumie z  terenu inwestycji związa-
nej z przebudową alei Wojska Polskiego 
do przesadzenia w inne miejsce w mie-
ście wyznaczonych zostało ok. 120 
drzew, które – z uwagi na zakres zapla-
nowanych prac – nie będą mogły rosnąć 
tam, gdzie dotychczas.

Na terenie objętym inwestycją po-
jawiać się będą oczywiście sukcesyw-
nie nowe drzewa w nowych lokaliza-
cjach – w miarę postępu prac i doce-

lowego urządzania zieleni w  końco-
wej fazie robót.

Równolegle z  akcją przesadzania 
drzew trwa jeden z kluczowych etapów 
związanych z  budową nowej estakady, 
jednego z trzech nowych obiektów mo-
stowych zaplanowanych w  ramach 
miejskiej inwestycji. Instalowane są ma-
sywne pale pod konstrukcję obiektu, 
który zastąpi wyburzoną niedawno sta-
rą i wyeksploatowaną estakadę na Ra-
kowie. Prowadzone prace są cały czas 
monitorowane pod kątem sejsmicz-
nym. Notowane drżenia podłoża to ok. 
40-50% dopuszczalnych norm, a  prace 
generujące większy hałas zostały ogra-
niczone w  czasie, aby w  jak najmniej-
szym stopniu wpływać na komfort 
mieszkania w okolicznych blokach.

Prokuratura wszczęła śledztwo 
w  sprawie, w  której pokrzywdzony 
został jeden z  częstochowskich 
księży. 48-letni duchowny padł 
ofiarą oszustwa metodą „na poli-
cjanta” i  przekazał przestępcom 
prawie 600 tysięcy zł. Poszkodo-
wana w tej sprawie jest także parafia.

Do oszustwa doszło 17 listopada 
2021 roku. Do księdza zadzwonił nie-
znany mężczyzna, który poinformował 
duchownego, że jest policjantem pra-
cującym w  warszawskiej komendzie. 
Oszust twierdził, że prowadzi docho-
dzenie w  sprawie hakerów włamują-
cych się na konta bankowe i poprosił 
księdza o pomoc.

Przestępca najpierw zaproponował 

księdzu, aby zweryfikował jego tożsa-
mość, dzwoniąc do policjanta „dyżurne-
go”. Ksiądz nie przerywając rozmowy, 
wybrał numer alarmowy policji i  „połą-
czył się” z  dyżurnym, który oczywiście 
potwierdził, że oszust jest policjantem.

Rozmowa została znów „przełączo-
na” do pierwszego z oszustów, który in-
struował księdza, co ma dalej robić. 
Oszuści pozyskali w ten sposób numer 
IMEI telefonu pokrzywdzonego, a także 
nakłonili go do wykonania kilku przele-
wów na kwotę bliską 600 tysięcy zł, po-
chodzących także ze środków parafii.

Jak udało się nam dowiedzieć, chodzi 
o parafię pw. Zesłania Ducha Świętego 
w  Częstochowie na ulicy Gajowej. Pró-
bowaliśmy się skontaktować z  księ-
dzem, ale na plebanii nikt nie odbierał.
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„Częstochowa dla medyków”

Więcej pielęgniarek 
w miejskim szpitalu
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KMP I Starostwo Powiatowe w Częstochowie

Chcą poprawić 
bezpieczeństwo 
uczniów. Pomóc mają 
dwie kampanie
„Nienawiści mówię NIE!” i „Błyszczę przykładem” - to dwie akcje 
profilaktyczno-edukacyjne, które mają pomóc poprawić bezpie-
czeństwo uczniów szkół podstawowych i średnich z terenu 
powiatu częstochowskiego. Nad realizacją obu kampanii czuwać 
będą Komenda Miejska Policji w Częstochowie i Starostwo Po-
wiatowe w Częstochowie.

W ubiegły piątek w siedzibie Starostwa Powiatowego w Częstocho-
wie Komendant Miejski Policji w Częstochowie inspektor Dariusz Atła-
sik wspólnie ze Starostą Powiatowym Krzysztofem Smelą zainauguro-
wał dwie kampanie profilaktyczno-edukacyjne. Są one skierowane do 
uczniów szkół z terenu powiatu częstochowskiego. - Kampania „Nie-
nawiści mówię NIE!” skierowana jest do młodzieży ze szkół średnich, 
która korzystając z zasobów internetowych może spotkać się z mową 
nienawiści - mówi podkomisarz Sabina Chyra-Giereś, oficer prasowy 
częstochowskich stróżów prawa. - Policjanci przeprowadzą w szkołach 
średnich prelekcje, wyjaśniając słuchaczom czym jest hejt, jak reago-
wać na nienawistne wpisy w Internecie i co grozi nastolatkom propa-
gującym naganne zachowania w sieci. W ramach rozpoczętej akcji za-
chęcany do udziału w konkursie na wymyślenie i opracowanie logo 
kampanii - dodaje podkomisarz Sabina Chyra-Giereś.

„Błyszczę przykładem” to natomiast akcja skierowana głównie dla 
uczniów szkół podstawowych. Działania policjantów z prewencji będą 
polegały na licznych spotkaniach z dziećmi w murach powiatowych 
szkół podstawowych. Podczas prelekcji uczniowie poznają podstawo-
we zasady, jakimi muszą się kierować, by uniknąć zagrożenia zarówno 
na drodze, jak i w kontaktach z obcymi czy podczas przebywania poza 
domem. - Profilaktycy omówią również założenia akcji wojewódzkiej 
„Mamo, Tato, tutaj jestem!” oraz działań „GADKI z psem”. Każde spo-
tkanie zakończy rozdawanie opasek odblaskowych, by poprawić wi-
doczność najmłodszych uczestników ruchu na drodze i przypomnieć 
jak ważna jest przezorność i rozsądek - podsumowuje podkomisarz 
Sabina Chyra-Giereś. Oprócz udziału Starostywa Powiatowego w Czę-
stochowie, do akcji przyłączyła się również Kasa Rolniczego Ubezpie-
czenia Społecznego.

Jest decyzja sądu

Do przedszkola 
tylko  
z obowiązkowymi 
szczepieniami
Naczelny Sąd Administracyjny odrzucił skargę kasacyjną woje-
wody śląskiego w sprawie uchwały częstochowskiej Rady Miasta 
dotyczącej rekrutacji do przedszkoli. W praktyce oznacza to, że 
do częstochowskich przedszkoli dostaną się tylko te dzieci, 
które przeszły komplet obowiązkowych szczepień. O wyroku 
sądu poinformowała Jolanta Urbańska, wiceprzewodnicząca 
Rady Miasta w Częstochowie, która była inicjatorką uchwały.

W styczniu 2019 roku częstochowska Rada Miasta podjęła kolejną 
uchwałę w sprawie rekrutacji do przedszkoli, której celem było przyj-
mowanie tylko dzieci zaszczepionych. Punktacja została tak stworzo-
na, że w praktyce do przedszkoli dostałyby się tylko zaszczepione dzie-
ci lub te, które miałyby zaświadczenia o tym, że nie mogą się poddać 
szczepieniom z powodów zdrowotnych. Najwyżej punktowane jest za-
trudnienie rodziców (22 punkty), a zaraz po tym właśnie szczepionki 
(20 punktów). W praktyce bez szczepień dostać się do przedszkola bę-
dzie bardzo trudno.

Uchwałę Rady Miasta unieważnił wojewoda śląski, wydając roz-
strzygnięcie zastępcze. Zdaniem wojewody uchwała była dyskryminu-
jąca niezaszczepione dzieci i naruszała ochronę danych osobowych. 
Poza tym uchwała w przyjętym zapisie nie gwarantowała, że tylko 
dzieci zaszczepione trafią do przedszkoli. Wojewoda kwestionował 
również wprowadzenie tego kryterium do punktacji rekrutacji.

Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił jednak decyzję wojewody, 
a jego skarga kasacyjna została oddalona przez Naczelny Sąd Admini-
stracyjny, co sprawia, że nowy system punktowania będzie mógł wejść 
w życie, co w praktyce oznacza, że tylko zaszczepione dzieci trafią do 
częstochowskich przedszkoli.

57-letni rowerzysta nie żyje

Tragiczny wypadek na terenie 
gminy Pawonków

„Tanie paliwo”

Konfederacja ma pomysł, 
jak obniżyć ceny paliw

Policjant z Koniecpola wyróżniony 
za działalność w ruchu honorowego 
krwiodawstwa

Groził siostrze, że ją zabije. 
W ruch poszedł nóż

57-letni rowerzysta nie żyje - to 
efekt tragicznego wypadku, do 
którego doszło na terenie gminy 
Pawonków. Ze wstępnych ustaleń 
policjantów wynika, że na drodze 
pomiędzy Pawonkowem a 
Kośmidrami mężczyzna został po-
trącony przez osobówkę.

Do wypadku doszło w środę rano, 

na drodze pomiędzy Pawonkowem a 
Kośmidrami. W tragicznym zdarze-
niu uczestniczyła mieszkanka gminy 
Pawonków - kierująca samochodem 
osobowym marki Seat - oraz 57-letni 
rowerzysta. Niestety, mimo podjętej 
reanimacji i udziału w akcji śmigłow-
ca Lotniczego Pogotowia Ratunko-
wego życia mężczyzny nie udało się 
uratować.

Czynności na miejscu wypadku 
prowadzone były pod nadzorem pro-
kuratora. Funkcjonariusze z wydziału 
ruchu drogowego wraz z technikiem 
kryminalistyki dokonali oględzin 
miejsca zdarzenia oraz zabezpieczyli 
materiał dowodowy. Wszczęte w tej 
sprawie śledztwo wyjaśni możliwe 
przyczyny i dokładne okoliczności 
drogowej tragedii.

Konfederacja złożyła w Sejmie 
projekt ustawy „Tanie paliwo”. O 
jego szczegółach opowiadali 
przedstawiciele Okręgu Często-
chowa KORWiN oraz Klubu 
Konfederacji Częstochowa. Zda-
niem polityków po obniżeniu 
stawki akcyzy oraz zlikwidowaniu 
opłaty emisyjnej cena paliwa mo-
głaby wynieść około 4 zł za litr.

 
Przedstawiciele KORWiN oraz Klu-

bu Konfederacji wyrazili swój sprze-
ciw wobec rosnących cen paliw w 
Polsce oraz przedstawili projekt usta-
wy „Tanie Paliwo”. - Benzyna, diesel i 
autogaz w Polsce są najdroższe w na-
szej historii - zauważa Adrian Papa-
dziuk, wiceprezes Zarządu Okręgu 
Częstochowa KORWiN. - Dotychczas 
rekordowe ceny benzyn w Polsce ob-
serwowaliśmy w połowie września 
2012 roku. Średnia cena benzyny 
PB95 kształtowała się wówczas na 
poziomie 5,88 zł/l. Obecne ceny są 

już zdecydowanie wyższe! - dodaje.
Zdaniem polityków wszystko przez 

wysokie opodatkowanie paliw. - Udział 
podatków w cenie paliwa wynosi pra-
wie 50%, a kolejny rząd nie odpuszcza 
obywatelom nawet na moment. Jaro-
sław Kaczyński, będąc w opozycji, ostro 
atakował za to PO i pięknie opowiadał, 
że można obniżyć horrendalnie wyso-
kie podatki nakładane na paliwo – tyl-
ko potrzeba do tego odwagi. Niestety 
po dojściu do władzy już tej odwagi za-
brakło również PiSowi. Zamiast tego 
wprowadzili dodatkowy podatek na 
paliwo, tzw. opłatę emisyjną, a także 
dwukrotnie podnieśli opłatę paliwową. 
Jedna wielka hipokryzja! - podkreśla 
Adrian Papadziuk.

Członkowie Konfederacji złożyli 
projekt ustawy „Tanie Paliwo”. - Obni-
żymy VAT na paliwo do 15%, obniży-
my stawki akcyzy w taki sposób, że 
przy obecnych cenach jej udział w ce-
nie paliwa wyniesie 10%, obniżymy 
opłatę paliwową w taki sposób, że 
przy obecnych cenach jej udział w ce-

nie paliwa wyniesie 1,7%, a także zli-
kwidujmy opłatę emisyjną. Efekt? Ce-
na będzie niższa o 1,89 zł i wyniesie 
ok. 4 ZŁOTE ZA LITR! Przewidujemy, że 
straty finansowe dla budżetu zrówno-
ważą się z wpływami wynikającymi ze 
zwiększenia konsumpcji oraz wzrostu 
gospodarczego - twierdzi Jakub Mie-
rzejewski, prezes Zarządu Okręgu 
Częstochowa KORWiN/Lider Klubu 
Konfederacji Częstochowa.

Politycy zaznaczają, że zmniejsze-
nie opodatkowania paliwa powinno 
być priorytetem dla rządu. - Jest to 
bardzo istotne nie tylko dla kierow-
ców, ale dla wszystkich konsumen-
tów i całej polskiej gospodarki! Niższe 
podatki na paliwo spowoduje wzrost 
gospodarczy w Polsce. Zapłacimy 
mniej za żywność, a także inne towa-
ry i usługi. Cena paliwa wpływa za-
sadniczo na każdy sektor gospodar-
ki. Odbija się to na wzroście cen oraz 
inflacji - podsumowuje Andrzej Gan-
siniec, skarbnik Okręgu Częstochowa 
KORWiN.

Policjant z Koniecpola został wy-
różniony za wybitne zasługi na 
rzecz ratowania ludzkiego życia i 
zdrowia oraz aktywną działalność 
w ruchu honorowego krwiodaw-
stwa. Starszy sierżant Jan Bator 
oddał do tej pory już ponad 22 
litry krwi.

Do oddawania krwi nie trzeba za-

chęcać policjantów z garnizonu czę-
stochowskiego. Wiadomo, że krew 
jest najcenniejszym darem, jakim 
możemy podzielić się z innymi i war-
to dzielić się tą cząstką siebie, bo to 
nic nie kosztuje, a może uratować ko-
muś życie.

Starszy sierżant Jan Bator po raz 
pierwszy stawił się w punkcie krwio-
dawstwa w styczniu 2009 roku. Łącz-
nie przez 12 lat oddał już 22,6 litrów 

krwi. Teraz został uhonorowany mi-
nisterialnym orderem „Honorowego 
Dawcy Krwi - Zasłużony dla Zdrowia 
Narodu”. To niezwykle ważne i presti-
żowe odznaczenie nadawane jest ho-
norowym dawcom krwi w uznaniu 
wybitnych zasług na rzecz ratowania 
ludzkiego życia i zdrowia oraz aktyw-
nej działalności w ruchu honorowego 
krwiodawstwa.

Policjanci z Myszkowa zatrzymali 
30-latka, który najpierw wszczął 
awanturę domową z siostrą, a 
potem groził jej nożem. Męż-
czyzna usłyszał zarzut. Grożą mu 
dwa lata za kratami.

Do zdarzenia doszło w jednym z 

mieszkań na terenie gminy Niegowa. 
Jak wynika z ustaleń policjantów, pija-
ny 30-latek wszczął awanturę domo-
wą ze swoja 28-letnią siostrą, a po-
tem chwycił za nóż i groził jej śmier-
cią. Kobieta w obawie przed bratem 
ukryła się w samochodzie, pozamy-
kała od środka i przerażona powia-
domiła policję.

Mundurowi od razu zatrzymali 
sprawcę i umieścili w policyjnej celi. 
Po zebraniu materiału dowodowego 
30-latek usłyszał zarzut kierowania 
gróźb pozbawienia życia w stosunku 
do siostry. Za czyn zarzucany podej-
rzanemu grozi kara dwuletniego wię-
zienia.
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 ■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara

Potrącił na oznakowanym
przejściu 16-latkę

Kłótnia w kolejce po jedzenie 
zakończona pobicie

18-letni pedofil tymczasowo
aresztowany

Policjanci z mikołowskiej komendy wyja-
śniają okoliczności wypadku z udziałem 
16-letniej pieszej, do którego doszło na 
jednym z oznakowanych przejść na kra-
jowej wiślance. Nastolatka ze złamaną 
ręką, trafiła do szpitala. Kierujący oso-
bówką tłumaczył mundurowym, że nikogo 
nie zauważył.

Do wypadku doszło w Mikołowie na DK 81 
na pasie w kierunku Żor. Jak ustalili policjanci 
z drogówki, kierujący osobową hondą męż-
czyzna, jadąc lewym pasem, nie zauważył 
przechodzącej przez jezdnię pieszej. Według 
wstępnych ustaleń mundurowych zasadni-

czym błędem kierowcy był brak dostatecznej 
koncentracji i nieuwaga, tym bardziej że kie-
rujący samochodami jadącymi prawem pa-
sem zatrzymali się, by ustąpić pierwszeństwa 
16-latce. Mieszkanka Mikołowa trafiła do 
szpitala w Katowicach-Ligocie. Jej życiu nie za-
graża niebezpieczeństwo. 45-letni mieszka-
niec Jastrzębia-Zdroju był trzeźwy. Policjanci 
zatrzymali jego prawo jazdy.

Mundurowi zgodni są co do tego, że je-
sienne warunki drogowe bywają trudne i 
znacząco pogarszają komfort codziennej jaz-
dy. Dlatego kierowcy powinni wzmóc swoją 
czujność i pamiętać o zachowaniu szczegól-
nej ostrożności, zwłaszcza w rejonie przejść.

Katowiccy kryminalni zatrzymali dwóch 
mężczyzn podejrzanych o pobicie. Po-
mimo że tożsamość sprawców nie była 
znana, a mężczyźni ukrywali się, poli-
cjanci szybko wytropili podejrzanych. Na 
czas trwającego postępowania prokura-
tura objęła ich policyjnym dozorem i 
zastosowała poręczenie majątkowe.

Policjanci z Wydziału Kryminalnego Ko-
mendy Miejskiej Policji w Katowicach zatrzy-
mali dwóch mężczyzn, którzy na początku 
sierpnia w centrum miasta pobili dwie osoby. 
Do zdarzenia doszło na ulicy Mariackiej, kiedy 
w kolejce do punktu gastronomicznego po-
między mężczyznami doszło do kłótni. 33-la-
tek został uderzony butelką w głowę, w wyni-

ku czego doznał wielu ran ciętych, natomiast 
27-latek doznał urazu nóg. Mężczyźni zaraz 
po zdarzeniu zbiegli z miejsca. Pokrzywdzeni 
nie znali swoich oprawców. Kryminalni wiele 
tygodni pracowali nad sprawą, co doprowa-
dziło ich do ustalenia tożsamości, a następnie 
zatrzymania podejrzanych. Mężczyźni w wie-
ku 26 i 32 lat trafili do policyjnego aresztu, a 
następnie zostali doprowadzeni do Prokura-
tury Rejonowej Katowice Południe. Podejrza-
nym przedstawiono zarzut uszkodzenia ciała 
o charakterze chuligańskim. Mężczyźni przy-
znali się do winy i złożyli wyjaśnienia. Na czas 
trwającego postępowania prokurator objął 
ich policyjnym dozorem i zastosował porę-
czenie majątkowe w wysokości 2 tysięcy zło-
tych. Za popełnione przestępstwo grozi im 
kara do 5 lat więzienia.

Kryminalni z Rudy Śląskiej zatrzymali 
młodego mężczyznę podejrzanego o do-
puszczenie się innych czynności 
seksualnych wobec małoletniej. 18-latek 
kilkukrotnie obserwował wracające ze 
szkoły dziewczynki, a za jedną z nich 
wsiadł do windy, gdzie doszło do prze-
stępstwa. Podejrzany usłyszał już zarzut. 
Na wniosek śledczych i prokuratora, sąd 
zastosował wobec niego tymczasowy 
areszt na 3 miesiące. Grozi mu kara do 12 
lat więzienia.

18-letni pedofil został zatrzymany przez 
policjantów z Wydziału Kryminalnego rudz-
kiej komendy po tym, jak rodzice małoletniej 
złożyli zawiadomienie. Młody rudzianin szedł 
za wracającą ze szkoły dziewczynką i wsiadł z 
nią do windy. Stosując przemoc, zaczął doty-
kać jej miejsc intymnych. Krzyk dziewczynki 
spłoszył pedofila. Szczegóły, które opowie-

działa 8-latka, szybko doprowadziły policjan-
tów do sprawcy. Z ustaleń kryminalnych wy-
nika, że to nie pierwsza małoletnia, którą pró-
bował wykorzystać seksualnie. Kilka dni 
wcześniej szedł za inną dziewczynką, lecz ta 
się zorientowała i uciekła. Na podstawie ze-
branego materiału dowodowego, prokurator 
przedstawił podejrzanemu zarzut dopusz-
czania się innych czynności seksualnych wo-
bec małoletniej poniżej 15 roku życia. 18-la-
tek, kilka miesięcy wcześniej opuścił ośrodek 
wychowawczy, w którym spędził 3 lata za po-
dobne przestępstwo. Prowadzący postępo-
wanie śledczy wystąpili do prokuratury z 
wnioskiem o jego tymczasowe aresztowanie. 
Sąd w Rudzie Śląskiej przychylił się do tego 
wniosku i aresztował podejrzanego na trzy 
miesiące. Za popełnione przestępstwo grozi 
mu kara do 12 lat więzienia. To jednak nie ko-
niec sprawy. Policjanci ustalają czy ofiar mło-
dego pedofila nie było więcej.

Harcerze znaleźli gotówkę 
i oddali właścicielce

Wpadł na wykroczeniu. 
Odpowie też za przestępstwo

Sąd tymczasowo aresztował na 3 mie-
siące trzech mężczyzn, którzy napadli na 
bar. Sprawcy siekierą sterroryzowali bar-
mankę, splądrowali lokal, ukradli kilka 
tysięcy złotych, a potem uciekli. Podjęte 
przez policjantów działania doprowa-
dziły do ustalenia miejsca pobytu 
ukrywających się przestępców, zatrzy-
mania ich i przedstawienia zarzutów.

Do zdarzenia doszło na jednym z żorskich 
osiedli, w samo południe. Jak ustalili policjan-

ci, sprawcy wtargnęli do baru i gro-
żąc siekierą, doprowadzili do stanu 
bezbronności barmankę. Kiedy ko-
bieta leżała na ziemi, pilnowana 
przez jednego z nich, pozostali plą-
drowali lokal. Pokrzywdzona na 
szczęście zdołała wykorzystać chwi-
lową nieuwagę przestępców i ucie-
kła do pobliskiego sklepu, gdzie po-
prosiła o pomoc. Pomimo błyska-
wicznej reakcji policjantów na zgło-
szenie o przestępstwie, sprawcy 
zdążyli zbiec z miejsca zdarzenia, 
jednak stróże prawa szybko ich na-
mierzyli.

27, 36 i 37-latek ukrywali się, gdyż 
wiedzieli, że za popełnione przestępstwo 
grozi im surowa kara. Kryminalni zatrzymali 
ich w tym tygodniu. Mężczyźni usłyszeli za-
rzuty rozboju z użyciem niebezpiecznego 
przedmiotu, a jeden z nich dodatkowy - za 
posiadanie dopalaczy, które znaleziono przy 
nim podczas zatrzymania. Na wniosek pro-
kuratora i śledczych wszyscy zostali tymcza-
sowo aresztowani na okres 3 miesięcy. Za 
popełnioną zbrodnię grozi im nie mniej niż 3 
lata więzienia.

Grupa harcerzy z VIII Środowiskowego 
Szczepu Harcerskiego im. Stacha Jadwisz-
czoka MEH podczas gry trendowej 
znalazła kosmetyczkę, w której było 
prawie 4 tys. złotych. Powiadomili policję, 
która dotarła do właścicielki zgubionych 
pieniędzy. W obecności Zastępcy Komen-
danta Komisariatu Policji IV w Katowicach, 
który przekazał podziękowania i drobne 
upominki dla młodzieży, harcerze prze-
kazali właścicielce znalezioną gotówkę.

Do odnalezienia tak dużej gotówki doszło 
na Osiedlu Odrodzenia w Katowicach. Harce-
rze późnym popołudniem w ramach zbiórki 
zorganizowali grę terenową z okazji Święta 
Niepodległości. Kiedy szukali strzałek wyry-
sowanych na chodniku, które miały wskazać 
im drogę, w rejonie przejścia dla pieszych za-
uważyli srebrną kosmetyczkę. Okazało się, że 
jest w niej prawie 4 tysiące złotych. Natych-
miast przekazali znalezisko swojemu harcmi-
strzowi Marcinowi Zielińskiemu, który skon-
taktował się z policjantem, a jednocześnie oj-
cem jednej z harcerek. Dzięki temu szybko 
udało się ustalić, do kogo należą pieniądze. 
Okazało się, że właścicielka zgubiła gotówkę 

przeznaczoną na zakup mebli, kiedy odpro-
wadzała wnuka na trening. Była przekonana, 
że pieniędzy już nie odzyska.

Komendant Miejski Policji w Katowicach 
wystosował do harcerzy specjalne podzięko-
wania, które w jego imieniu wręczył Zastępca 
Komendanta Komisariatu Policji IV w Katowi-
cach podinsp. Robert Drążek. Za obywatel-
ską postawę, odwagę i uczciwość druhna 
Aleksandra Stanisławska, druhna Hanna 
Szota, druhna Klaudia Walerus, druh Maciej 
Pawełczyk i druh Szymon Kopeć otrzymali 
również drobne upominki.

W czasie uroczystej zbiórki, w której Ko-
mendant Drążek podziękował młodym dru-
hom za postawę godną naśladowania, har-
cerze przekazali znaleziona gotówkę właści-
cielce. Kobieta nie kryła wzruszenia i dumy z 
postawy młodych ludzi. W podziękowaniu 
dzieciaki otrzymały znaleźne.

Pamiętajmy, że znalezioną rzecz (gotówkę) 
należy zawsze oddać, nawet jeżeli nie jest 
znany właściciel. Zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, jeżeli znalazca nie odda znalezio-
nej rzeczy (np. pieniędzy), a właściciel zgłosi 
to policji, wówczas taki czyn jest kwalifikowa-
ny jako przywłaszczenie, za co grozi kara do 
trzech lat więzienia.

Policjanci ze Świętochłowic zatrzymali 
32-letniego tyszanina. Mężczyzna ukrywał 
w schowku dostawczego forda blisko 100 
„działek” dilerskich amfetaminy. Badania 
wykażą, czy prowadził także auto pod 
wpływem narkotyków. Grozi mu kara do 3 
lat więzienia.

W środę wieczorem, w trakcie patrolowa-
nia dzielnicy Chropaczów, policjanci zauwa-
żyli forda z niesprawnym oświetleniem. W 
związku z popełnionym wykroczeniem, stró-
że prawa zatrzymali kierowcę do kontroli 
drogowej. 32-letni tyszanin był wyraźnie zde-
nerwowany i pobudzony. Już po chwili na jaw 
wyszedł powód jego zachowania. Stróże pra-

wa znaleźli w jego aucie cztery woreczki folio-
we z białym proszkiem, które ukrywał w jed-
nym ze schowków. Przeprowadzone badanie 
potwierdziło, że zabezpieczona substancja to 
amfetamina, z której można przygotować bli-
sko 100 „działek” dilerskich. Mężczyzna nie 
był pod wpływem alkoholu, jednak jego za-
chowanie zwróciło uwagę mundurowych. 
Mając podejrzenie, że mężczyzna mógł kiero-
wać samochodem pod wpływem narkoty-
ków, pobrano mu krew do dalszych badań. 
Jeżeli te przypuszczenia potwierdzą się, cze-
kają go zarzuty karne. Mundurowi zatrzyma-
li mieszkańcowi Tychów prawo jazdy. Po no-
cy spędzonej w policyjnej celi, 32-latek usły-
szał zarzut posiadania narkotyków, za co gro-
zi mu kara do 3 lat więzienia.

Z siekierą do baru
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Wysłać email
na adres: reklama@zycieczestochowy.pl

Wysłać SMS
na numer 792 620 051

Przez internet
wypełniając formularz na stronie
www.zycieczestochowy.pl
(zakładka: BIURO OGŁOSZEŃ)

 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

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

 OBłotniki przednie do Mercedesa 
190 oryginał, w b. dobrym stanie.  
Tel.: 693 629 529

 ODrzwi białe pokojowe 
Tel. 501 109 822

 ODrzwi wejściowe 
Tel. 501 109 822

 ODrzwi wewnętrzne pełne 80,  
bez ościenicy, prawe i lewe.  
Tel. 693 629 529

 OGarnitur męski nowy, na wzrost  
170 cm, 100 zł - tel. 697 272 102

 OGarnek do gotowania ciśnienio-
wego PRESTO, 5L / 100 zł, nowy,  
tel. 697 272 102

 O Indyki i gęsi ubite.  
Tel. 574 675 895, tel. stacjonarny: 
(44) 681 94 71 - po godz. 18:00

 OKawiarkę ciśnieniową DeLonghi  
CAFE TREVISO, b.dobra, 100 zł,   
tel. 697 272 102

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

 OŁóżko rehabilitacyjne, elektryczne, 
sterowane pilotem w czterech pozy-
cjach, wysięgnik z uchwytem, drew-
niane wykończenie obudowy, nowy 
materac. Nie używane. Cena 1400 zł. 
Tel: 500 486 920

 OMaszyna dziewiarska firmy 

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

SPRZEDAM 

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

Treść ogłoszenia: 

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

Nr tel. .................................................................................

    MOTORYZACJA

    NIERUCHOMOŚCI

    KUPIĘ     SPRZEDAM     ODDAM

    PRACA     INNE    MATRYMONIALNE

KUPON na bezpłatne ogłoszenie 

-  Życie Częstochowy i Powiatu  - 

Jak zamieścić 
ogłoszenie 
w Życiu Częstochowy i Powiatu

Dostarczyć ogłoszenie
Wrzucić do skrzynki: 
42-200 Częstochowa
Al. NMP 51

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, „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,   
250 zł, tel. 697 272 102

 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

 OWzmacniacz gitarowy 30W 
lampowy typu VOX, b.dobry, 
400 zł, 
 tel. 697 272 102

USŁUGI

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

 OFlash gsm profesjonalny serwis  
telefonów komórkowych oraz na-
wigacji gps. Częstochowa, al. Wol-
ności 10 (w bramie). Tel. 888 149 
969

INNE

 OLekcje j. angielskiego  
tel. 697 272 102

 OLekcje ry na gitarze,  
tel. 697 272 102

 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 posiadać dzieci.   
Tel. 660 006 217
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SKODA OCTAVIA 
1.6D, rok prod. 2017,  
kraj.,I-wł., F-VAT,  
serwisowany

44.900 zł 

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

166.800 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 A8 4.2 E, rok prod. 2006,  24.300 zł
BMW 3 GT 2.0 D, rok prod. 2018, kraj., I-wł., serwisowany, F-VAT  

 94.900 zł
BMW X1 2.0 D, rok prod. 2010, automat,  41.500 zł
BMW 5 2.0 D, rok prod. 2017, kraj., I-wł., serwisowany, F-VAT  

 148.900 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
HYUNDAI TUSCON 2.0 D, rok prod. 2006,  15.900 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,  12.900 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 220, 2.0 D, rok prod. 2018, 4x4, automat, kraj., 
I-wł., F-VAT,                       163.800 zł
MERCEDES GLC 250, 2.0 E, rok prod. 2018, 4x4, automat, kraj., 
I-wł., F-VAT,                       173. 900 zł

OPEL ASTRA II, 1.6 E, rok prod. 2003, kraj., 5.500 zł

OPEL ASTRA III, 1.4 E, rok prod. 2009, kraj., I-wł., 18.900 zł

OPEL ASTRA IV, 1.7 D, zakup 2013,  23.000 zł

OPEL CORSA 1.4 E, zakup 2011, kraj.,  15.900 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 407 1.8 E + LPG, kraj., rok prod. 2008,  22.000 zł

RENAULT CAPTUR 1.2 E, rok prod. 2017, automat, kraj.,  

I-wł., serwisowany 61.900 zł

RENAULT TWINGO 1.2 E, rok prod. 2010,     9.900 zł

SEAT ALHAMBRA 2.0 D, rok prod. 2010,  15.900 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 

Wybrane samochody na dzień 29 listopada 2021

Wolne rodniki oraz promieniowanie słoneczne - odpowiedzialne są za proces starzenia 
się skóry i powstawanie pierwszych zmarszczek. 
Wolne rodniki powodują uszkodzenia oksydacyjne DNA, które prowadzą do upośledzenia 
funkcji fizjologicznych komórek oraz tkanek. Czynniki zewnętrzne tj. alkohol, nikotyna, zła dieta  
oraz infekcje bakteryjne również zwiększają ich ilość na naszej skórze. 
Idealnym zabiegiem anti-angin jest oczyszczanie wodorowe. Dzięki cudownym właści-
wością aktywnego wodoru usuwa wolne rodniki oraz poprawia elastyczność skóry. Twarz 
po zabiegu jest dokładnie oczyszczona oraz złuszczona dzięki czemu wygląda na od-
świeżoną i wypoczętą. Jest to idealny zabieg oczyszczający skórę po lecie, jak również 
przed zabiegami z wykorzystaniem kwasów lub mezoterapii igłowej/mikroigłowej.

Dorota Bojanek-Mazur

 Y eliminacja wolnych rodników
 Y wyrównanie kolorytu skóry
 Y poprawa elastyczności
 Y poprawa gęstości i jędrności skóry
 Y dotlenienie skóry
 Y oczyszczenie porów
 Y złuszczenie obumarłych warstw naskórka
 Y złagodzenie stanów zapalnych
 Y regulacja wydzielania sebum
 Y redukcja przebarwień
 Y stymulacja powstawania włókien kolagenowych
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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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 ■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara


