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Centrum miasta

Został aresztowany za skatowanie psa

61-letni mężczyzna był poszukiwany dwoma li-
stami gończymi. Ukrywał się przed organami 
ścigania przez 7 lat. Często zmieniał miejsce przeby-
wania, nie posiadał stałego zatrudnienia i posługiwał 
się fałszywymi danymi osobowymi. W ubiegłym ty-
godniu został zatrzymany przez operacyjnych  
z częstochowskiej komendy na terenie Krakowa. 
Mężczyzna spędzi teraz w więzieniu 4 lata.

- Poszukiwany za oszustwo 61-latek od 7 lat sku-
tecznie ukrywał się przed organami ścigania. Wie-
dząc, że może trafić do więzienia, często zmieniał 
miejsce przebywania, korzystał z telefonów zareje-
strowanych na inne osoby, trudnił się pracami do-
rywczymi i podawał fałszywe dane osobowe. Poli-
cjanci z Wydziału Kryminalnego częstochowskiej po-
licji poświęcili wiele czasu, by wytropić przestępcę. 
Dzięki zaangażowaniu i wnikliwej pracy operacyjnej 

udało się zatrzymać poszukiwanego 
na terenie województwa małopolskie-
go. Zatrzymany nie krył zdziwienia, 
gdy policjanci z Częstochowy zapukali 
do krakowskiego mieszkania, w któ-
rym się ukrywał – informuje Komenda 
Miejska Policji w Częstochowie. Sąd 
skazał go na cztery lata więzienia. 
 Paula Nogaj

Cztery osoby trafiły do częstochowskich szpitali po wypadku, do 
którego doszło na drodze krajowej nr 43 w Nabokowie. Z ustaleń 
policjantów wynika, że 18-latka siedząca za kierownicą audi, na 
prostym odcinku drogi zaczęła wyprzedzać inny samochód, pod-
czas gdy sama była już wyprzedzana przez 34-letniego 
mężczyznę kierującego bmw. W wyniku tego manewru uderzyła 
w bok bmw, a następnie w przydrożne drzewo.

- 18-letnia kierująca audi (mieszkanka powiatu chełmińskiego), 
na prostym odcinku drogi podjęła manewr wyprzedzania innego 
samochodu, podczas gdy sama była już wyprzedzana przez 
34-letniego mężczyznę kierującego bmw (mieszkaniec powiatu 
kłobuckiego). W wyniku tego manewru kierująca audi uderzyła w 
bok bmw, a następnie straciła panowanie nad pojazdem i zjecha-
ła na lewe pobocze, uderzając w przydrożne drzewo - relacjonu-
je mł. asp. Joanna Wiącek-Głowacz.

Kierowca bmw w chwili zdarzenia był trzeźwy. Stan trzeźwości 
kobiety kierującej audi będzie ustalony na podstawie zleconego 
badania krwi. Na skutek wypadku, obrażeń ciała doznała kierują-
ca audi oraz pasażerowie, którzy z obrażeniami ciała zostali za-
brani do częstochowskich szpitali.

Na miejscu zdarzenia pracowali policjanci z kłobuckiej drogów-
ki. Aktualnie dokładne przyczyny i okoliczności wypadku ustalają 
kłobuccy śledczy pod nadzorem częstochowskiego prokuratora. 
W toczącym się postępowaniu zostaną powołani biegli, w tym 
biegły z zakresu rekonstrukcji i przebiegu wypadków drogowych.

W trakcie wykonywania policyjnych czynności droga DK 43 na 
wysokości miejscowości Naboków była zamknięta. Wyznaczono 
objazdy przez Iwanowice Małe.

Katarzyna Gwara

Konflikt rodzinny spowodował, 
że dwóch policjantów z Kłomnic 
zostało bezpodstawnie oskarżo-
nych o przyjęcie łapówki.

Po interwencji, która miała miejsce 
21.11.2018 w gminie Kłomnice, 
mieszkanka powiatu częstochow-
skiego zawiadomiła Komendę 
Miejską Policji w Częstochowie, że 
dwóch policjantów z Kłomnic przy-
jęło korzyść majątkową od jej zięcia 
w zamian za odstąpienie od podej-
mowanych wobec niego czynno-
ści. Względem funkcjonariuszy zo-
stało wszczęte wewnętrzne postę-
powanie wyjaśniające w często-
chowskiej komendzie, a zawiado-
mienie o podejrzeniu popełnienia 
przestępstwa przez interweniują-
cych policjantów zostało skierowa-
ne do prokuratury. - Prowadzone 
przez prokuratora śledztwo nie po-
twierdziło, by policjanci nie dopeł-
nili swoich obowiązków i przekro-
czyli uprawnienia oraz przyjęli ko-
rzyść majątkową - mówi podkom. 
Sabina Chyra - Giereś, oficer praso-
wy częstochowski policjantów. - Sy-
tuacja była dla stróżów prawa bar-

dzo trudna i nieprzyjemna. Miesz-
kanka powiatu częstochowskiego 
opierając się jedynie na przypusz-
czeniach i dywagacjach z łatwością 
oskarżyła ich o popełnienie prze-
stępstwa, które nie miało miejsca. 
Poddana pod wątpliwość została 
ich uczciwość, honor oraz dobre 
imię. Musieli się zmierzyć z upoko-
rzeniem i trudem całej sytuacji, mi-
mo że nie musieliby się w niej zna-
leźć, gdyby nie bezpodstawne 
oskarżenie kobiety. Policjanci sko-
rzystali z pomocy częstochowskich 
związków zawodowych i za po-
średnictwem adwokata złożyli za-
wiadomienie o pomówieniu, prze-
ciwko mieszkance powiatu często-
chowskiego - tłumaczy. W lutym 
2020 roku mundurowi zgodzili się 
na polubowne załatwienie sprawy, 
zawierając z oskarżoną ugodę. 
Oprócz oficjalnych przeprosin skie-
rowanych do policjantów, kobieta 
została również obciążona koszta-
mi procesowymi i zobowiązała się 
do zapłaty zadośćuczynienia nie-
słusznie pomawianym funkcjona-
riuszom policji.

Katarzyna Gwara
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Mężczyzna znęcał się nad psem 
ze szczególnym okrucieństwem w 
ubiegły poniedziałek. Wystra-
szone i ranne zwierzę trafiło na 
stół operacyjny w ostatniej chwili 
z powodu uszkodzenia opłucnej. 
Choć 58-latek przekonywał funk-
cjonariuszy, że pies został 
potrącony przez samochód, czyn-
ności prowadzone na miejscu 
przez policję jasno wykazały, że 
to właśnie mężczyzna był 
oprawcą. Za ten czyn grozi mu 5 
lat pozbawienia wolności.

- Do zdarzenia doszło 8 czerwca 
br. w jednym z mieszkań w cen-
trum miasta. Ze wstępnych ustaleń 
policjantów wynikało, że w miesz-
kaniu, w którym sprawca przebywał 
ze swoją konkubiną, przebywały też 
jej 2 psy. W poniedziałkowy wieczór 
właścicielkę psów obudziło skomle-
nie jednego z nich. Kobieta znalazła 
zakrwawionego pupila schowane-
go pod wanną w łazience. Gdy zo-
baczyła, co się stało, zawiadomiła 
policję. Mundurowi szybko ustalili, 
że sprawcą tego nieludzkiego czynu 

był konkubent zgłaszającej. 61-latek 
nie przyznawał się do winy, twier-
dząc, że psa potrącił samochód. Po-
licjanci nie uwierzyli jednak w jego 
wersję wydarzeń, a mężczyzna zo-
stał zatrzymany. Jak się okazało, 
pies posiadał ranę kłutą klatki pier-
siowej i uszkodzenie opłucnej. Nie-
zwłocznie trafił pod opiekę specjali-
stów, którzy udzielili mu niezbędnej 
pomocy. Decyzją sądu sprawca tra-
fił do aresztu. Za znęcanie się nad 
zwierzęciem ze szczególnym okru-
cieństwem grozi mu teraz do 5 lat 
więzienia – poinformowała KMP w 
Częstochowie.

Ponadto policjanci z „jedynki” 
wystąpili również do urzędu miasta 
o interwencyjne odebranie drugie-
go czworonoga, który pozostał w 
mieszkaniu. Obecnie psy przeby-
wają w schronisku i tam pozostaną 
aż do sądowego rozstrzygnięcia o 
ich dalszym losie.

Paula Nogaj
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 Opracowanie kolumny - Katarzyna Gwara

Wybory prezydenckie

Władysław  
Kosiniak-Kamysz  
w Częstochowie

Częstochowa

Straty szpitala i pogotowia 
musi pokryć miasto

CZĘSTOCHOWA

Prokuratura 
przesłuchuje 

personel 
medyczny

MIASTO

Ulice  
będą mieć 

swoich 
patronów

Wręczyca Wielka

Usiłowali zabić 
33-latka.  

Zostali tymczasowo 
aresztowani

W poniedziałkowe popołudnie 
Władysław Kosiniak-Kamysz po-
jawił się na Placu Władysława 
Biegańskiego, aby spotkać się z 
mieszkańcami Częstochowy. Kan-
dydat na Prezydenta RP podczas 
konferencji prasowej odniósł się 
nie tylko do spraw ogólnokrajo-
wych, ale tych, dotyczących 
subregionu częstochowskiego. 

Kosiniak-Kamysz zaapelował 
między innymi do polityków, a w 
szczególności kandydatów o oka-
zywanie szacunku wszystkim lu-
dziom, bez względu na ich świato-
pogląd i preferencje. - Po pierw-
sze jeszcze raz chcę wezwać 
wszystkich polityków, szczególnie 
kandydatów do tego, aby każde-
mu człowiekowi, niezależnie od 
jego poglądów, światopoglądów i 
preferencji, jakichkolwiek działań 
czy miejsca urodzenia okazywali 
szacunek. Szacunek to podstawa 
funkcjonowania nie tylko w życiu 
politycznym, ale również społecz-
nym. To podstawa naszego czło-
wieczeństwa i dbania o godność - 
zaczął swoje przemówienie i do-
dał - Będę prezydentem, który o 
każdego ze swoich rodaków bę-
dzie dbał i okazywał szacunek. 
Nie ma zgody na deptanie czyjej-
kolwiek godności i niszczenie sza-
cunku - tymi słowami polityk od-

niósł się do burzy, która zawrzała 
po tym, jak obecny Prezydent RP 
Andrzej Duda skrytykował spo-
łeczność LGBT, przekonując, że to 
nie są ludzie, ale neobolszewicka 
ideologia. Mimo tej wypowiedzi, 
na pytanie jednego z dziennika-
rzy o to, czy jako prezydent pod-
pisałby ustawę dot. małżeństw 
jednopłciowych, zdecydowanie 
zaprzeczył. - Takiej ustawy nie 
podpiszę - odpowiedział katego-
rycznie.

Władysław Kosiniak-Kamysz 
odniósł się również do obietnic, 
jakie na przestrzeni lat składali 
politycy w związku z przywróce-
niem województwa częstochow-
skiego. - Nie dajcie się zwieść i nie 
wierzcie w bajki, które są opowia-
dane przez polityków po to, aby 
wygrywać wybory - przestrzegł i 
dodał - To, co można zrobić to 
wzmacniać stolicę subregionu i 
cały subregion przez środki z Unii 
Europejskiej, które tu trafiają. 
Subregion częstochowski jest 
najlepszym subregionem w Pol-
sce w wykorzystywaniu środków 
europejskich i z tego należy być 
dumnym.

Paula Nogaj

Blisko 2 mln strat Stacji Pogo-
towia Ratunkowego i 10,2 mln 
zł Miejskiego Szpitala Zespolo-
nego za 2019 r. musi pokryć 
miasto. - Konieczność wspie-
rania placówek służby zdrowia 
niedofinansowanych z NFZ, 
staje się coraz większym obcią-
żeniem dla miejskiego budżetu 
- mówi Włodzimierz Tutaj, 
rzecznik magistratu.

Zgodnie z prawem szpital i pogo-
towie powinny finansować swoją 
działalność leczniczą i ratunkową w 
ramach kontraktów zawieranych z 
Narodowym Funduszem Zdrowia. 
Zadaniem samorządu może być za-
kup sprzętu, dofinansowanie re-
montów i modernizacji oddziałów 
szpitalnych, ewentualnie prowa-
dzenie programów profilaktyczno-
-zdrowotnych realizowanych przez 
miejskie jednostki służby zdrowia.

Tymczasem Częstochowa, po-
dobnie jak inne miasta, musi rok-
rocznie coraz więcej dokładać do 
służby zdrowia, ponieważ sukce-
sywnie zwiększa się różnica pomię-
dzy kosztami funkcjonowania pla-
cówek a wysokością kontraktu z 
NFZ. - Wynika ona m.in. z tego, że te 
kontrakty nie uwzględniają wszyst-

kich skutków regulacji płacowych w 
służbie zdrowia. Efektem jest ujem-
ny roczny wynik finansowy, który 
miasto musi pokrywać, żeby szpital 
i pogotowie mogły dalej normalnie 
funkcjonować - tłumaczy Włodzi-
mierz Tutaj.

O zatwierdzeniu sprawozdania 
finansowego oraz pokryciu ujem-
nego wyniku finansowego za ubie-
gły rok SP ZOZ Stacji Pogotowia Ra-
tunkowego w Częstochowie Rada 
Miasta zdecydowała na ostatniej 
czerwcowej sesji. Rachunek zysków 
i strat Pogotowia za 2019 r. za-
mknął się stratą ponad 2,8 mln zł, 
przy czym kwotę blisko 950 tys. zł 
(będącą równowartością kosztów 
amortyzacji), pozostawiono do roz-
liczenia w latach następnych, a bli-
sko 1,9 mln zł będzie do pokrycia z 
budżetu miasta.

Częstochowa musi też sukcesyw-
nie pokrywać straty roczne Miej-
skiego Szpitala Zespolonego. 
W obecnym roku, najpierw w koń-
cu stycznia miasto przekazało 4,2 
mln zł - jeszcze tytułem straty Szpi-
tala za 2018 r.  Następnie – w kolej-
nych transzach – po decyzjach o 
zmianach w budżecie – finansuje 
stratę ubiegłoroczną, którą samo-
rząd zmuszony jest pokryć w wyso-
kości ponad 10,2 mln zł. Większość 

środków już do Szpitala trafiło, ca-
łość tej kwoty miasto ma przeka-
zać do 20 lipca.

- Sytuacja w służbie zdrowia za-
czyna więc przypominać problemy 
samorządowej oświaty. W 2019 r. 
do zadań, które teoretycznie po-
winny być finansowane z rządowej 
subwencji, miasto musiało dołożyć 
z budżetu miasta aż 96 mln zł (w 
2015 r. poziom dopłaty wynosił tyl-
ko 47 mln zł). W tym roku kwota ta 
może być jeszcze wyższa i sięgnąć 
nawet 120 mln zł - zaznacza Włodzi-
mierz Tutaj. - Trzeba przy tym pa-
miętać, że realizacja samorządo-
wych zadań jest w tym roku jeszcze 
trudniejsza. Stan epidemii, skutku-
jący czasowym zamrożeniem go-
spodarki, powoduje znacznie mniej-
sze, niż zaplanowano, dochody 
miast i gmin, m.in. z tytułu udziału 
we wpływach z podatku PIT. W 
kwietniu 2020 r. wpływy z tego tytu-
łu były niższe niż w kwietniu ubie-
głego roku o 13 mln zł, w maju było 
wprawdzie lepiej, ale i tak tegorocz-
ny ubytek w tych dochodach w sto-
sunku do upływu czasu (po 5 mie-
siącach roku) to obecnie ok. 22 mln 
zł - podsumowuje.

Prokuratura nadal bada sprawę śmierci 32-letniej 
pacjentki Szpitala Miejskiego w Częstochowie. Ko-
bieta zmarła w Nowy Rok, dwa dni po cesarskim 
cięciu. Śledczy przesłuchują personel medyczny.

Przypomnijmy: 32-latka w pierwszy dzień świąt Bożego 
Narodzenia 2019 roku trafiła do szpitala miejskiego w Czę-
stochowie. Na oddziale ginekologiczno-położniczym uro-
dziła syna. Chłopczyk przyszedł na świat za pomocą cesar-
skiego cięcia.  Kobieta miała anemię, więc podczas pobytu 
w szpitalu przetoczono jej pięć jednostek krwi. 31 grudnia 
2019 roku wraz z synem została wypisana ze szpitala. Jesz-
cze tego samego dnia wróciła na oddział z powodu bólu 
brzucha i głowy. Miała wysokie ciśnienie, a z rany sączył się 
płyn. Lekarze założyli jej nowe szwy i wypisali do domu. 
Nad ranem 1 stycznia 2020 roku po raz kolejny kobieta 
trafiła do szpitala. Odczuwała silny ból brzucha. Zmarła 
po kilku godzinach. Rodzina zawiadomiła prokuraturę o 
przestępstwie. Śledczy zabezpieczyli dokumentację szpi-
talną i przesłuchali pierwszych świadków.  Śledztwo pro-
wadzone jest w sprawie bezpośredniego narażenia na 
niebezpieczeństwo utraty życia, a w konsekwencji nie-
umyślnego spowodowania śmierci przez osoby powoła-
ne do sprawowania opieki lekarskiej.

-   Nadal trwają czynności z udziałem personelu me-
dycznego – mówi prokurator Piotr Wróblewski, rzecznik 
Prokuratury Okręgowej w Częstochowie.  Po przesłucha-
niu lekarzy i pielęgniarek śledczy zamierzają uzyskać opi-
nię od Zakładu Medycyny Sądowej, co do prawidłowości 
przebiegu procesu leczenia.

Bea

Ulice swego imienia będą mieli powstaniec war-
szawski i zasłużony częstochowski pedagog 
Gustaw Gracki, malarz Jerzy Duda-Gracz, kompo-
zytor Wojciech Kilar oraz śpiewak Edward Reszke. 
Na mapie Częstochowy pojawią się także ulice 
Bażantowa i Czereśniowa.

Odpowiednie uchwały w sprawie nadania nazw 
ulicom na sesji przyjęli radni.

Imię Gustawa Grackiego – m.in. uczestnika Po-
wstania Warszawskiego – otrzymała boczna ulica 
od ulicy Ostatniej, położona w bliskim sąsiedztwie 
ulicy Powstańców Warszawy. Jerzy Duda-Gracz zo-
stał patronem bocznej drogi od ul. Zakopiań-
skiej. Z kolei imiona Edwarda Reszke oraz Wojcie-
cha Kilara będą nosić dwie boczne drogi od ul. Po-
leskiej. Boczna droga wewnętrzna od ul. Sztormo-
wej będzie teraz ,,Czereśniową” – to jedna z nazw, 
jaką zaproponowali sami współwłaściciele działek, 
przez które przebiega ta droga dojazdowa. Z kolei 
boczna droga od ul. Konwaliowej zyskała na-
zwę  ,,Bażantowa”. Z prośbą o nadanie jej tej na-
zwy do Wydziału Geodezji i Kartografii zwrócił się 
mieszkaniec Częstochowy, na którego działkach 
znajduje się ta droga. Zespół ds. Nazewnictwa 
Obiektów Miejskich zaakceptował tę propozycję i 
uznał formalną poprawność wniosku.

Dwóch mężczyzn - 35 i 40 latek 
wtargnęli do mieszkania 33-let-
niego mieszkańca gminy 
Wręczyca Wielka, a następnie za-
dali mu ciosy nożem i rozbitą 
szklaną butelką. Ofiara trafiła do 
szpitala w stanie zagrażającym 
życiu i w dalszym ciągu znajduje 
się pod opieką specjalistów. Pro-
kuratura postawiła agresorom 
zarzut usiłowania zabójstwa, a 
decyzją sądu najbliższe 3 mie-
siące spędzą oni w areszcie.

- Dyżurny kłobuckiej komendy 
policji otrzymał informację, że do 
jednego z mieszkań we Wręczycy 
Wielkiej wtargnęło dwóch męż-
czyzn, którzy pobili mieszkającego 
tam 33-latka. Na miejsce natych-
miast pojechał patrol interwencyj-
ny, który pod wskazanym adresem 
zastał leżącego na podłodze, za-
krwawionego mężczyznę. Jak wy-
nikało z ustaleń policjantów, 
dwóch mężczyzn w wieku 35 i 40 
lat, po wtargnięciu do mieszkania 
33-latka, zadało mu ciosy nożem i 
rozbitą szklaną butelką. Następnie 
napastnicy w pośpiechu odjechali 
samochodem w nieznanym kie-

runku. Mężczyzna w ciężkim stanie 
został przewieziony do szpitala – 
informuje Komenda Powiatowa 
Policji w Kłobucku i dodaje - W 
międzyczasie oficer dyżurny ode-
brał zgłoszenie o kolizji drogowej 
w tej samej miejscowości, której 
sprawca oddalił się z miejsca zda-
rzenia. Opis samochodu sprawcy 
kolizji był zgodny z opisem samo-
chodu, którym mieli uciec sprawcy 
napaści. Na tej podstawie policjan-
ci szybko ustalili tożsamość agre-
sorów i zatrzymali ich.

Obydwaj mężczyźni – mieszkań-
cy gminy Wręczyca Wielka byli pija-
ni i trafili do policyjnego aresztu. 
Następnego dnia usłyszeli zarzut 
usiłowania zabójstwa. Młodszy z 
mężczyzn popełnił przestępstwo w 
warunkach recydywy. Dodatkowo 
35-latek usłyszał zarzut kierowania 
samochodem osobowym w stanie 
nietrzeźwości, posiadając doży-
wotni zakaz prowadzenia pojaz-
dów mechanicznych. Na wniosek 
śledczych i prokuratora sąd podjął 
decyzję o tymczasowym areszto-
waniu podejrzanych na 3 miesią-
ce. Za popełnione przestępstwa 
grozi im kara nawet dożywotniego 
więzienia.
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 Opracowanie kolumny - Katarzyna Gwara

Pobił... przez srebrną 
obrączkę

Chciał zatrzymać 
pijaną kierującą.  
Ta go potrąciła

Porzuciła dzieci

Najbliższe 3 miesiące spędzi 
w areszcie 43-letni byto-
mianin. Mężczyzna brutalnie 
pobił 49-letniego miesz-
kańca Rudy Śląskiej, a 
następnie go okradł. Na 
widok radiowozu napastnik 
zaczął uciekać. Pościg za 
agresorem zakończył się po 
kilkunastu minutach jego za-
trzymaniem przez policjanta 
z drogówki. Sprawca rozboju 
odpowie przed sądem. To nie 
pierwsza tego typu sprawa w 
jego życiorysie.

Do zdarzenia doszło w so-
botę przed 20.00. Munduro-
wi z Wydziału Ruchu Drogo-
wego świętochłowickiej poli-
cji jadąc ulicą Katowicką, za-
uważyli leżącego na chodniku 
mężczyznę, nad którym stał pochylony inny męż-
czyzna. Zaniepokojeni widokiem stróże prawa na-
tychmiast zawrócili, aby sprawdzić sytuację. Wtedy 
stojący mężczyzna zaczął uciekać. Policjanci roz-
dzieli się. Pierwszy mundurowy podbiegł do po-
krzywdzonego, aby udzielić mu pomocy, a drugi 
ruszył w pościg za uciekinierem. Jednocześnie dro-
gą radiową przekazał oficerowi dyżurnemu infor-
mację o pościgu wraz z rysopisem agresora. W po-
ścig włączyli się także świętochłowiccy kryminalni. 
Mężczyzna uciekał okolicą torowiska oraz terenów 
zielonych. Policjanci nie dali jednak za wygraną. Po 
kilku minutach jeden z policjantów drogówki, po 
pościgu pieszym zatrzymał oprawcę przy nasypie 
kolejowym.

Napastnikiem okazał się 43-letni bytomianin. Jak 
ustalili policjanci, którzy pracowali przy tej sprawie, 
mężczyzna pobił 49-letniego rudzianina, a następnie 
ściągnął z jego palca obrączkę i ją ukradł. Z zeznań 

świadków wynika, że agresor uderzał pokrzywdzo-

nego pięścią w głowę i kopał go po ciele. Całe zdarze-

nie zarejestrowały również kamery monitoringu 

miejskiego. Zatrzymany został przewieziony do świę-

tochłowickiej komendy. Badanie trzeźwości wykaza-

ło w jego organizmie ponad 2,5 promila alkoholu. Po 

nocy spędzonej w policyjnym areszcie usłyszał za-

rzut rozboju, za co grozi 12 lat więzienia. Jak się oka-

zało, kartoteka karna oprawcy jest obszerna, a męż-

czyzna dział w warunkach recydywy. Dlatego jego 

kara może być surowsza. Na wniosek śledczych i 

prokuratora, chorzowski sąd zastosował wobec 

mieszkańca Bytomia środek zapobiegawczy w po-

staci tymczasowego aresztu na okres 3 miesięcy.

Nawet 5 lat w więzieniu może spę-
dzić 50-letnia mieszkanka powiatu 
żywieckiego, która mając w orga-
nizmie ponad 2,5 promila alkoholu 
oraz dożywotni zakaz prowadzenia 
pojazdów, wsiadła za kierowcę i 
spowodowała kolizję. Gdy świadek 
zdarzenia chciał udaremnić jej 
dalszą jazdę, 50-latka potrąciła go 
i podczas ucieczki uszkodziła 
jeszcze jeden samochód. 

Dyżurny żywieckiej komendy poli-
cji otrzymał informację, że w Żywcu 
na ul. Kopernika, najprawdopodob-
niej nietrzeźwa kierująca potrąciła 
pieszego i uciekła. Dalszą jazdę uda-
remnili jej inni kierowcy oraz policjan-
ci z żywieckiej drogówki, którzy przyje-
chali na miejsce. Jak ustalili munduro-
wi, około 15 minut wcześniej 50-latka, 
cofając, uderzyła w inny samochód i 

próbowała uciec z miejsca zdarzenia. 
Gdy 67-letni mężczyzna, który widział 
całe zdarzenie, próbował zabrać jej 
kluczyki, ta gwałtownie przyśpieszyła, 
powodując upadek mężczyzny. W wy-
niku zdarzenia 67-latek nie doznał na 
szczęście groźnych obrażeń. Całe zda-
rzenie widzieli inni kierowcy, którzy 
powiadomili policję oraz ruszyli za kie-
rującą. W międzyczasie kobieta pod-
czas ucieczki, uszkodziła jeszcze jeden 
samochód. Badanie stanu trzeźwości 
wykazało, że 50-latka miała w organi-
zmie ponad 2,5 promila alkoholu. Do-
datkowo posiadała dożywotni zakaz 
prowadzenia wszelkich pojazdów. Ko-
bieta została zatrzymana i trafiła do 
policyjnego aresztu. Po wytrzeźwie-
niu usłyszała zarzut. Za popełnione 
przestępstwo w więzieniu może spę-
dzić nawet 5 lat. Odpowie również za 
szereg wykroczeń w ruchu drogo-
wym, których się dopuściła.

34-letnia mieszkanka Za-
brza, która porzuciła 
własne dzieci, została do-
prowadzona do prokuratury 
przez mundurowych z Ko-
misariatu I Policji w Zabrzu. 
Tam usłyszała zarzuty fi-
zycznego i psychicznego 
znęcania się nad swoimi 
dziećmi oraz porzucenia 
ich, a przez to narażenia na 
bezpośrednie niebezpie-
czeństwo utraty życia lub 
ciężkiego uszczerbku na 
zdrowiu. Zabrzański sąd 
zdecydował o zastoso-
waniu wobec niej środka 
zapobiegawczego w postaci do-
zoru policji, za co grozi kara do 8 
lat więzienia.

Przypomnijmy, jakiś czas temu 
dzielnicowy z pierwszego komisaria-
tu udał się do jednego z mieszkań w 
zabrzańskiej dzielnicy Makoszowy. 
Tam zastał dwójkę dzieci, 12-letnią 
dziewczynkę oraz 9-letniego chłopca. 
Dzieci były przestraszone, zaniedba-
ne i zapłakane. Według wstępnych 
ustaleń  matka  dzieci pozostawiła je 

same bez opieki na kilka dni, i nie był 
to pierwszy taki przypadek. Z matką 
dzieci nie można było nawiązać żad-
nego kontaktu. Obecny na miejscu 
dzielnicowy poinformował o całej sy-
tuacji pracowników MOPR-u. Chło-
piec i dziewczynka zostali przebadani 
przez wezwanych na miejsce pra-
cowników służby zdrowia, którzy 
stwierdzili, że są zdrowe i nie wyma-
gają hospitalizacji. Dzieci zostały tym-
czasowo umieszczone w Centrum 
Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Mło-
dzieży.

Znęcał się nad 
17-miesięcznym dzieckiem

Pomogli kobiecie  
z podejrzeniem zawału

Sosnowieccy policjanci zatrzymali 
mężczyznę, który znęcał się nad 
17-miesięcznym dzieckiem swojej 
konkubiny. To, że dziecko jest po-
bite, mundurowi zauważyli w trakcie 
interwencji, przeprowadzanej w 
mieszkaniu agresora. Podczas dal-
szych czynności wyszło na jaw 
również to, że zatrzymany 26-latek 
ma w mieszkaniu narkotyki...

Sosnowieccy policjanci zostali we-
zwani na interwencję do jednego z 
bloków w dzielnicy Pogoń. Zgłaszają-
cym był 48-letni mężczyzna, którego 
syn, przebywający w jego mieszkaniu, 
po awanturze nie chciał wpuścić do 
środka. Zgłaszający mężczyzna po-
dejrzewał, że po jego wyjściu, mogło 
tam dojść do pewnych drastycznych 
wydarzeń. Mundurowi natychmiast 
poszli do wskazanego mieszkania. 
26-latek na początku nikogo nie 
chciał wpuścić, jednak kiedy osoby 
obecne wraz z nim zrozumiały, że po-
licjanci nie zrezygnują, brat agresora 
otworzył drzwi. W środku mundurowi zastali nie-
trzeźwego sprawcę awantury, oraz jego brata ze 
swoją konkubiną. Kobieta trzymała na rękach ma-
lutkie dziecko, które miało obrażenia na twarzy - wi-
doczne były sińce i zaschnięta krew. Policjanci na-
tychmiast wezwali na miejsce służby medyczne, 
które otoczyły malca opieką. Okazało się, że matka 
dziecka, również pobita przez agresora, uciekła z 
mieszkania chwilę wcześniej. Sprawca został zatrzy-
many. W jego organizmie było blisko promil alkoho-
lu. W trakcie dalszych czynności policjanci znaleźli w 

mieszkaniu również należące do zatrzymanego 
narkotyki. Prokurator, po analizie materiału dowo-
dowego zgromadzonego przez śledczych, zdecydo-
wał o przedstawieniu 26-latkowi zarzutów znęcania 
się, w tym nad osobą nieporadną. Za to przestęp-
stwo może on trafić do więzienia nawet na 8 lat. Po-
dejrzany odpowie również za posiadanie narkoty-
ków. Sąd zdecydował o jego tymczasowym areszto-
waniu na 3 miesiące.

Policjanci z żywieckiej drogówki 
pomogli 62-latce, która miała ob-
jawy zawału. Mundurowi udzielili 
jej pierwszej pomocy przedme-
dycznej oraz wezwali na miejsce 
pogotowie. Przykre jest jednak to, 
że żaden z przechodniów nie zare-
agował i nie udzielił pomocy 
leżącej na chodniku kobiecie. 

Policjanci z żywieckiej drogówki 
pełnili służbę w Żywcu na ul. Dworco-
wej. W pewnym momencie zauważy-
li leżącą na chodniku kobietę. Prze-
chodnie mijali ją i nikt nie zaintereso-
wał się tym, co się stało, ani nie we-
zwał pogotowia. Policjanci podbiegli 

do jak się okazało, nieprzytomnej ko-
biety, a towarzyszące temu objawy 
mogły świadczyć o tym, że miała za-
wał. Mundurowi udzielili poszkodo-
wanej pierwszej pomocy przedme-
dycznej i jednocześnie wezwali na 
miejsce pogotowie. Dzięki pomocy 
kobieta odzyskała przytomność. Poli-
cjanci pomogli jej przejść do radio-
wozu, gdzie następnie nadal udziela-
li jej pomocy, ponieważ do czasu 
przyjazdu pogotowia kobieta jeszcze 
kilkakrotnie traciła przytomność i od-
zyskiwała ją. Po przyjeździe karetki 
62-latka została przekazana ratowni-
kom medycznym i trafiła do szpitala.
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TOYOTA AURIS  
1.33 benzyna  
rok prod. 2014, kraj.,  
I – wł., serwis, F-VAT

34.900 zł

AUDI A6 
2.0 Diesel 2017,  
automat, krajowy, I-wł., 
serwisowany

137.900 zł

RENAULT CLIO  
- 3 szt.

1.2 E+LPG,  rok prod. 
2017, kraj., I - wł. 
F-VAT, serwis

33.900 zł

MERCEDES GLC QP  
2.0 benzyna, krajowy, 
serwisowany, I-wł. 
F-VAT

168.900 zł

TOYOTA YARIS 
1,5 benzyna,  
rok prod. 2017  
kraj., I – wł., serwis,  
F-VAT

41.700 zł

VOLVO XC60 2.0 D, 
rok prod. 2016,  
nawigacja, serwisowany, 
F-VAT, 
I-wł.

79.900 zł

VW PASSAT 1,8 benzyna,  
rok prod. 2016  
nawigacja, I-wł., 
serwisowany 

59.900 zł

TOYOTA COROLLA 
1.6 benzyna, 
rok prod. 2017,, kraj.,  
I-wł., na gwarancji 
serwisowany 
 52.900 zł

n	 BMW X6 2.0 D, rok prod. 2009, F. VAT,  
automat, skóra, navi, czujniki  99.000 zł

n	 FORD FOCUS 1.6 D, rok prod. 2014, kraj.,  
serwis, F-ra VAT  29.900 zł

n	 FORD MONDEO 1.6 E, rok prod. 2014, kraj., 
I – wł.  37.900 zł

n	 AUDI A3 1.9 D, rok prod. 2008  22.900 zł

n	 FORD FOCUS 1.6+LPG, kraj., I-wł., serwisowany  37.900 zł

n	 HYUNDAI i301.4 E, rok prod. 2016 
kraj., I-wł., serwis, gwarancja, F-VAT  41.900 zł

n	 RENAULT MEGANE 1.2 E, rok prod. 2016I - wł.  39.900 zł

n	 FORD C-MAX 1.6 D, rok prod. 2009 14.800 zł

n	 FORD FOCUS 1.8 D, rok prod. 2005  8.900 zł

n	 VW CRAFTER 2.0 D, rok prod. 2014  36.000 zł netto

n	 PEUGEOT 308 1.6 E, automat, rok prod. 2009  16.900 złn	 CHEVROLET CRUZE 1.6 E, rok prod. 2009 19.900 zł

n	 MAZDA 3 1.6 E, rok prod. 2010  23.900 zł

n	 VW PASSAT 1.9 D, rok prod. 2002  6.900 zł

n	 PEUGEOT 301 1.6 benzyna, 2018, kraj., I-wł.,serwis.  35.900 zł

n	 SKODA OCTAVIA 1.9 Diesel, rok prod. 2006  14.900 zł

n	 VW PASSAT 2.0 Diesel 2017, krajowy, I-wł., 
serwisowany  58.900 zł

n	 TOYOTA YARIS 1.0 E, kraj., rok prod. 2016 
gwarancja, I-wł., F-VAT  33.900 zł

n	 VW SHARAN 1.8 E+gaz, rok prod. 2001, automat   6.900 zł

n	 VW TOURAN 2.0 TDI, rok prod. 2013, 170 KM  49.900 zł

n	 RENAULT CLIO 1.5 D, zakup 2017, kraj., I-wł., F-VAT  27.900 zł

n	 VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2008-2009 16.800 -19.900zł

n	 VW JETTA 1.6 E, rok prod. 2007  17.900 zł

n	 FORD MONDEO 2.0 E, rok prod. 2009, kraj.   21.900 zł

n	 FORD FIESTA 1.25 E, rok prod. 2016, kraj.   29.900 zł

n	 VOLVO XC60 2.0 E, rok prod. 2014, kraj.   49.900 zł

n	 MAZDA 6 1.8 benzyna, rok prod. 2002 5.900 zł

n	 SEAT ALHAMBRA 2.0 D, rok prod. 2010  19.900 zł

n	 OPEL INSIGNIA 2.0D, rok prod. 2018, automat, 
nawigacja, kraj., I-wł. 79.900 zł

n	 OPEL ASTRA V 1.4 benz., rok prod. 2017, kraj., I-wł. 
F-VAT, serwisowany 47.900 zł

n	 SEAT TOLEDO 1.2 E, ROK PROD. 2016, serwis 
kraj., I-wł., F-VAT  29.900 zł

n	 OPEL AGILLA 1.2 benzyna, rok prod. 2000 4.900 zł

n	 FIAT 500 1.2 E, rok prod. 2017 36.500 zł

n	 OPEL ASTRA 1.9 D, rok prod. 2006  12.800 zł

n	 OPEL ASTRA 1.4 E, rok prod. 2007, kraj.  7.900 zł

n	 SKODA OCTAVIA 1.4 benzyna+gaz, rok prod. 2006  12.900 zł

n	 OPEL VIVARO 2.5 D, rok prod. 2008  23.900 zł

n	 AUDI Q7 3.0 D, rok prod. 2006/2007  38.900 - 39.900 zł

n	 TOYOTA VERSO 2.0 D, rok prod. 2009, 7-os. 24.900 zł

n	 RENAULT MEGANE SCENIC 1.5 E, rok 2014, nawigacja  29.900 zł

 49.900 złn	 AUDI Q5 3.0 D, rok prod. 2008, kraj

 16.900
- 21.900 złn	 FORD MONDEO 2.0 D, rok prod. 2007-2009, kraj.

15.900 złn	 MERCEDES A 180 2.0 D, rok prod. 2008

19.900 złn	 DACIA SANDERO 1.0 benzyna., rok prod. 2017, 
kraj., serwisowany, I-wł.

2.700 złn	 FIAT PUNTO 1.2 benzyna, rok prod. 2000

 22.900 złn	CITROEN C-ELYSE 1.6 benzyna, rok prod. 2013, kraj.

 15.900 złn	OPEL ASTRA 1.6 benzyna, rok prod. 2010, kraj.

 19.900 złn	TOYOTA YARIS 1.3 benzyna, rok prod. 2009, kraj.
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SPRZEDAM
 n ALFA ROMEO 1.9 jtdm 150 km, 2007r. stan 
bardzo dobry, full opcja, cena 17 500 PLN  
tel. 788 635667

 n Audi Q2  1.4 TFSI 150 KM S Tronic Salon PL 
2016,  89 744 km, 1 395 cm3, benzyna 
 - 81 900 PLN - tel. 601 383 710

 n Audi A2 1.4,  1.4 16V 75KM,   2001, 185 000km, 
1390 cm3, benzyna - 8500 PLN,  
tel. 501 847 709

 n Audi A6 III (C6) 3.0 Diesel, 2007 rok, auto-
mat, stan bdb, bezwypadkowy, 25 900 do 
negocjacji Tel. 602 739 463

 n Audi Q3 Quattro 2.0 TDI 140 KM 6 G  
Salon PL 2012, 127 700 km,  1 968 cm3,  
diesel - 57 900 PLN - tel. 601 383 710

 n Audi A3 1.5 Sportback 1.5 TFSI 150 KM S Tro-
nic Salon PL 2017 , 48 521 km , 1 498 cm3,  
benzyna - 79 900 PLN  
- tel. 601 383 710

 n Audi Q5 2.0 quattro 2.0 TFSI 180 KM S Tronic 
Salon PL 2016, 60 869 km, 1 984 cm3, benzy-
na - 99 900 PLN

 n Audi Q5 , 2.0 TFSI 220KM Quattro, 2016, 66 
200 km, 1984 cm3, benzyna - 89 900 PLN, 
tel. 501 847 709

 n Audi Q5 2.0 quattro 2.0 TDI 190 KM S  
Tronic Salon PL 2016 ,59 683 km, 1 968 cm3, 
diesel - 112 900 PLN - tel. 601 383 710

 n Audi Q5 2.0 quattro 2.0 TDI 190 KM S Tronic 
Salon PL 2016 ,53 269 km, 1 968 cm3, diesel - 
149 900 PLN - tel. 601 383 710

 n Audi A6 1.8 Limuzyna 1.8 TFSI 190 KM S  
Tronic Salon PL 2016 ,87 935 km, 1 798 cm3, 
benzyna - 99 900 PLN - tel. 601 383 710

 n BMW 1 2008r. Cabrio, czarny, pełne wypo-
sażenie, cena 38.800 PLN, tel. 603 448 548

 n Citroën C4 Picasso 1.6 , 1.6 HDi 110KM, SX 
Pack, 2010, 120 105 km,  1560 cm3,  diesel -  
19 900 PLN, tel. 501 847 709

 n Citroen C4 Picasso I, 2007 rok, benzyna, au-
tomat, radio z CD, 13 999 do negocjacji  
Tel. 602 739 463

 n CHEVROLET AVEO 1.2 benzyna+ LPG, 2005r., 
sedan czarny, 5-d, tel. 721 049 100

 n CHEVROLET AVEO 0.4l, 05r. 1,4E srebrny, DTK, 
CZ, cena 5 800 PLN, tel. 512744858

 n Chevrolet Kalos 1.4 16v 2005r 146tyś.km 
sprowadzony , opłacony , KLIMATYZACJA, 
WEBASTO 5400 zł, tel. 600 208 039

 n CHRYSLER VOYAGER 1999 r, 2,5 turbo diesel, 
7 osobowy, opłaty na rok, stan bdb., - cena 
1990 PLN. Tel. 503 002 462

 n Dacia Duster I, 2014 rok, benzyna, serwiso-
wany, stan bdb, 28 900 zł do negocjacji  
Tel. 602 739 463

 n Dacia Sandero 2009r 1.4-8v 200 tyś. km 
Niebieski Metalik , Klimatyzacja , sprowa-
dzony opłacony 10 900 zł, tel. 600 208 039

 n DAEWOO LANOS 1999 r, 1,5 gaz, 5- cio 
drzwiowy, - cena 1400 PLN.  Tel. 503 002 462

 n Fiat Bravo 1.4 T Jet Benzyna 120 KM 6 G Sa-
lon PL 2010, 150 817 km, 1 368 cm3, benzyna - 
18 900 PLN - tel. 601 383 710

 n Fiat Panda 1,1E, 2003, niebieski  
- cena 3800 PLN - tel. 603 448 548

 n Fiat Punto 2FL 2005r 163tyś.km 1.2 8v 3drzwi 
sprowadzony , opłacony, Klimatyzacja 
4900 zł, tel. 600 208 039

 n Ford Galaxy Titanium 2.0 TDCi 180 KM  
PowerShift 7 osobowy, Salon PL 2018,   
36 931 km, 1 997 cm3, diesel  
- 104 900 PLN - tel. 601 383 710

 n FORD FOKUS 2009/10 r, 1,8 combi, pełne wy-
posażenie, srebrny, - cena 15900 PLN. Tel. 
503 002 462

 n FORD FUSION 2005/6 r, 1,4 R, 5 - cio drzwio-
wy, kraj, - cena 5900 PLN.  
Tel. 503 002 462

 n Honda Civic 1.6i , 1.6 16V 110KM, Sport, 2005, 
187 200 km,  1590 cm3, benzyna - 10900 PLN, 
tel. 501 847 709

 n Hyundai Tucson 2.0 STYLE 2.0 CRDi 185 KM AU-
TOMAT 4WD Salon PL 2016,  
84 786 km, 1 995 cm3, Diesel - 79 900 PLN  
- tel. 601 383 710

 n KIA K - 2700 1999 r, wywrotka do poprawek, 
- cena 5000 PLN.  
Tel. 503 002 462

 n Lexus NX , rok prod. 2015, hybryda, automat, 
SUV, bezwypadkowy, I właściciel, 114 999 zł, 
Tel. 602 739 463

 n Mazda 5  1.8 16V 116KM, MZR, 2005, 134500 
km, 1800 cm3, benzyna - cena 10900 PLN, 
tel. 501 847 709

 n Mazda 5 2006r 2.0-16v 7osobowy srebrny 
metalik , sprowadzony opłacony 168tyś.km 
14 300 zł, tel. 600 208 039

 n Mercedes-Benz Klasa B 1.8 CDI 109 KM 6 G 
2013 Rok 2013 ,107 183 km, 1 796 cm3,  
diesel - 44 900 PLN - tel. 601 383 710

 n Nissan Juke 1.6 , 1.6 Turbo 200KM, Nismo 
,4x4, 2013, 55 150 km, 1618 cm3, benzyna  
- 39 900 PLN, tel. 501 847 709

 n Opel Astra Kombi 1.4 Turbo 150 KM auto-
mat, 2016, 70 348 km ,1 399 cm3, benzyna - 
42 900 PLN - tel. 601 383 710

 n OPEL ASTRA 2004 r, 1,4 E, 4 - ro drzwiowy, 
kraj, - cena 1590 PLN. Tel. 503 002 462

 n Opel Astra F 1999, 212 000 km, 1 400 cm3, 
benzyna - cena - 1450 zł - tel. 533 210 534

 n Opel Astra IV 1.4 16V 100KM, Essentia, 2009, 
75 600 km, 1398 cm3, benzyna - 23 500 PLN, 
tel. 501 847 709

 n Opel Astra IV , 1.6 CDTi 110KM  z polskiego 
salonu VAT 23 %, 2015, 143 400 km,  1598 
cm3, diesel -  28 500 PLN, tel. 501 847 709

 n Opel Astra Cabrio 1,8E 2001  
pełne wyposażenie, skóra, srebrny  
- cena 7 600 PLN - tel. 603 448 548

 n Opel Combo Tour, 1.6 CDTI 120KM,Tour Enjoy,  
z polskiego salonu VAT, 2015, 186 000 km, 1598 
cm3,  diesel - 28 900 PLN, tel. 501 847 709

 n Opel Meriva FL 2006r 1.6-16v Klimatyzacja Alu 
felgi Czujnik Parkowania sprowadzony opła-
cony 10 400 zł, tel. 600 208 039

 n Opel Omega Kombi 1996r gaz sekwencyjny 
stan BDB zarejestrowany opłacony 3900 zł , 
tel. 600 208 039

 n Peugeot 5008 I, 2.0 HDi 150KM ,Platinum, 
2010, 168 200 km, 1997 cm3, diesel, 27 900 
PLN,  tel. 501 847 709

 n PEUGEOT PARTNER 2004 r, 1,4 gaz,  
5- cio osobowy, kraj, - cena 3000 PLN.  
Tel. 503 002 462

 n Renaut Clio 1,5DCI, 2005,  
pełne wyposażenie, granatowy met.  
- cena 4 800 PLN- tel. 603 448 548

 n Renault Clio 1.5, 1.5 dCi 90KM ,Energy Life, z pol-
skiego salonu Vat 23%, 2017, 87 550 km,  898 
cm3,  benzyna - 29 900 PLN, tel. 501 847 709

 n Renault Clio 1.5  1.5 dCi 75KM , Business NAVI,  
Vat 23%, 2014, 134 250 km,  1461 cm3, diesel - 
25 500 PLN; tel. 501 847 709

 n RENAULT ESPACE 2005 r, 22 diesel DCL, 197 
tys. pełne wyposażenie, stan bdb.  
- cena 4900 PLN. Tel. 503 002 462

 n Renaut Espace 1,9 DC, 2005,  
pełne wyposażenie, granatowy met.  
- cena 8 500 PLN - tel. 603 448 548

 n Renault Laguna Mk.3 2009r 1.5 diesle czar-
ny, zarejestrowany opłacony nowy rozrząd 
15 900 zł, tel. 600 208 039

 n Renault Twingo mk.2 2009r super stan kli-
matyzacja 1.2-8v sprowadzony opłacony 
9900 zł, tel. 600 208 039

 n SEAT IBIZA 1993 r, 1,8 benzyna, 5 - cio 
drzwiowy, opłacony - cena 1490 PLN.  
Tel. 503 002 462

 n Seat Ibiza 1.0, 1.0 MPI 75KM, 2017, 22500, 999 
cm3, benzyna - 29 900 PLN, tel. 501 847 709

 n Seat Ibiza  1.5 dCi 90KM, Energy Life, z pol-
skiego salonu Vat 23%, 2015, 30 250 km, 1422 
cm3, diesel - 31 900 PLN, tel. 501 847 709

 n Seat Ibiza 1.2 , 1.2 TSI 90KM LPG, z polskiego 
salonu, 2016, 167 550, 1197 cm3, benzyna 
+LPG; 23 000 PLN, tel. 501 847 709

 n Seat Ibiza 1.4 , 1.4 16V 85KM, 2013, 73 900 km, 1390 
cm3, benzyna-23 900 PLN, tel. 501 847 709

 n Škoda Citigo Style 1.0 MPI 75 KM 5 G Salon 
PL 2017,  9 100 km benzyna 
 - 31 900 PLN - tel. 601 383 710

 n Škoda Fabia 1.0 Ambition 1.0 TSI 95 KM 5 G 
Salon PL 2018, 31 333 km, 999cm3 benzyna - 
40 900 PLN - tel. 601 383 710

 n Skoda Fiabia 1,4 HDI, 2007, kombi,  
biała, pełne wyposażenie  
- cena 6500 PLN - tel. 603 448 548

 n Škoda RAPID 1.0 Spaceback Ambition 1.0 TSI 
95 KM 5 G Salon PL 2018,  45 048 km, 999 
cm3, benzyna - 43 900 PLN  
- tel. 601 383 710

 n Škoda RAPID 1.0 Spaceback Ambition 1.0 TSI 
95 KM 5 G Salon PL 2018, 36 332 km, 999 
cm3, benzyna - 44 900 PLN  

- tel. 601 383 710

 n Škoda Roomster 1.9, 1.9 TDI 105KM, Scout, 
2007, 194 300 km, 1896 cm3,  diesel - 13 500 
PLN, 501 847 709

 n Škoda Superb 2.0 L&K Kombi 2.0 TDI 190 KM 
4X4 DSG Salon PL 2017, 93 947 km,  
1 968 cm3, diesel - 99 900 PLN  
- tel. 601 383 710

 n Suzuki Swift IV, 2007 rok, I właściciel, benzy-
na, klimatyzacja, nieuszkodzony, 12 999 zł do 
negocjacji Tel. 602 739 463

 n TOYOTA AYGO 2012/13 r, pojemność silnika 
tysiąc, przebieg 69 tysięcy, klimatyzacja, 
5-cio drzwiowy, stam bdb., - cena 14900 
PLN. Tel. 503 002 462

 n Volkswagen Arteon Elegance 2.0 TDI 190 
KM DSG Salon Pl.2017,  96 296 km,  
1 968 cm3 - 117 900 PLN  
- tel. 601 383 710

 n Volkswagen Caddy 2.0 Alltrack 2.0 TDI 150 
KM DSG Salon PL 2019, 12 718 km,  
1 968 cm3, Diesel - 118 900 PLN  
- tel. 601 383 710

 n Volkswagen Golf Comfortline 1.4 TSI 125 KM 
6 G Salon PL 2016,  43 276 km,  
1 395 cm3, benzyna - 51 900 PLN  
- tel. 601 383 710

 n Volkswagen Golf VII Comfortline 1.4 TSI 125 
KM 6 G Salon Pl.2018 , 29 604 km, 
1 395 cm3, benzyna - 69 900 PLN  
- tel. 601 383 710

 n Volkswagen Golf VII Highline 1.4 TSI 122 KM 6 
G Salon PL 2014,  90 019 km, 1 395 cm3, ben-
zyna - 45 900 PLN  
- tel. 601 383 710

 n Volkswagen Golf VII 1.6 TDI 110KM, Trendline, 
2015, 172 950 km, 1 598 cm3,  Diesel  
-  34 500 PLN, tel.  501 847 709

 n Volkswagen Polo III 1996, 162 000 km,  
1 600 cm3, benzyna - cena -1450 zł  
do negocjacji - tel. 533 210 534

 n Volkswagen Polo 60 1998,  
290 000 km, 1 390 cm3, benzyna  
- cena 1 650 PLN  - tel. 533 210 534

 n Volkswagen Passat Variant TD -Godny 
uwagi - Bez korozji - Transport - zamiana - 
Cena - 2450 zł - tel. 533 210 534

 n Volkswagen Passat Sedan 2004r 2.0 130PS 
plus instalacja gazowa zarejestrowany 
opłacony 8900 zł, tel. 600 208 039

 n Volksvagen PASSAT B3 920/93 1.9 TDI,  
sedan, stan dobry tel. 721 390 993

 n Volkswagen Tiguan 2.0 Highline 2.0 TDI 190 
KM DSG R Line 4 Motion Salon PL 2019,  53 
087 km, 1 968 cm3 , diesel  
-141 900 PLN - tel. 601 383 710

 n Volkswagen Sharan 2001r 1.9Tdi 115PS 
7miejsc sprowadzony opłacony 8500 zł,  
tel. 600 208 039

 n Volkswagen Transporter T4, 2000 rok, Die-
sel, chłodnia/izoterma, stan bdb, bezwy-
padkowy Tel. 602 739 463

OGŁOSZENIA MOTORYZACYJNE

REWOLUCJA

CENOWA

Okna 5-kom.
1465 mm

1
4
3
5
 m

m

Zadzwoñ!!!
– przyjazd
– pomiar
– wycena
GRATIS!!!

LOMBARD 
DELTA

n SKUP n SPRZEDAŻ 
n ZAMIANA

złota, gsm, rtv, komputerów.
l Cz-wa, al. NMP 3, 
tel. 34 365 53 14
l Cz-wa, pl. Daszyńskiego 4,  

tel. 34 368 19 45
l Cz-wa, ul. Jagiellońska 3/9
tel. 506 107 375

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
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NIERUCHOMOŚCI

WYNAJMĘ

 n Częstochowa (dzielnica: Tysiąclecie)  
cena: 1 780,00 pln powierzchnia: 57,00 m², 
parter: tel. 602852712

 n Częstochowa (dzielnica: Tysiąclecie)  
cena: 1 450,00 pln powierzchnia: 50,00 m², 
parter: tel. 602852712

 n Częstochowa (dzielnica: centrum)  
cena: 1 100,00 pln powierzchnia: 20,00 m², 
piętro 9: tel. 602852712

 n Częstochowa (dzielnica: Dźbów)  
cena: 1 300,00 pln powierzchnia: 53,00 m², 
piętro 2; tel. 602852712

 n Częstochowa (dzielnica: Raków)  
cena: 1 000,00 pln powierzchnia: 60,50 m², 
parter; tel. 602852712

 n Częstochowa (dzielnica: Północ)  
cena: 1 100,00 pln powierzchnia: 29,00 m², 
piętro 4; tel. 602852712

 n Częstochowa (dzielnica: centrum)  
cena: 1 300,00 pln powierzchnia: 51,00 m², 
piętro 1; tel. 602852712

 n Częstochowa (dzielnica: centrum)  
cena: 1 680,00 pln powierzchnia: 56,00 m², 
piętro 1; tel. 602852712

 n Częstochowa (dzielnica: centrum)  
cena: 1 500,00 pln powierzchnia: 75,00 m², 
piętro 2; tel. 602852712

 n Częstochowa (dzielnica: centrum)  
cena: 1 000,00 pln powierzchnia: 55,00 m², 
piętro 2; tel. 602852712

 n Częstochowa (dzielnica: trzech wiesz-
czów) cena: 1 550,00 pln powierzchnia: 
50,80 m², piętro 2; tel. 602852712

 n Częstochowa (dzielnica: centrum)  
cena: 1 600,00 pln powierzchnia: 75,00 m², 
piętro 1; tel. 602852712

 n Częstochowa (dzielnica: Parkitka)  
cena: 1 800,00 pln powierzchnia: 50,00 m², 
parter; tel. 602852712

 n WYNAJMĘ działkę pod działalność gospo-
darczą, 1 zł za metr kwadratowy, na tere-
nie Częstochowy, mieszkanie trzech 
wieszczy, m - 3, umeblowane, cena 1000 zł 
- tel. 503 002 462

 n Wynajmę działający od 30 lat sklep mo-
nopolowo-spożywczy 24h na ul. Garibal-
diego. Częstochowa, tel. 531 186 403

 n  Wynajmę m3 50m2, i piętro 
umeblowane, gotowe na zamieszkanie,  

najem krótkoterminowy, ul. Dąbrowskiego 
41,  tel. 602 307 570

 n  Wynajmę pawilon piętrowy 85 m2 z użyt-
kową piwnicą. Ul. Kościuszki. 
Tel. 695 654 373, 667 860 288

Sprzedam

 n Dom w cz-wie, ul. Św. Rocha. Dojazd z 
dwóch stron. Idealny na działalność. 
Tel. 606 875 401

 n Dom w szeregowej zabudowie : cz-wa  
/ lisiniec. 40% Do wykończenia. 
Tel. Kontaktowy 34 317 27 48

 n Mieszkanie - Częstochowa (dzielnica: Pół-
noc) cena: 312 000,00 pln powierzchnia: 
61,00 m² ; tel. 502583667

 n Mieszkanie m-3 64 m2 w kamienicy oraz 
lokal użytkowy 16 m2 w centrum Często-
chowy. Tel. 662 014 102

 n  Mieszkanie - Częstochowa (dzielnica: 
Parkitka) cena: 269 500,00 pln powierzch-
nia: 49,00 m², stan developerski;  
tel. 502583667

 n Pensjonat w cz-wie pod działalność.  
Ul. Gronowa 37.Długi 29 m, szer. 9 M – 2 
kondygnacje, z przybudówką. 
Tel. 502 636 143

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

 n Grunty rolne  0,8911 ha w wysoka lelowska 
/ gmina żarki, cena: 30 000 - do negocja-
cji,  tel. 508 719 237 Lub 506 797 760

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

 n Działka budowlana o pow. 2086 M2, 
wszystkie media: woda, prąd, gaz. Ja-
skrów, 42-244 mstów, ul. Pszczela/ul. Oło-
wianka. Tel. 513 950 092

 n Działki budowlane w centrum Miedźna.  
Tel. 601 412 688

 n Działka budowlana na ul. Limanowskiego 
5. Tel. 34 363 91 34

 n Pawilon 50m2, na Biznes Centrum  
(możliwość wynajęcia), tel. 602 307 570

KUPIĘ
 n MIESZKANIE m-2 pokój z kuchnią na I lub II 
piętrze w centrum lub śródmieściu Często-
chowy. Tel. 413 880 040  
(Prosić Adama Klimasa)

Sprzedam

 n Antena do tv z przyłączem ( kpl do za-
montowania ), tel. 34 362 94 27 

 n Antyki – francuski komplet z 1896 r.:  
Biblioteczka + komoda z marmurowym 
blatem. Sygnowany, perfekcyjna renowa-
cja.  Tel. 34 – 367 65 56

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

 n Cegła (czerwona, pełna) z rozbiórki - 1000 
szt. Cena: 1,40 zł/szt. Tel. 798-258-531

 n Część do chevroleta captive. Czujnik sto-
pu. Nowy. Made in usa. Tel. 501 779 441

 n Drewno kominkowe - opałowe 
worki: 8-15 zł rozpałkowe 
brzoza - dąb - sosna tel. 665 863 191

 n Drzwi harmonijkowe – używaną w b. Do-
brym stanie, o wym. 170 X 75 cm.  
Tel. 501 109 822

 n Futrówka skóra (świnia)  tel. 790 819 855

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

 n Kuchnia gazowo- elektryczna  
tel. 721 390 993

 n Lodówka mastercook duża, biała.  
Tel. 721 390 993

 n Lodówka ardo – wys. 141 Cm, sprawna, ce-
na: 190 zł. Tel. 798 - 649 - 665

 n Lustro łazienkowe – o wym. 70 X 90 cm.  
Tel. 501 109 822

 n Maszyna dziewiarska firmy bosch 
tel. 34 362 94 27

 n Maszyna do szycia przemysłową, marki  
„minerva” - stan bardzo dobry.  
Cena do negocjacji. Tel. 603 521 686

 n Meble w dobrym stanie - szafa, regał, 
szafka, regał nad szafkę, stolik, stolik pod 
TV, laptop - Częstochowa Lisiniec,  
tel. 508 747 290

 n Pilarka poprzeczno-wzdłużna dmpa-40 
– mało używana! Tel. 790 819 855

 n Pralka whirlpool ładowana od góry.  
Tel. 721 390 993

 n Prasowalnica elektryczna tel. 34 362 94 27

 n Programator do pralki typ 770  nowy  
– tel. 790 819 855

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

 n TV LED 40 cali samsung 3-d full hd dvb-t.  
Tel. 721 390 993

 n TV LCD 32 cale funai. Tel. 721 049 100

 n Toaleta kompaktowa. – Używaną w b. 
Dobrym stanie. Tel. 501 109 822

 n Wanna metalowa – używaną w b. Do-
brym stanie, o wym. 170 X 75 cm.  
Tel. 501 109 822

 n  Węgiel ekogroszek luzem i workowany  
z dostawą pod podany adres na terenie 
Częstochowy i okolic Tel. 601 495 165  
(osoba prywatna)

Przyjmę

 n Stare telefony komórkowe, stare klucze, 
krzyżyki i medaliki, stare monety, eurocenty. 
Tel. 667 499 164

 n Stare bilony - nominał obojętny 
 -tel. 663 626 576

 n Srebro, może być złom. Tel. 667 499 164

Praca

 n Praca w Radomsku – Operator wózka wi-
dłowego z UDT lub Operator produkcji. 
Więcej informacji: 663 330 218

 n Podejmę pracę pracownika gospodarcze-
go - ogrody, posesje, porządki, itp.   
Tel. 536 512 396

 n Podejmę pracę - pracownika gospodarcze-
go - ogrody, posesje, porządki, itp.  
tel. 508 747 290 

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

USŁUGI

 n Flash gsm profesjonalny serwis telefonów 
komórkowych orz nawigacji gps. Często-
chowa, al. Wolności 10 (w bramie).  

Tel. 888 149 969

 n Malarskie czysto, tanio,  
malowania każdych pomieszczeń miesz-
kalnych i lokali – Częstochowa i okolice  
tel. 793 403 834

 n Malowanie mieszkań, profesjonalnie, czy-
sto, dokładnie, każdych pomieszczeń we-
wnątrz - Częstochowa i okolice do  
30 km - tel. 663 545 775

 n Malowanie tanio, czysto, dokładnie,  
zlecenia gipsowo-malarskie  
tel. 883 844 555

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

 n Polerowanie reflektorów, blacharstwo,  
lakiernictwo, tłumiki. Automat trojanowski. 
Częstochowa, ul. Wazów 62a. 
Tel. 509 876 249

Matrymonialne

 n Rencista,  58 lat, spokojny,  
bez nałogów, pozna wdowę do przyjaźni 
lub na stałe (najchętniej bezdzietną). Pro-
szę o sms i opis,  tel. 531 638 188

 n Samotny, po rozwodzie, 53 lata, pozna pa-
nią chętnie puszystą, starszą.  
Tel. 511-224-410

 n  Wolny, lat 53, bezdzietny, wysoki, normalny, 
niezależny finansowo, pozna panią  
(pani może posiadać dzieci).  
Tel. 660 006 217

Kursy

 n Trening zdolności poznawczych  
pamięć, uwaga, myślenie, od 6 do 106 lat,  
tel. 668 814 587

Przesłać ogłoszenie
pocztą na adres:
42-200 Częstochowa
Al. NMP 51

Dostarczyć ogłoszenie
przynieść do redakcji  
lub wrzucić do skrzynki:
42-200 Częstochowa
Al. NMP 51, w godzinach: 8 - 15

Wysłać email
na adres: 
reklama@zycieczestochowy.pl

Wysłać SMS
na numer 533 302 049

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

?Jak zamieścić 
ogłoszenie
w Życiu Częstochowy i Powiatu

 n Zatrudnię wykwalifikowaną  
kucharkę z wieloletnim doświad-
czeniem i z umiejętnością gotowa-
nia różnorodnych diet.  
Mile widziane referencje.  
Kontakt w godz. 10.00-16.00.  
Tel. 783 783 387 

 n Volkswagen Up! 1.0 , 1.0 MPI 75KM, Colour 
Edition, 2016, 55300 km, 999cm3, benzyna  
- 26 500 PLN; tel. 501 847 709

 n Volvo V50 1,6 HDI, 2005, pełne  
wyposażenie, skóra, czarny met.  
- cena 10 000 PLN - tel. 603 448 548

 n SPRZEDAM LUB ZAMIENIĘ Chrysler voyager 
97/98r. 3.3 benzyna+ gaz, 7 osobowy, nowy 
akumulator, hamulce  
i filtr. Tel. 699 609 944

KUPIĘ

 n MOTOCYKL , SAMOCHÓD, MOTOROWER  z 
lat 50-tych, 60-tych, 70-tych, zapomniany, 
zastały w garażu. Tel:  608 097 274

 n MOTOCYKL , SAMOCHÓD Z PRL - zadbany  
z dokumentami, np. Fiat 125p, 126p , syrena , 
mikrus, moskwicz , wołga WSK , WFM , JU-
NAK, OSA i inne ciekawe, tel. 608 097 274

 n MOTOCYKL , MOTOROWER  z PRL-u 
kompletny, np. WSK, WFM, JUNAK, SHL, IŻ, 
OSA, motorynka, Jawa, Wierchowina, inne.  
Tel:  608 097 274 
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Pieski szukają kochającego domu!
Żelka pies, którego nie da się nie kochać. Piękna, skromna, 
delikatna, czasem energiczna, a czasem spokojna. Nie szuka 
konfliktów lubi dzieci. Ona tak długo czeka na dom! Serce się 
kraje, gdy widać ją taką szczęśliwa na widok człowieka i za 
chwilę ma się dać do boksu.. Powiedzieć jej, że domu nie ma 
jak nie było.. Czy on kiedyś będzie?

Żelka - suczka
rok urodzenia: 2007
wielkość: średnia
przebywa w kojcu nr 21 - nr 1589
data przyjęcia - 10-06-201 1
sterylizacja: Tak

Nevil na dom czeka od 2010 Roku!
Nevil mimo 10 lat spędzonych w schronisku i wieku, ma w 
sobie dużo energii do spacerowania, biegania. Nie szuka on 
konfliktu z innymi psami. Człowieka kocha swoim całym ser-
cem, niestety do kochania ma tylko wolontariuszy, a od 10 
lat marzy mieć w tym sercu swój dom! Czy jest ktoś, kto od-
mieni jego życie na lepsze?

Nevil - piesek
rok urodzenia: 2008
wielkość: średni
przebywa w kojcu nr 27 - nr 1362
data przyjęcia - 20-08-2010

Halfik poszukuje człowieka na dobre i na złe!
Halfik chciał by być jedynakiem lub mieć siostrzyczkę ;) Nie 
polecamy go do domu z psem (samcem) i kotami. Halfik jest 
delikatny w stosunku do ludzi, lubi dzieci i towarzyszy im na 
spacerach. Psiak nie powinien mieć problemu z czystością w 
domu, w dni wolontariatu kiedy widzi wolontariuszy stara się 
wstrzymywać i spełnić swoje potrzeby po wyjściu z boksu. :) 
Taki piękny psiak marnuje się w schronisku! ADOPTUJ!

Halfik - piesek
rok urodzenia : 25-08-2012
wielkość : średni
przebywa w kojcu 57 nr 2553
data przyjęcia - 25-08-2015
Kastracja: Tak

Pogo to bardzo pogodny piesek, czasem można się zastana-
wiać jak ten psiak może dawać tyle pozytywnej energii będąc 
od 2014 roku w schronisku!
Uwielbia zabawy na wybiegu ze swoją koleżanką z boksu, nie 
odmówi też zabawy z piłeczką. Jest delikatny w stosunku do 
ludzi, a z innymi psami nie szuka konfliktu. Na smyczy stara 
się nie szarpać. Naszym zdaniem Pogo to idealny psiak dla ak-
tywnej osoby, gdzie nudów i braku miłości nie zazna.

Pogo - piesek
rok urodzenia : 2013
wielkość : średni
przebywa w kojcu nr 70 - nr 2377
data przyjęcia - 25-09-2014
Kastracja: Tak

Tik-Tak to psiak zabrany z łańcucha na początku bardzo bał 
się wszystkiego.Teraz Tik-Tak bardzo się zmienił jest bardziej 
otwarty na ludzi, zaczyna już chodzić w obroży i na smyczy na 
spacerki. Nie jest konfliktowy do innych psów. Ten cudowny 
psiak zasługuję po tylu latach na odrobinę miłości!

Tik-Tak - piesek
rok urodzenia : 06-03-201 0
wielkość : duży
przebywa w kojcu nr 18N - nr 1999
data przyjęcia - 06-03-201 3
Kastracja: Tak

Maki jak to młody psiak ma w sobie dużo energii do zabawy, 
biegania i okazywania miłości wolontariuszom. Maki zna 
smycz i bardzo ładnie na niej chodzi, aczkolwiek świat jest tak 
ciekawy że wszystko musi poznać teraz. ;) Psiak nie jest kon-
fliktowy w stosunku do innych psów i bardzo dobrze dogadu-
je się z kolegą z boksu. Maki czeka teraz tylko na swoich jedy-
nych ludzi od 2016 roku!

Maki - piesek
rok urodzenia : 2014
wielkość : średni
przebywa w kojcu nr 70 - nr 2657
data przyjęcia - 28-06-2016
Kastracja: Tak

SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT „AS”, JAMROZOWIZNA 1, 42-270 KŁOMNICE (WOJ. ŚLĄSKIE – 23 KM ZA CZĘSTOCHOWĄ)
Kontaktując się prosimy podać imię pieska. Istnieje możliwość dowozu psa do osoby adoptującej !Po wizycie przed-adopcyjnej, ankiecie i zwrocie kosztów za paliwo. 

Można dzwonić od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 14:00 do 20:00. Tel: 731 749 481

POGO

ŻELKA HALFIK

NEVIL MAKI

TIK 
TAK
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HALO! To ja, Lili - mam pomysł „CHODŹMY DO CIEBIE!”
Ps.: Podaj mi poprawny adres, bo idę od 2017 ROKU! I mam 
wrażenie, że to cały czas ten sam kojec, zamiast twojego do-
mu. :(
Jestem bardzo radosną i delikatną sunią. Nie zjadam dzieci 
ludzkich. ;) Na smyczy chodzę ładnie, nie szarpię i wszystko 
dookoła jest superowe. Uwielbiam zabawy piłką lub z kole-
gą z boksu, na spacerze czasem.. może często też go zacze-
piam do zabawy. Teraz szukam tego jedynego człowieka, co 
dom mi da! Zapraszam do adopcji!

Lili - piesek
rok urodzenia : 2012
wielkość : średnia
przebywa w kojcu nr 70 - nr 2726
data przyjęcia - 26-01-2017
Sterylizowana: Tak

Czas na dom dla Lamenta! Lament to około 4 letni psiak, 
który w schronisku pomieszkuje sobie od września, aż dziw-
ne, że jeszcze nikt go nie wypatrzył. Lament jest bardzo kon-
taktowym psiakiem, co widać na zdjęciach. Nie szuka on 
konfliktu z innymi psami, z chęcią się z nimi bawi na wybie-
gu. Lament wie co to smycz, ale na wybiegu spędza chętniej 
czas, co najważniejsze łatwiej jest tam pchać się na człowie-
ka. ;) No to jak Lament to Twój nowy kumpel? ;) 
ADOPTUJ!

Czaki niestety po zakończonym spacerze chowa się smutny 
do budy. Czaki już dawno powinien być przez kogoś zauważo-
ny. Ten psiak nie jest konfliktowy zawsze na spacerze, kiedy 
spotyka inne psiaki cieszy się na ich widok i nie wszczyna 
awantur. Jest delikatny w stosunku do ludzi małych i tych du-
żych, na spacerach nie ciągnie. Czaki uwielbia spędzać czas na 
wybiegu z człowiekiem, wtedy radośnie biega dokoła niego i 
nie odmawia wspólnej szarpaniny panem misiem czy zabawy 
piłeczką. Niestety, kiedy już wraca do boksu zrezygnowany 
idzie do budy i nawet niechętnie wychodzi po jedzenie! Czaki 
z każdym dniem coraz bardziej traci nadzieje, że znajdzie swój 
jedyny dom...

Czaki - samiec
rok urodzenia : 30-04-2010
wielkość : mały
przebywa w kojcu nr A1 - nr 2908
data przyjęcia: 30-04-2018

To już czas, aby ktoś adoptował tego cudownego starszego 
pana. Diesel ma około 10/11 latek, do schroniska trafił inter-
wencyjnie razem z 11 innymi psiakami. Chłopak nie jest kon-
fliktowy do innych psów. Uwielbia ludzi, ale musi przekonać 
się, że nic mu nie grozi. Dieselek teraz uczy się chodzić na 
smyczy i bardzo ładnie mu to wychodzi. Na wybiegu jest 
grzeczny i nie szuka drogi ucieczki. To małe czarne cudo teraz 
czeka na Ciebie!

Aż trudno nam uwierzyć, że Mia jeszcze szuka domu! Dziew-
czynka owszem nie jest najmłodsza, bo ma około 9-lat, ale ja-
ka jest piękna! :)
Mia niestety woli być też bardziej jedynaczką lub zniesie obec-
ność innego pieska, ale płci przeciwnej. Dziewczynka do 
schroniska trafiła razem 11 innymi pieskami. Już nauczyła się 
chodzić na smyczy. Lubi przychodzić do człowieka na kolana, 
głaskanie. Nie narzeka podczas czesania, jest łagodna. Jej 
oczka wpatrują się w człowieka z dużą miłości, że może tym 
razem ją zabierzesz ze sobą do domu?

Arnold to bardzo mały i przyjacielski piesek:) Bardzo ceni so-
bie przyjaźń z człowiekiem i już przez kraty wystawia nos do 
każdego napotkanego człowieka. Na smyczy, jak i na wybiegu 
jest bardzo grzeczny. Nie jest agresywny do innych psów, bar-
dzo długo siedział z kolegą, który się wszystkiego boi i poma-
gał mu w socjalizacji.

Arnold - piesek
rok urodzenia : 20-01-201 1
wielkość : mały
przebywa w kojcu nr 13 - nr 1711
data przyjęcia - 20.01.2012.
Kastracja: Tak

LILI CZAKI

MIA

DIESEL

ARNOLD

LAMENT


