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CZĘSTOCHOWA

Kierowcy PKS: nowe umowy to absurd

Dość nietypowy pościg miał miejsce w częstochowskiej dzielnicy 
Północ. Dwóch mężczyzn na widok mundurowych wsiadło na rowery i 
zaczęło uciekać. Funkcjonariusze postanowili dowiedzieć się, dla-
czego. Ruszyli za nimi w pościg. Ale... zamiast siedzieć w radiowozie 
siedzieli na służbowych wierzchowcach. Jednego z mężczyzn udało 
się zatrzymać. Okazało się, że 21-latek miał przy sobie narkotyki. 
Usłyszał już zarzuty, za które grozi mu do 3 lat więzienia.

Policjanci z częstochowskiego zespołu konnego patrolowali rejon Pro-
menady im. Czesława Niemena w Częstochowie. Ich uwagę zwróciło 
dwóch mężczyzn, którzy na widok umundurowanych policjantów wsiedli 
na rowery i zaczęli uciekać. Nie reagowali na polecenia stróżów prawa i nie 
zamierzali się zatrzymać. Stróże prawa podjęli więc za nimi pościg konno. 

Po kilkuset metrach rowerzyści rozdzielili się. Funkcjonariu-
szom udało się zatrzymać jednego z nich. Jak się okazało 
21-latek miał przy sobie marihuanę. W trakcie dalszych czyn-
ności, policjanci z komisariatu V w Częstochowie znaleźli w 
jego mieszkaniu kolejnych kilka działek dilerskich zielonego 
suszu. Młody mieszkaniec Częstochowy usłyszał zarzuty po-
siadania środków odurzających. Grozi mu do 3 lat pozbawie-
nia wolności.

Katarzyna Gwara

DZIELNICA PÓŁNOC

Nietypowy pościg
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Do 30 czerwca kierowcy zatrud-
nieni w częstochowskim PKS 
otrzymają wypowiedzenia umów. - 
Zaproponowaliśmy im inne 
rozwiązanie. Jeśli kierowcy go nie 
przyjmą, będziemy mieć problem 
– mówi Ludwik Kubasiak, prezes 
PKS. To, że zostanie ono odrzu-
cone jest niemal pewne. - Nowe 
umowy to absurd. Te propozycje 
są nie do przyjęcia. Powinni do-
dawać do nich sznur, abyśmy 
mogli się powiesić. Nie zamie-
rzamy niczego podpisywać – mówią 
rozgoryczeni kierowcy.

Częstochowski PKS, którego wła-
ścicielem jest skarb państwa, był 
jednym z najważniejszych przewoź-
ników regionalnych w północnej 
części województwa śląskiego. 
Funkcjonował od przeszło 70 lat. 
Problemy finansowe zaczęły się 
przed ośmioma laty. Od 18 paź-
dziernika ubiegłego roku przewoź-
nik jest w trakcie likwidacji. Sytuacja 
związana z pandemią jeszcze bar-
dziej pogłębiła problemy spółki.- Je-
steśmy zmuszeni dokonać likwida-
cji firmy, pozbyć się majątku, czy 
ewentualnie przekształcić ją lub 
utworzyć inne podmioty gospodar-
cze, które by przejęły rynek przewo-
zowy – wyjaśnia Ludwik Kubasiak. - 
Obecnie nasze straty przewyższają 
połowę kapitału. Nie możemy więc 
otrzymać żadnych pożyczek ze stro-
ny skarbu państwa. Zarząd otrzy-
mał wyłącznie zgodę na sprzedaż 
wszystkich nieruchomości. Staramy 

się ich systematycznie pozbywać.
Pochodzące z nich pieniądze bę-

dą zabezpieczeniem dla wierzycieli i 
pracowników spółki – tłumaczy. W 
pewnym momencie pojawiło się 
światełko w tunelu – budynek 
dworca przy al. Wolności 45 miał 
zostać sprzedany. W ten sposób 
miało udać się zażegnać kryzys fi-
nansowy. Obiekt miały kupić PKP i 
wybudować mieszkania lub galerie 
handlową. Nieoczekiwanie jednak 
do transakcji nie doszło.

Obecnie zadłużenie spółki, która 
niegdyś zatrudniała około 300 kie-
rowców, a dziś jedynie 70, wynosi 
około 10 milionów złotych. Prezes 
nie ukrywa, że są ogromne proble-
my nawet z wypłatą wynagrodzeń. 
Kierowcy otrzymują około 300-400 
zł – w zależności od sytuacji mate-
rialnej w ich rodzinach. - Obecnie 
wykorzystujemy około 10% poten-
cjału PKS. Właściwie wozimy ludzi 
tylko do i z pracy. Z tych utargów 
nie jesteśmy w stanie wypłacać wy-
nagrodzeń. Trzeba jednak zazna-
czyć, że już od trzech lat pensje w 
PKS były wypłacane ratami. Nieste-
ty od stycznia sytuacja jeszcze bar-
dziej się pogorszyła. Nie mamy 
wpływów między innymi z biletów 
miesięcznych uczniów. Na dodatek 
wszystkie należności są zablokowa-
ne przez decyzje administracyjne i 
komorników. Obecnie na koncie 
mamy około 17 tysięcy złotych. Sta-
ramy się jednak o zorganizowanie 
dodatkowych funduszy, które po-
zwolą na wypłacenie pensji pracow-
nikom – tłumaczy Ludwik Kubasiak.

Jak na razie wiadomo, że do 30 

czerwca kierowcy otrzymają wypo-
wiedzenia umów. Zarząd przedsta-
wił im też nową propozycję. To, że 
zostanie ona odrzucona jest niemal 
pewne. Kierowcom zaproponowa-
no, aby założyli działalność gospo-
darczą, wydzierżawili obecny tabor 
i nadal obsługiwali linie przewoźni-
ka. Wypłata wynagrodzenia za prze-
wóz osób oraz wypłata prowizji za 
sprzedaż biletów jednorazowych 
miałaby następować po zakończe-
niu każdego miesiąca, na podsta-
wie wystawionych przed kierow-
ców faktur. - Nowe umowy to ab-
surd. Te propozycje są nie do przy-

jęcia. Powinni dodawać do nich 
sznur, abyśmy mogli się powiesić. 
Nie zamierzamy niczego podpisy-
wać – mówią rozgoryczeni kierow-
cy. - Istniejemy na rynku od kilku-
dziesięciu lat. Mamy wypracowane 
linie, zezwolenia. Prywatni przedsię-
biorcy przychodzą na gotowe – or-
ganizują kursy w tym samym kierun-
ku, o tej samej godzinie, co my. One 
raz jeżdżą raz nie, zmieniają rozkła-
dy jak rękawiczki, wybierają tylko 
bardziej rentowne kursy. Na doda-
tek obniżają ceny, aby nas wykurzyć. 
Jak do tego dojdzie, to wtedy z pew-
nością drastycznie je podniosą. 

Zresztą... podejście prywatnych 
przewoźników nawet do samych pa-
sażerów już teraz jest naszym zda-
niem wielce nieuczciwe. Na począt-
ku okresu pandemicznego tylko PKS 
realizował podstawowe przewozy. 
Około 20 kierowców narażało zdro-
wie swoje i swoich najbliższych, aby 
dowieźć i odebrać ludzi z pracy. Wte-
dy prywatni przewoźnicy się odcięli. 
Nie zdziwimy się, jak po jakimś cza-
sie pasażerowie ponownie z dnia na 
dzień bez żadnej informacji zostaną 
na lodzie... – podsumowują rozgory-
czeni kierowcy.  

 Katarzyna Gwara
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POLICJA

Po służbie zatrzymał 
pijanego kierowcę

PODRÓŻOWANIE

Loty w czasach 
koronawirusa

CHINY

Ruszają próby kliniczne kolejnego 
prototypu szczepionki

KULTURA 

Wystawa Jerzego Kędziory  
w Parku Staszica

FILMY DOKUMENTALNE

Poznaj historię miasta

W MIEŚCIE

Na razie kurtyn wodnych 
nie będzie

WYBORY PREZYDENCKIE

Znamy już składy 
komisji wyborczych

Dla częstochowskiego policjanta z 
ruchu drogowego bezpieczeństwo 
jest sprawą priorytetową. Mł. asp. 
Maciej Gołębiowski w czasie wolnym 
od służby zatrzymał pijanego kie-
rowcę, który w wydychanym 
powietrzu miał ponad 3 promile al-
koholu. Za jazdę w stanie 
nietrzeźwości mężczyźnie grozi kara 
do 2 lat pozbawienia wolności.

Policjant z częstochowskiej dro-
gówki, będąc poza służbą, zwrócił 
uwagę na kierującego motorowerem, 
który poruszał się całą szerokością 
drogi. Styl jazdy mężczyzny powodo-

wał zagrożenie bezpieczeństwa dla 
innych uczestników ruchu. Mł. asp. 
Maciej Gołebiowski podjął próbę za-
trzymania kierowcy. Za pierwszym ra-
zem, gdy dawał sygnały ręką, by się 
zatrzymał, kierujący go zignorował. 
Konieczne było podjęcie dalszych 
kroków. Policjant wyprzedził motoro-
werzystę i zajechał mu drogę, wymu-
szając jego zatrzymanie. Jak się okaza-
ło, 21-letni mieszkaniec powiatu czę-
stochowskiego miał w wydychanym 
powietrzu ponad 3 promile alkoholu. 
Za popełniony czyn zatrzymanemu 
grozi kara pozbawienia wolności do lat 
2, wysoka grzywna oraz zakaz prowa-
dzenia pojazdów.

Koniec ze sprzedażą alkoholu na pokładzie, 
serwis zredukowany do minimum, obowiązek 
noszenia masek - to niektóre sposoby stosowane 
przez linie lotnicze, aby zapewnić bezpieczeń-
stwo sanitarne.

W miarę jak przemysł lotniczy zaczyna odrabiać 
ogromne straty spowodowane pandemią koronawi-
rusa, linie stanęły przed nowym problemem: jak za-
pewnić poczucie bezpieczeństwa pasażerom. Począt-
kowo postulowane rozwiązania latania z pozostawie-
niem połowy miejsc pustych nie przyjęły się, m.in. dla-
tego, że nie są opłacalne dla firm.

Z tego powodu przewoźnicy sięgają po alternatyw-
ne rozwiązania. Standardem stało się obowiązkowe 
zakrywanie twarzy, wiele linii wprowadziło też nowe 
zasady wsiadania i wysiadania z samolotu. Część firm, 
jak np. KLM, easyJet czy Virgin Atlantic, zrezygnowała 
ze sprzedaży alkoholu i towarów bezcłowych na po-
kładzie. Wielu innych przewoźników okroiło podawa-

nie posiłków: w przypadku części lotów krótkodystan-
sowych, np. w Lufthansie, pasażerowie mogą liczyć je-
dynie na wodę podaną przy wejściu do samolotu - 
wszystko po to, by ograniczyć do minimum kontakt 
między załogą i pasażerami. Inne linie - np. KLM - po-
siłki zostawiają na stolikach jeszcze przed wejściem 
pasażerów na pokład.

Co najmniej jedna linia - Turkish Airlines - ustanowi-
ła dla każdego lotu konsultanta ds. higieny, którego 
zadaniem jest pilnowanie przestrzegania zasad, w 
tym noszenia masek przez pasażerów.

Choć większość pasażerów stosuje się do zaleceń 
sanitarnych, bywają one przyczyną incydentów. W 
Stanach Zjednoczonych linie American Airlines wyrzu-
ciły pasażera z samolotu, gdy odmówił on noszenia 
maski. Po tym, jak pasażer nagłośnił sprawę w me-
diach społecznościowych, przewoźnik dodatkowo 
uznał go za persona non grata na pokładzie swoich 
samolotów.

Koncern Clover Biopharmaceuticals jako szósta 
chińska firma ogłosił w piątek rozpoczęcie te-
stów prototypu szczepionki przeciw Covid-19 na 
ludziach. Do końca roku firma planuje urucho-
mienie szerszych prób klinicznych specyfiku.

Obecnie nie istnieje zatwierdzona do użycia 
szczepionka ani skuteczne lekarstwo przeciw 
chorobie wywoływanej przez nowego koronawi-
rusa, którym na świecie zaraziło się już ponad 8,5 
mln osób, a ponad 450 tys. z nich zmarło.

Próba kliniczna pierwszej fazy opracowanego 
przez Clover specyfiku o nazwie SCB-2019 rozpo-
częła się w Australii. Ma w niej wziąć udział 150 
zdrowych osób dorosłych i seniorów. Prototyp 
będzie testowany z dwoma rodzajami adiuwan-
tów, produkowanych przez brytyjską firmę GSK i 
amerykańską Dynavax.

Adiuwanty dodawane są do niektórych szcze-
pionek w celu wytworzenia dłuższej odporności 
na zakażenie.

Clover ogłosił, że wstępne wyniki dotyczące 
bezpieczeństwa prototypu spodziewane są w 
sierpniu. Ruszyły już plany organizacji szerszych 

badań kolejnych faz, w których sprawdzana bę-
dzie skuteczność specyfiku.

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) 
na całym świecie prowadzonych jest ponad 100 
projektów w celu opracowania szczepionki prze-
ciw Covid-19. Kilkanaście z nich weszło już w fazę 
badań na ludziach.

Oprócz Clover, swoje prototypy testują chiń-
skie CanSino Biological, Sinopharm i Wuhański 
Instytut Produktów Biologicznych, jak również 
brytyjsko-szwedzka AstraZeneca, amerykańska 
Moderna i niemiecki CureVac – podała agencja 
Reutera.

Żaden z prototypów nie przeszedł jednak do-
tychczas trzeciej fazy prób klinicznych, które wy-
magają udziału tysięcy osób, by określić skutecz-
ność szczepionki.

Wiceprezes Chińskiej Narodowej Grupy Bio-
technologicznej (CNBG) Zhang Yutao ocenił w 
czwartek, że chińska szczepionka raczej nie wej-
dzie na rynek przed 2021 rokiem. Jego zdaniem 
organizacja badań na szeroką skalę jest w ChRL 
utrudniona, ponieważ w kraju notuje się obecnie 
niewiele nowych zakażeń.

W Pawilonie Wystawowym Muzeum Często-
chowskiego w Parku Staszica można oglądać 
wystawę „Wiwisekcja balansu” Jerzego Kędziory. 
Dzięki niej możemy przyjrzeć się procesowi po-
wstawania rzeźby – począwszy od koncepcji po 
techniczny etap realizacji, w którym ma zna-
czenie każdy detal.

- Nowa ekspozycja prac Jerzego Kędziory w Mu-
zeum Częstochowskim ogniskuje ścieżki narracyjne i 
znaczeniowe wokół zagadnienia warsztatu artysty 
oraz procesu twórczego. (…) pokaże etapy powstawa-
nia rzeźby, od obserwacji, analizy i projektu, poprzez 
modele gipsowe i wieloczłonowe formy, opracowanie 
strategii balansu, aż po dzieło finalne osadzone na 
stelażu wystawienniczym - napisała w czerwcowym 
wydaniu miejskiego miesięcznika CGK kuratorka wy-
stawy Katarzyna Sucharkiewicz. - Przedstawi kolejne 

ogniwa pracy częstochowskiego rzeźbiarza. Twórcy 
niezmiennie podejmującego nowe wątki, ekspery-
mentującego oraz poszukującego nietradycyjnych 
struktur i form wyrazu.

Goście wystawy są w pewnym sensie świadkami 
skomplikowanego procesu powstawania rzeźby – po-
cząwszy od koncepcji po techniczny etap realizacji, w 
którym ma znaczenie każdy detal.

W Pawilonie Wystawowym zobaczymy najnowsze 
prace z cykli „Sportowcy” i „Linoskoczkowie”, a także 
studia portretowe „figur balansujących” i wizerunki 
osobowości sztuki, polityki, intelektualistów i ludzi Ko-
ścioła. Jedna z prac będzie prezentowana także na ze-
wnątrz, w Parku Staszica. Całość dopełnią fotografie i 
filmy będące zapisami działań Jerzego Kędziory. Wy-
stawa jest też swoistą zapowiedzią prezentacji „Te-
atrum rzeźb” artysty na rewitalizowanym właśnie czę-
stochowskim Starym Rynku.

Na miejskim kanale w serwisie 
Youtube będą wyświetlane prezen-
tacje filmowe poświęcone historii 
Częstochowy. Pierwszy dokument 
pojawi się 28 czerwca.

Historyczny cykl filmowy rozpoczął 
się w lutym, w związku z obchodami 
800-lecia pierwszej wzmianki o Często-
chowie. Prezentacje autorstwa Krzyszto-
fa Kasprzaka prezentowane były w Kinie 
Studyjnym OKF Iluzja. Niestety, w związ-
ku z zamknięciem kin w całej Polsce, pro-

jekt nie mógł być kontynuowany. Urząd 
Miasta wraz z KAS Film postanowił wzno-
wić prezentacje za pośrednictwem serwi-
su internetowego. Od 28 czerwca kolejne 
filmy dostępne będą na miejskim kanale 
Youtube – każdy z nich będzie dostępny 
przez 24 godziny. Jeśli tylko stanie się to 
możliwe, cykl powróci do OKF-u.

Daty publikacji filmów: 
28 czerwca - „Częstochowa 1939-1945  
                   - II wojna światowa” 
12 lipca - „Częstochowa lata 50. XX wieku” 
26 lipca - „Częstochowa lata 60. XX wieku”

W najbliższych tygodniach - nawet jeśli 
będą upały - w Częstochowie nie zoba-
czymy kurtyn wodnych. Jeśli zagrożenie 
epidemiczne zmaleje, być może po-
jawią się w drugiej połowie wakacji.

- Decyzja o nieuruchamianiu kurtyn 
zapadła po konsultacji wydziału ochrony 
środowiska Urzędu Miasta z powiato-
wym inspektorem sanitarnym - mówi Łu-
kasz Stacherczak z biura prasowego ma-
gistratu. - Według opartych o zalecenia 
Narodowego Instytutu Zdrowia Publicz-

nego - Państwowego Zakładu Higieny 
wytycznych, na tę chwilę należy wstrzy-
mać się z włączaniem urządzeń wod-
nych, które umożliwiają bezpośredni 
kontakt ze strumieniem wody oraz ta-
kich, wokół których tworzą się skupiska 
ludzi - wyjaśnia.

Nie będziemy mogli również korzystać 
z tężni solankowej  przy Promenadzie 
Niemena oraz część miejskich fontann. 
W najbliższych dniach funkcjonować za 
to zaczną fontanny, do których nie ma 
bezpośredniego dostępu (np. fontanny: 
w Parku Staszica i przy ul. Wilsona).

135 miejskich obwodowych komisji wy-
borczych powstanie w Częstochowie na 
wybory Prezydenta RP, które odbędą się 
28 czerwca. Liczą one od 4 do 10 osób.

Zgodnie z kalendarzem wyborczym 
termin na powołanie przez komisarzy wy-
borczych obwodowych komisji wybor-
czych minął 15 czerwca. Dla częstochow-
skich komisji stosowne postanowienie 
wydała w poniedziałek Komisarz Wybor-
czy w Częstochowie I - Lidia Dudek.

Minimalny skład liczbowy obwodowej 
komisji wyborczej może liczyć w nadcho-
dzących wyborach tylko 3 członków. W 
Częstochowie w 135 obwodach głosowa-
nia nigdzie nie występuje jednak taka sy-
tuacja, komisje liczą od 4 do 10 osób.

W skład obwodowych komisji weszły w 
Częstochowie w zdecydowanej większo-
ści osoby zgłoszone przez komitety wy-
borcze poszczególnych kandydatów na 
Prezydenta RP.

Ze składami wszystkich częstochow-
skich komisji można zapoznać się w załą-
czonym pliku, a także na tablicy ogłoszeń 
Biuletynu Informacji Publicznej Miasta 
Częstochowy pod linkiem: 
https://bip.czestochowa.pl/arty-
kul/2351/1165273/postanowienie-nr-
-40-2020-komisarza-wyborczego-w-
-czestochowie-i-w-sprawie-powolania-ob-
wodowych-komisji-wyborczych

Pierwsza tura wyborów prezydenc-
kich odbędzie się 28 czerwca, druga – 
ewentualnie 12 lipca. Głosowanie bę-
dzie odbywać się w godzinach 7-21.
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Liczyła się każda 
minuta

Z biwaku nad 
jeziorem wprost do 

policyjnej celi

Chłopiec wypadł z samochodu

6-latek jechał rowerem.  
Został potrącony

Policjanci z Jeleśni pomogli męż-
czyźnie, który wiózł do szpitala 
swojego ojca. Roztrzęsiony, poin-
formował mundurowych, że jego 
tata doznał poważnego urazu 
ręki i tracił przytomność. Z uwagi 
na stan zagrażający życiu 
i  zdrowiu, policjanci natychmiast 
rozpoczęli pilotaż. Dzięki temu 
mężczyzna szybko i  bezpiecznie 
trafił pod opiekę lekarzy.

Policjanci z  Jeleśni pełnili służbę 
m.in. w rejonie ul. Jana Kazimierza. 
W  pewnym momencie zauważyli 
gwałtownie zatrzymujący się samo-

chód. Z pojazdu wybiegł mężczyzna 
i wołał o pomoc. Policjanci natych-
miast zareagowali i  podjechali do 
niego. Mężczyzna był bardzo roz-
trzęsiony. Powiedział munduro-
wym, że wiezie do szpitala swojego 
ojca, który podczas prac domowych 
doznał poważnego urazu ręki. Sytu-
acja była poważna, ponieważ męż-
czyzna zaczął tracić przytomność. 
Policjanci bez chwili wahania rozpo-
częli pilotaż. Włączyli sygnały uprzy-
wilejowania i  pomogli mężczyźnie 
w  szybkim i  bezpiecznym dotarciu 
do szpitala, gdzie trafił pod opiekę 
lekarzy.

Stróże prawa z  wydziału 
kryminalnego dąbrowskiej 
komendy zatrzymali męż-
czyznę poszukiwanego 2 
listami gończymi. Dąbro-
wianin ukrywał się... 
biwakując w  przyczepie 
kempingowej nad brze-
gami dąbrowskiego 
jeziora. Przy poszuki-
wanym 41-latku policjanci 
znaleźli również amfeta-
minę. Za popełnione 
w  przeszłości przestęp-
stwa dąbrowianin trafi do 
więzienia na 4 lata i  6 
miesięcy.

Policjanci z  wydziału kry-
minalnego dąbrowskiej ko-
mendy w  niedzielne połu-
dnie zatrzymali mężczyznę 
poszukiwanego w  celu odbycia 
łącznej kary 4 lat i 6 miesięcy pozba-
wienia wolności.  Mieszkaniec Dą-
browy Górniczej ukrywał się, biwa-
kując w  przyczepie kempingowej 
w odosobnionym i  trudno dostęp-
nym miejscu nad brzegiem jednego 

z  dąbrowskich zbiorników wod-
nych. Stróże prawa przy 41-latku 
ujawnili amfetaminę, którą można 
podzielić na 80 porcji. Za popełnio-
ne w  przeszłości przestępstwa dą-
browianin prosto z biwaku trafi do 
więziennej celi. Mężczyzna odpowie 
też za posiadanie amfetaminy.

Tarnogórscy policjanci dotarli do 
krążącego w sieci wstrząsającego 
nagrania, które zarejestrowała 
kamera jednej z posesji. Na mate-
riale filmowym widać, jak 
z  jadącego samochodu osobo-
wego wypada małe dziecko 
i  omal nie zostaje przejechane 
przez samochód. Pomimo tego, że 
nikt nie zgłosił tego zdarzenia 
policjantom, stróże prawa na-
tychmiast przeprowadzili 
czynności i  dotarli do kierowcy 
oraz pokrzywdzonego dziecka.

Do wstrząsającego zdarzenia 
doszło na ulicy Płonki w Tarnow-
skich Górach. Jak widać na na-
graniu zarejestrowanym przez 
kamerę znajdującą się na jednej 
z posesji, z jadącego samochodu 
osobowego, który skręcał w  uli-
cę Płonki, w pewnym momencie 
na jezdnię wypadło małe dziec-
ko. Chłopiec o mały włos nie zo-
stał przejechany przez pojazd, 
z  którego wypadł. Prawie został 

też potrącony przez jadące tuż 
za nim inne auto.

Zdarzenie było bardzo poważ-
ne, jednak nikt nie powiadomił 
o  nim policjantów. Pomimo tego 
mundurowi dotarli do nagrania 
i  natychmiast przeprowadzili 
czynności zmierzające do wyja-
śnienia sprawy i dotarcia do dziec-
ka, aby sprawdzić, czy nic mu się 
nie stało. Dzielnicowy, na którego 
terenie doszło do niebezpieczne-
go zdarzenia, niemal od razu roz-

poznał samochód i wiedział, gdzie 
jest zaparkowany. Policjant ustalił, 
że volkswagenem kierował 30-let-
ni tarnogórzanin, a chłopiec, który 
wypadł z samochodu to jego 4-let-
ni syn. Na szczęście dziecku nic 
poważnego się nie stało. Ojciec 
dziecka w  rozmowie z  dzielnico-
wym powiedział, że jego syn sie-
działo na fotelu przystosowanym 
do przewożenia dzieci i  miał za-
pięte pasy bezpieczeństwa. Dziec-
ko prawdopodobnie wyślizgnęło 
się z  pasów bezpieczeństwa 
i  otworzyło drzwi pojazdu, kiedy 
samochód skręcał w lewo. Aktual-
nie śledczy z  tarnogórskiej ko-
mendy prowadzą czynności w kie-
runku narażenia dziecka na bez-
pośrednie niebezpieczeństwo 
utraty życia albo ciężkiego 
uszczerbku na zdrowiu. Cały ze-
brany materiał dowodowy zosta-
nie przesłany do tarnogórskiej 
prokuratury.

Sosnowieccy policjanci 
wykonywali czynności 
w  związku z  wypad-
kiem, do jakiego doszło 
na skrzyżowaniu ulic 
Łukasiewicza i  Sław-
kowskiej w  dzielnicy 
Porąbka. Ucierpiał 
w nim niespełna 6-letni 
chłopiec. Dziecko poru-
szało się na rowerze. 
Najprawdopodobniej na 
skutek gwałtownego 
manewru, jaki wyko-
nało, zostało potrącone 
przez nadjeżdżający samochód 
dostawczy. Chłopca w  stanie 
ciężkim śmigłowiec LPR zabrał do 
szpitala.

Do zdarzenia doszło około godzi-
ny 17.00. Niespełna 6-letni chłopiec 

jechał rowerem wraz z dwójką osób 
dorosłych (w  tym jego matką) i  in-
nym dzieckiem. Jak wstępnie ustali-
li policjanci, do zderzenia doszło, 
kiedy grupa rowerzystów wyjeżdża-
ła z ulicy Sławkowskiej w ulicę Łuka-
siewicza. Wówczas, jak wynika z re-
lacji świadków, chłopiec wykonał 
gwałtowny manewr, na skutek któ-

rego znalazł się tuż przed nadjeż-
dżającym samochodem dostaw-
czym. Dziecko w stanie ciężkim śmi-
głowiec Lotniczego Pogotowia Ra-
tunkowego zabrał do szpitala. Leka-
rze określają jego stan jako ciężki, 
ale stabilny.  Kierujący samocho-
dem dostawczym 21-letni mężczy-
zna był trzeźwy. Ze wstępnych usta-
leń (w  tym relacji bezpośrednich 
świadków zdarzenia) nie wynika ja-
koby samochód dostawczy poru-
szał się z  nadmierną prędkością. 
W  prowadzonym postępowaniu, 
w  trakcie którego zostanie odtwo-
rzony przebieg wypadku i wyjaśnio-
ne zostaną wszystkie jego okolicz-
ności, biegły oszacuje również pręd-
kość auta. Na tym etapie przesą-
dzanie o  winie któregokolwiek 
z uczestników zdarzenia jest przed-
wczesne.

Pobili nastolatkę14-latka uratowała życie  
młodemu mężczyźnie Policjanci zatrzymali trzy osoby, 

które pobiły nastoletnią miesz-
kankę Świętochłowic. Oprawcy 
kopali i  uderzali pokrzywdzoną. 
Decyzją prokuratora dwaj męż-
czyźni w  wieku od 19 do 23 lat 
oraz 18-letnia dziewczyna objęci 
zostali policyjnym dozorem, za-
kazem zbliżania i  kontaktowania 
się z pokrzywdzoną. Grozi im do 3 
lat więzienia.

Oficer dyżurny świętochłowic-
kiej policji otrzymał zgłoszenie 
o  pobiciu nastolatki na jednym 
z  boisk szkolnych na terenie mia-
sta. Z  ustaleń kryminalnych wyni-
ka, że pomiędzy 16-latką a  innym 
nastolatkiem doszło do sprzeczki. 
Po upływie chwili stawała się ona 
coraz bardziej agresywna. W pew-
nym momencie chłopak wraz 
z dwójką swoich znajomych zaata-
kowali dziewczynę, kopiąc ją i ude-
rzając. Po całym incydencie wszy-

scy uciekli. W  wyniku podjętych 
czynności mundurowi ustalili wize-
runek i  dane agresorów. Już po 
chwili, w  dzielnicy Lipiny stróże 
prawa zatrzymali 19-latka i  jego 
o  rok młodszą koleżankę. Oboje 
zostali przewiezieni do miejscowej 
komendy. Badanie trzeźwości wy-
kazało w  organizmie mężczyzny 
ponad 1,5 promila alkoholu, 
a w organizmie 18-latki ponad pół 
promila. Młodzi świętochłowicza-
nie trafili do policyjnego aresztu. 
Oboje usłyszeli zarzut dokonania 
pobicia. Wkrótce w  ręce policjan-
tów wpadł trzeci sprawca. Okazał 
się nim 23-letni mieszkaniec Świę-
tochłowic. Zebrany w sprawie ma-
teriał dowodowy pozwolił na 
przedstawienie również jemu za-
rzutu pobicia. Decyzją prokurato-
ra, oprócz policyjnego dozoru, ca-
łej trójce zakazano zbliżania i kon-
taktowania się z  pokrzywdzoną. 
Wszyscy odpowiedzą przed są-
dem. Grozi im do 3 lat więzienia.

Dzięki szybkiej reakcji 
i  odpowiedzialnemu 
zachowaniu 14-letniej 
tarnogórzanki, służby 
ratunkowe na czas do-
tarły z  pomocą do 
młodego mężczyzny. 
28-latek w  stanie 
ciężkim, został prze-
wieziony do szpitala. 
Gdyby dziewczyna nie 
zadzwoniła na numer 
alarmowy i  nie opo-
wiedziała, co 
wstrząsającego widzi z okna, męż-
czyzna prawdopodobnie by nie 
przeżył. Nastolatka była poru-
szona, ale zachowała zimną krew 
i wzorowo współpracowała z dys-
pozytorem WCPR. Młodej 
bohaterce dziękujemy za wspa-
niałą postawy.

Na numer alarmowy 112 za-
dzwoniła 14-latka, która zgłosiła 
pracownikowi Wojewódzkiemu 
Centrum Powiadamiania Ratunko-
wego, że na dachu jednego z budyn-
ków w Tarnowskich Górach widzi za-
krwawionego mężczyznę. Sytuacja 
była nietypowa, a nawet szokująca, 
jednak nastolatka jej nie zbagatelizo-

wała i mimo ogromnego poruszenia 
całym zdarzeniem, do końca zacho-
wała zimną krew. Młoda tarnogó-
rzanka bardzo precyzyjnie i  jasno 
opisała całą sytuację, dzięki czemu 
służby błyskawicznie udały się na 
miejsce. Okazało się, że na dachu 
budynku przebywał 28-letni męż-
czyzna. Był cały zakrwawiony, na 
ciele miał rany cięte. Tarnogórza-
nin był w ciężkim stanie. Będący na 
miejscu ratownicy medyczni nie-
zwłocznie przewieźli go do szpitala. 
Gdyby nie szybka reakcja i  odpo-
wiedzialne zachowanie 14-latki, 
służby ratunkowe nie dotarłyby na 
miejsce, a  zraniony mężczyzna 
mógłby nie przeżyć kolejnych mi-
nut. Tarnogórscy śledczy będą te-
raz szczegółowo wyjaśniać, co sta-
ło się 28-latkowi i dlaczego cały za-
krwawiony znalazł się na dachu 3 
piętrowego budynku.
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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 COUPE  
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  28.900 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 zł

n	 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	 CITROEN C3 1.1 benzyna, rok prod. 2004 5.700 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	 PEUGEOT 301 1.6 benz., rok prod. 2008, kraj., I-wł. 
serwisowany, F-VAT 35.900 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


