
Rząd przygotował trzy projekty rozporządzeń 
w  sprawie ograniczeń, nakazów i  zakazów 
w związku z wystąpieniem stanu epidemii. To 
trzy warianty obostrzeń, po które będzie sięgać 
w zależności od rozwoju sytuacji. Dotyczą one:

 � tzw. etapu odpowiedzialności (będzie obo-
wiązywał od 28.11. do 27.12),

 � etapu stabilizacji, czyli powrotu do podziału 
Polski na trzy nowe strefy – czerwoną, żółtą 
i zieloną (najwcześniej od 28.12 – zależnie 
od sytuacji epidemicznej),

 � kwarantanny narodowej  (która zostanie 
wprowadzona w  ostateczności, kiedy 
trzeba będzie natychmiast i  radykalnie 
ograniczyć transmisję wirusa w społeczeń-
stwie).

Etap odpowiedzialności  
– od 28 listopada do 27 grudnia
Sklepy w galeriach handlowych z reżimem 
sanitarnym
W sklepach i galeriach handlowych będzie 
obowiązywał limit osób – maksymalnie 1 os. 
na 15 m2. Pamiętajmy, że w przestrzeni pu-
blicznej mamy obowiązek zasłaniać nos i usta. 
Przy wejściu do sklepu powinniśmy zdezynfe-

kować ręce lub używać rękawi-
czek ochronnych podczas 
całych zakupów.

Edukacja
• Nauczanie zdalne dla uczniów 
wszystkich klas szkoły podsta-
wowej i ponadpodstawowej.

Ferie zimowe od 4 do 17 stycznia
• Przerwa w nauce w całym kraju potrwa 
od 4 stycznia do 17 stycznia 2021 r. i za-
stąpi dotychczasowe ferie zimowe. Tego-
roczny wypoczynek będzie się jednak 
różnił od pozostałych. Dzieci i młodzież 
pozostaną w domach, ze względu na zakaz 
organizacji wyjazdów na ferie zimowe.

Przemieszczanie się
• dystans 1,5 m od innych osób;
• ograniczenia w przemieszczaniu się 
dzieci i młodzieży poniżej 16. roku życia. 
Od poniedziałku do piątku (w dni nauki 
szkolnej) w g. 8:00 – 16:00 mogą poruszać 
się jedynie z rodzicem lub opiekunem 
prawnym.

Wydarzenia kulturalne i kina
• Działalność zawieszona

Komunikacja zbiorowa
• Ograniczenia liczby osób w transporcie 
publicznym:
50% liczby miejsc siedzących, albo 
30% liczby wszystkich miejsc siedzących 
i stojących, przy jednoczesnym pozosta-
wieniu w pojeździe co najmniej 50% 
miejsc siedzących niezajętych.

Kult religijny
• Ograniczenie liczby osób w kościołach - 
max. 1 os. na 15m2
• obowiązek zachowania odległości min. 
1,5 m od innych osób oraz zakrywania 
nosa i ust.

Zgromadzenia i spotkania
• W zgromadzeniu może uczestniczyć max. 
5 osób.
• Imprezy organizowane w domu - 
z udziałem max. 5 osób. Limit ten nie do-
tyczy osób, które wspólnie mieszkają.

Wesela, komunie i konsolacje
• Zakaz organizacji

Targi i wydarzenia
• Wyłącznie w formie online

Parki rozrywki
• Działalność zawieszona

Sklepy i galerie handlowe
• Ograniczona liczba klientów – max. 1 
os./15m2
• Godziny dla seniorów – od poniedziałku 
do piątku w g. 10:00 – 12:00

Hotele
• Działalność zawieszona, z wyjątkiem gości 
przebywających w podróży służbowej, spor-
towców oraz medyków

Gastronomia
• Wyłącznie „na wynos” i „na dowóz”

Salony fryzjerskie i kosmetyczne
• Funkcjonowanie w reżimie sanitarnym – 
min. 1,5 m odległości między stanowiskami

Siłownie, kluby fitness i aquaparki
• Działalność zawieszona
Współzawodnictwo i wydarzenia sportowe
Bez udziału publiczności

W  momencie spadku liczby zachorowań, 
rząd chce wrócić do podziału na strefy: czer-
woną – powiaty z najwyższą liczbą chorych, 
żółtą i  zieloną – powiaty z  najniższą liczbą 
chorych. Etap ten został nazwany etapem 
stabilizacji i ma obowiązywać od 28.12. Jakie 
zasady będą obowiązywały w  poszczegól-
nych strefach? Można to sprawdzić na  
www.zycieczestochowy.pl
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Częstochowa 

Paulini  
z Jasnej Góry 
dołączyli  
do dawców 
osocza

 Opracowanie kolumny - Katarzyna Gwara

Decyzja zapadła

Galerie handlowe otwarte,
Paulini z Jasnej Góry, którzy wyzdrowieli 
z COVID-19, włączyli się w akcję odda-
wania osocza. Oddali je w najbliższym 
od Częstochowy punkcie poboru tego 
składniki krwi, w Katowicach. Chętnych 
paulinów, którzy przechorowali CO-
VID-19 lub przebyli zakażenie wirusem 
bezobjawowo, jest wielu, jednak nie 
wszyscy mogą oddać to bezcenne le-
karstwo, nie wszyscy też mogli zrobić 
już teraz.

Lekarze, przedstawiciele regionalnych cen-
trów krwiodawstwa i resortu zdrowia, od wielu 
dni apelują do osób, które pokonały koronawi-
rusa o oddawanie osocza. - To naturalny odruch 
serca - mówi o. Andrzej Grad, dyrektor Radia 
Jasna Góra. Przypomina, że osocze jednej osoby 
może pomóc trzem kolejnym. - Warto się dzielić 
dobrem, przecież tej lekcji uczy nas ciągle Chry-
stus. Myślę, że jakimś naturalnym odruchem 
serc tych ojców i  braci paulinów, którzy są już 
ozdrowieńcami było to, że chcemy dzielić się 
tym, czym możemy – dodaje o. Grad.

Przekonuje, że oddanie osocza, które może 
uratować życie innym, choć kosztuje trochę wy-
siłku, nie jest ani bolesne ani skomplikowane. - 
Myślę, że jesteśmy już na takim etapie 
doświadczania skutków pandemii, że chyba 
każdy z  nas kogoś z  rodziny czy przyjaciół ma 
czy miał, chorego. Wiemy, że w  różny sposób 
przechodzimy chorobę, nie wszyscy łagodnie. 
Wiele osób potrzebuje naszej pomocy, a to jest 
prosty gest. Owszem, trzeba może poczekać 
w kolejce, ale na pewno nie jesteśmy stratni, bo 
osoby pracujące dostaną zwolnienie, zwroty 
kosztów podróży, a nawet coś słodkiego (czeko-
lady) – mówi paulin i  zachęca do dzielenia się 
tym wyjątkowym darem z siebie.

O  kontakt z  RCKiK proszone są osoby z  re-
gionu po przechorowaniu COVID-19, dysponu-
jące pozytywnym wynikiem wymazu na 
obecność koronawirusa SARS-CoV-2 metodą 
PCR – po upływie minimum 28 dni od pełnego 
ustąpienia objawów lub 18 dni od zakończenia 
izolacji oraz osoby po bezobjawowym zaka-
żeniu koronawirusem SARS-CoV-2 z  pozy-
tywnym wynikiem badania na obecność 
przeciwciał anty-SARS-CoV-2 po upływie mi-
nimum 14 dni od uzyskania pozytywnego wy-
niku badania.

W rozmowie telefonicznej dokonana zostanie 
wstępna ocena braku przeciwwskazań do od-
dania osocza i ustalony będzie najdogodniejszy 
termin i miejsce jego pobrania.

28 listopada zostaną otwarte sklepy i punkty usługowe w galeriach 
i parkach handlowych. Mają one działać w ścisłym reżimie sanitarnym. 
Zamknięte pozostaną restauracje, kina, teatry, siłownie. Rząd przedłużył 
również naukę zdalną - ma ona obowiązywać do 23 grudnia. Ferie zimo-
we odbędą się w całym kraju w tym samym terminie, jednak uczniowie 
nie wyjadą na zimowiska.

a restauracje, kina, siłownie  
wciąż zamknięte
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Zdrowie

Szczepionka nawet 
w połowie grudnia

Budowa linii tramwajowej

Drogowcy wkroczyli 
do centrum

Plany rządu

Zakaz 
przemieszczania się 
podczas świąt?

O szybkie wypracowanie nowych 
wytycznych sanitarnych dla 
branż gastronomicznej i  fitness, 
które umożliwią ponowne ich 
otwarcie, apeluje Federacja 
Przedsiębiorców Polskich. Umoż-
liwi to utrzymanie się tych sekto-
rów na rynku i zminimalizuje go-
spodarcze koszty pandemii.

Jak podkreślono w niedzielnej 
informacji prasowej, Federacja 
Przedsiębiorców Polskich (FPP) 
pozytywnie ocenia zapowia-
dane przez rząd odmrożenie 
działalności sektora handlo-
wego od 28 listopada. - Z  za-
dowoleniem przyjmujemy fakt, 
że zostały przyjęte argumenty 
z  naszej strony, udowadniające 
wysoki stopień profesjonalnego 
przygotowania przedsiębiorców 
z  tej branży do zagwaranto-
wania bezpieczeństwa swoim 
klientom i  pracownikom - czy-
tamy.

  FPP przypomniała, że dotąd 
wiele placówek musiało być 
całkowicie zamkniętych – „co 
w  samej branży przekładało 
się na straty rzędu 200 mln zł 
dziennie, a  w  skali całej gospo-
darki prawie 700 mln zł na dobę”.

Okres przed Bożym Narodze-
niem jest czasem silnie wzmożo-
nego popytu, kiedy generowana 
jest istotna część rocznych ob-
rotów tej branży - zaznaczono. 

Zdaniem Federacji brak możli-
wości funkcjonowania w  tym 
okresie wiązałby się ze stratami, 
które nie byłyby możliwe do od-
robienia, stawiając pod znakiem 
zapytania istnienie wielu firm 
i miejsc pracy.

  Federacja ponawia apel 
o społeczną solidarność i odpo-
wiedzialność, przejawiającą się 
w  restrykcyjnym przestrzeganiu 
obowiązujących norm bezpie-
czeństwa sanitarnego i  epide-
miologicznego. - Tylko w  ten 
sposób możemy powstrzymać 
wzrost liczby zachorowań na 
COVID-19, a  tym samym zapo-
biec wprowadzeniu drugiego 
lockdownu, którego konse-
kwencje dla gospodarki i społe-
czeństwa byłyby katastrofalne 
– podkreślił Marek Kowalski, 
przewodniczący FPP, prezes 
Centrum Analiz Legislacyjnych 
i Polityki Ekonomicznej (CALPE).

  - To od zdyscyplinowania 
oraz odpowiedzialnej postawy 
przedsiębiorców i  ich klientów 
zależy, czy możliwe będzie sto-
sunkowo szybkie odmrażanie 
kolejnych branż, które obecnie 
z powodu ich zamknięcia walczą 
o przetrwanie - stwierdził.

  Jak zaznaczyła FPP, rządowy 
plan zakłada utrzymanie za-
mknięcia branży gastrono-
micznej i  fitness co najmniej 
do 27 grudnia. - Wiele firm nie 
przetrwa tak długiego okresu 

zamrożenia ich działalności – 
zwłaszcza, że uruchomienie 
wielu programów antykryzyso-
wych planowane jest dopiero 
na styczeń, ze względu na to, 
że są one notyfikowane w  Ko-
misji Europejskiej - napisano. 
W opinii federacji, podobnie jak 
w  przypadku handlu, zapew-
nienie dystansu społecznego 
oraz przestrzegania pozostałych 
rygorystycznych zasad bezpie-
czeństwa w  ich działalności jest 
możliwe i „nie ma konieczności 
do uciekania się do tak radykal-
nych rozwiązań, jak zamrożenie 
całej branży”.

  Dlatego apeluje „o  szybkie 
wypracowanie nowych wytycz-
nych sanitarnych dla branży ga-
stronomicznej i  fitness, których 
spełnienie pozwoliłoby na po-
nowne otwarcie ich działalności 
i obsługiwanie klientów”. - Tylko 
w ten sposób możemy pozwolić 
im na utrzymanie się na rynku, 
chroniąc miejsca pracy i  mini-
malizując koszty gospodarcze 
pandemii - oceniła FPP.

  W  sobotę premier Mateusz 
Morawiecki poinformował na 
konferencji prasowej, że od 28 
listopada placówki handlowe 
będą mogły działać w „najwyż-
szym reżimie sanitarnym”. Pla-
cówki gastronomiczne, siłownie 
i  kluby fitness będą zamknięte 
przynajmniej do 27 grudnia.

 Opracowanie kolumny - Katarzyna Gwara

Pandemia

Przedsiębiorcy apelują 
o odmrożenie 
gastronomii i fitnessu

Sieć Media Markt postanowiła 
nieco obejść przepisy i otworzyła 
swoje sklepy. Funkcjonują one na 
zasadzie tzw. „showroomów”. 
Dzięki temu możemy oglądać do-
stępne produkty, ale zakup możli-
wy jest wyłącznie przez internet. 
W ten sposób działa między inny-
mi Media Markt przy ulicy Kisie-
lewskiego w Częstochowie.

Sklepy nie prowadzą sprze-
daży bezpośredniej. Wszystkie 

kasy są zamknięte. Produkty mo-
żemy kupić wyłącznie za pośred-
nictwem strony internetowej 
- nie ma nawet możliwości zło-
żenia zamówienia bezpośrednio 
w  sklepie. Co ciekawe jednak, 
zamówione rzeczy możemy... 
odebrać właśnie w  sklepie. Sieć 
informuje, że jeżeli produkt jest 
dostępny w  sklepie wybranym 
przez klienta to towar w  ciągu 
29 minut zostanie przygotowany 
do odbioru.

Handel

Media Markt otworzyło 
swoje sklepy

Szczepionka przeciwko korona-
wirusowi Pfizera i BioNTech mo-
że być dopuszczona do użytku 
przez organy regulacyjne USA 
i UE w połowie grudnia - poinfor-
mował w środę dyrektor general-
ny niemieckiej firmy. Tego same-
go dnia Pfizer ogłosił, że szcze-
pionka ma 95 proc. skuteczności.

Ugur Sahin, dyrektor gene-
ralny niemieckiej firmy biotech-
nologicznej BioNTech, która 
przygotowała szczepionkę 
we współpracy z  amerykań-
skim koncernem Pfizer, powie-
dział agencji Reutera, że „jeżeli 
wszystko pójdzie dobrze, ame-
rykańska Agencja ds. Żywności 
i  Leków (FDA) może zatwier-
dzić awaryjne dopuszczenie do 
użycia (szczepionki) pod koniec 
pierwszej połowy grudnia, albo 
na początku drugiej połowy”.

Dodał, że spodziewa się wa-
runkowego zatwierdzenia 
szczepionki w  Unii Europejskiej 
w drugiej połowie grudnia.

Szefowa brytyjskiej agencji 
odpowiedzialnej za bezpie-

czeństwo leków i wyrobów me-
dycznych MHRA, June Raine 
oświadczyła w  środę, że wy-
niki przedstawione przez Pfizera 
i  BioNtech są „bardzo obiecu-
jące”, ale nie podała, kiedy do-
kładnie szczepionka mogłaby 
zostać dopuszczona do użycia 
w Wielkiej Brytanii.

- Z  niecierpliwością czekamy 
na jak najszybsze otrzymanie 
pełnych wyników badań kli-
nicznych, po czym dokładnie 
ocenimy dowody na bezpie-
czeństwo i  skuteczność szcze-
pionki - przekazała Raine.

Sahin zaznaczył, że Pfizer 
i BioNTech pracują nad udosko-
naloną wersją szczepionki, która 
nie będzie wymagała przecho-
wywania w  bardzo niskiej tem-
peraturze, co ułatwi korzystanie 
z  substancji w  krajach rozwi-
jających się. Ta wersja praw-
dopodobnie będzie gotowa 
w  połowie przyszłego roku. Na 
razie szczepionka Pfizera i BioN-
Tech musi być przechowywana 
i  transportowana w  tempera-
turze minus 70 stopni Celsjusza, 
chociaż może być też przecho-

wywana w  normalnej lodówce 
do pięciu lub do 15 dni, jeżeli 
jest trzymana w  specjalnym 
opakowaniu.

Pfizer ogłosił w  środę, że wy-
niki końcowej fazy badań kli-
nicznych pokazały 95 proc. 
skuteczność szczepionki. To naj-
lepszy wynik ze wszystkich opra-
cowywanych obecnie projektów 
szczepionki przeciwko korona-
wirusowi - zauważa Reuters. Nie 
zaobserwowano przy tym po-
ważnych skutków ubocznych 
- spośród 8 tys. ochotników bio-
rących udział w  testach 2 proc. 
miało bóle głowy, 3,7 proc. czuło 
zmęczenie.

Szczepionka podawana 
jest w  dwóch dawkach. Pfizer 
ogłosił, że do końca roku ma być 
gotowych 50 mln dawek, które 
wystarczą do zaszczepienia 25 
mln osób. Firma zapowiada, że 
do końca 2021 r. będzie w stanie 
wyprodukować 1,3 mld dawek. 
Koncern już podpisał umowy na 
dostawę setek mln dawek sub-
stancji do USA, UE, Wielkiej Bry-
tanii, Kanady i Japonii.

- Redukcja kontaktów społecz-
nych w okresie świąt Bożego Na-
rodzenia jest tematem funda-
mentalnie ważnym dla dalszego 
przebiegu epidemii. Dlatego pra-
cujemy również nad takimi możli-
wościami prawnymi, które ogra-
niczą przemieszczanie się - poin-
formował w  sobotę premier Ma-
teusz Morawiecki.

Podczas konferencji prasowej 
w  sobotę premier był pytany, 
czy rząd planuje wprowadzenie 
ograniczeń w  przemieszczaniu 
się podczas świąt Bożego Naro-
dzenia. Morawiecki ocenił, że re-
dukcja kontaktów społecznych 
w czasie świąt „jest tematem fun-
damentalnie ważnym dla dal-
szego przebiegu epidemii”.

- Dlatego pracujemy również 
nad takimi możliwościami praw-

nymi, które ograniczą możli-
wości przemieszczania się. Już 
dzisiaj apeluję, żeby najlepiej nie 
zamawiać żadnych wyjazdów, 
żadnych atrakcji turystycznych 
ani w  Austrii, ani we Włoszech, 
ani w  Szwajcarii, ani również 
w Polsce - powiedział premier.

Zaznaczył jednocześnie, że 
rząd już zaproponował „sze-
roki pakiet wsparcia dla branż”. 
Wskazał, że „najbardziej potur-
bowane” przez drugą falę koro-
nawirusa są branże: turystyczna, 
hotelarska i  gastronomiczna. - 
O  te branże szczególnie za-
dbamy, ale wszystkich Polaków 
musimy dzisiaj poprosić, żeby 
nie planowali wyjazdów, dużych 
spotkań rodzinnych, bo wtedy 
dochodzi do tego mieszania się 
pomiędzy sobą ludzi i  zwięk-
szonego prawdopodobieństwa 
transmisji koronawirusa - dodał.

Trwa wielka przebudowa linii 
tramwajowej. Wkrótce rozpoczną 
się prace na najtrudniejszym od-
cinku w ścisłym centrum miasta. 
W  poniedziałek, 23 listopada, 
drogowcy rozpoczęli demontaż 
starej infrastruktury właśnie 
w  Śródmieściu. - W  efekcie wy-
grodzone zostało całe torowisko 
w  ciągu al. Wolności i  al. Ko-
ściuszki. Związku z  tym jezdnia 
zawężona została o jeden pas ru-
chu po stronie drogi przylegają-
cej do torowiska, utrudnienia 
mogą też występować na przyle-
głych chodnikach - zapowiada 
Maciej Hasik, rzecznik prasowy 
MZDiT w  Częstochowie. Po za-
kończeniu prac przygotowaw-
czych wykonawca przystąpi do 
właściwej przebudowy odcinka 
śródmiejskiego.

Na początku, zakres robót nie 
będzie obejmował skrzyżowań, 
a jedynie odcinki alei Kościuszki 
i alei   Wolności między skrzyżo-
waniami.

Wykonanie zaplanowanych 
prac będzie wymagało zmian 
w  organizacji ruchu, polega-
jących głównie na wyłączeniu 
z  ruchu pasa jezdni szerokości 
ok. 3m wzdłuż torowiska tram-
wajowego. - Roboty nie będą 
(na tym etapie) wymagały zmian 
w  funkcjonowaniu komunikacji 
publicznej, jednakże spowodują 
utrudnienia w  ruchu na trasie 
przebudowy oraz   w  jej pobliżu 
- wyjaśnia Maciej Hasik. Tymcza-
sowa organizacja ruchu będzie 
obowiązywać do odwołania.

Równocześnie będą kontynu-
owane prace przy modernizacji 
torowiska tramwajowego na alei 
Armii Krajowej i na alei Niepod-
ległości.
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 Po tym, jak dyżurny z Siemiano-
wic Śląskich otrzymał zgłosze-
nie, że po ulicy chodzi mężczy-
zna z  przedmiotem przypomi-
nającym broń, policjanci natych-
miast na sygnałach ruszyli na 
interwencję. Po chwili zatrzy-
mali opisywaną osobę, przy któ-
rej znaleziono pistolet. Mężczy-
zna był agresywny i pobudzony. 
Okazało się, że chwilę przed 
przyjazdem mundurowych 
wskoczył z pistoletem na samo-
chód, w  którym kierowca ocze-
kiwał na zmianę świateł.

Około 10.30 dyżurny odebrał 
zgłoszenie, że na ulicy Wróblew-
skiego jakiś mężczyzna biega 
po ulicy z  bronią. Policjanci na 
sygnałach szybko dotarli na 
miejsce. Pierwsi przyjechali 
policjanci z  drogówki i  już po 

chwili mężczyzna znalazł się 
w  ich rękach. Był agresywny 
i  pobudzony, więc mundurowi 
musieli użyć chwytów, aby go 
obezwładnić. Znaleźli przy nim 
pistolet. Zatrzymany 29-letni 
siemianowiczanin był pijany. 
Badanie wykazało w jego orga-
nizmie ponad 1,3 promila alko-
holu. Okazało się, że tuż przed 
przyjazdem policjantów wsko-
czył on z  pistoletem na maskę 
osobówki, która czekała na 
zmianę sygnalizacji świetlnej. 
Zniszczona została pokrywa sil-
nika pojazdu. Mężczyzna trafił 
do policyjnego aresztu. Śledczy 
przedstawili mu zarzuty znisz-
czenia mienia i  zmuszenia do 
określonego zachowania się. 
Za zniszczenie pojazdu grozi 
mu surowsza kara, ponieważ 
jego czyn zakwalifikowano jako 
wybryk chuligański.

Biegał  
z pistoletem

Luksus w pakiecie 
z zarzutami

Poznali się ponad miesiąc temu 
na jednym z  komunikatorów. On 
pisał, że jest amerykańskim leka-
rzem wojskowym przebywającym 
na misji w Afganistanie. Zapropo-
nował, że wyśle na jej adres pacz-
kę z oszczędnościami swojego ży-
cia. W  przypadku jego śmierci 
miała ją przekazać jego córce. Ko-
bieta musiała tylko pokryć koszty 
przesyłki. W rzeczywistości wpła-
ciła na konto oszusta 15 tys. zło-
tych.

Do zawierciańskiej komendy 
zgłosiła się 50-letnia kobieta, 

która miesiąc temu na jednym 
z komunikatorów poznała „ame-
rykańskiego lekarza wojsko-
wego ”. Mężczyzna wzbudził jej 
zaufanie. Zaproponował, że jak 
zakończy swoją niebezpieczną 
misję w  Afganistanie, na której 
obecnie przebywa, mogą stwo-
rzyć razem związek. Stwier-
dził też, że ma 14-letnią córkę. 
Dziewczynka również kore-
spondowała z  kobietą. Nasto-
latka w  przypadku śmierci ojca 
miała otrzymać jego oszczęd-
ności. Oszust zaproponował, aby 
mieszkanka gminy Łazy przecho-
wała pieniądze i  jego osobiste 
rzeczy, a  w  przypadku czar-

nego scenariusza przekazała je 
dziewczynce. Obiecał, że wyśle 
na jej adres paczkę z oszczędno-
ściami. Kobieta w  wiadomości 
e-mail otrzymała rzekome po-
twierdzenie od firmy kurierskiej 
o  nadaniu przesyłki zaadreso-
wanej do niej, a także informację 
o  konieczności dokonania za 
nią opłaty. 50-latka zaciągnęła 
kredyt, aby pokryć koszty. Po-
jawiła się jednak przeszkoda 
z  dostarczeniem przesyłki, która 
wymagała kolejnej, większej 
opłaty. Wtedy kobieta zorien-
towała się, że została oszukana. 
Bezpowrotnie straciła ponad 
15 tys. złotych.

28-latek przez dwa dni raczył 
się jedzeniem i trunkami oraz 
relaksował się w jednym z ho-
teli na terenie Piekar Śląskich. 
Mężczyzna na otwartym ra-
chunku hotelowym uzbierał 
kwotę blisko 3 tysięcy złotych, 
jednak nie zamierzał uregulo-
wać płatności. Uciekającego 
mężczyznę zatrzymali stróże 
prawa, powiadomieni przez 
obsługę hotelu. Oszust usły-
szał już zarzuty i przyznał do 
winy. Za popełnione przestęp-
stwo grozi mu teraz do 8 lat 
więzienia.

Dyżurny z  piekarskiej ko-
mendy otrzymał zgłoszenie do-
tyczące mężczyzny, który nie 
opłacił pobytu w  hotelu, po 
czym podjął próbę ucieczki 
z  jego terenu. Chwilę póź-
niej uciekinier został zatrzy-
many przez mundurowych, 
którzy ustalili okoliczności zda-
rzenia. Okazało się, że 28-latek 

ostatnie dwie doby spędził 
w hotelu, gdzie po otwarciu ra-
chunku korzystał m.in. z  usług 
gastronomicznych oraz spo-
żywał duże ilości alkoholu. 
Chcąc uniknąć uregulowania 
rachunku opiewającego na 
kwotę blisko 3 tysięcy złotych, 
mężczyzna przedstawił ob-
słudze historię o  zagubionym 
pojeździe, w  którym znaj-
duje się jego portfel. Na ko-
niec oszust poprosił personel 
o zamówienie taksówki, jednak 
jego postępowanie zaniepo-
koiło pracowników na tyle, że 
o  wszystkim powiadomili po-
licjantów. W  tym czasie „wy-
jątkowy gość” podjął próbę 
ucieczki. Zatrzymany męż-
czyzna podczas przesłuchania 
przyznał, że od początku nie 
miał zamiaru zapłacić za pobyt 
w  hotelu i  usiłował oszukać 
personel. 28-latek usłyszał już 
zarzut oszustwa, za co grozi mu 
nie tylko obowiązek uregulo-
wania  należności, ale  także do 
8 lat więzienia. O jego dalszym 
losie zadecyduje sąd.

Uwierzyła, że jest 
„amerykańskim lekarzem”

Dopuścił się rozboju, 
bo... szukał żony

Czasami niezwykle barwne by-
wają tłumaczenia zatrzymywa-
nych przez stróżów prawa spraw-
ców przestępstw. Jednym z  nich 
jest 30-letni gliwiczanin, który 
w jednym z mieszkań na będziń-
skim osiedlu Syberka dopuścił się 
rozboju na 50-letniej kobiecie. 
Jak tłumaczył, do Będzina przyje-
chał w  poszukiwaniu małżonki, 
która wyprowadziła się od niego. 
Odwiedzone przez mężczyznę 
mieszkanie miało być tymczaso-
wym schronieniem jego 30-let-
niej partnerki życiowej.

Do zdarzenia doszło w  jednym 
z  mieszkań na terenie osiedla Sy-
berka w Będzinie. 30-letni mieszka-
niec Gliwic pojawił się po południu 
pod jednym z bloków, dodając sobie 
odwagi wypitym wcześniej alko-
holem. Mężczyzna dostał się do lo-
kalu na parterze budynku, 
wypychając drzwi balkonowe. 
W mieszkaniu znajdowała się kom-
pletnie zaskoczona niespodziewaną 
„wizytą” 50-letnia kobieta. Na widok 
nieproszonego gościa, lokatorka 
mieszkania chwyciła za telefon, 
chcąc wezwać pomoc. Napastnik 
wyrwał jednak kobiecie z  ręki ko-

mórkę i  po poturbowaniu swojej 
ofiary, uciekł z  mieszkania. We-
zwani po chwili przez 50-latkę 
stróże prawa, zatrzymali na terenie 
osiedla sprawcę przestępstwa. Oso-
bliwe okazały się tłumaczenia 30-
latka. Jak poinformował, do Będzina 
trafił w poszukiwaniu swojej 30-let-
niej żony, która miała go kilka ty-
godni temu opuścić, a  mieszkanie, 
które "odwiedził" miało być tymcza-
sowym lokum jego partnerki ży-
ciowej. Dalszym losem 
zatrzymanego zajmie się proku-
rator i  sąd. Grozi mu 10 lat wię-
zienia.

3,5 promila miał w  organizmie 
46-latek, który zatrzymał samo-
chód na rondzie i tam postanowił 
uciąć sobie drzemkę. O zdarzeniu 
mundurowych poinformowali 
świadkowie, którzy jadąc za re-
nault, zauważyli, że tor jego jazdy 
pozostawia wiele do życzenia. 
Mężczyzna odpowie również za 
niestosowanie się do wyroku są-
du, bowiem wsiadł za kierownicę 
pomimo zakazu.

Dyżurny świętochłowickiej 
policji odebrał zgłoszenie o  sto-
jącym na środku jezdni samo-

chodzie, w  którym kierowca 
zasnął za kierownicą. Informacje 
przekazał jeden ze świadków 
zdarzenia, który jadąc za nim, 
widział jak renault porusza się 
po drodze slalomem. Na miejsce 
pojechali mundurowi z  miej-
scowej drogówki. W  okolicy 
stacji benzynowej przy DTŚ za-
uważyli stojący na rondzie samo-
chód. Okazało się, że świadkowie 
zdarzenia widząc, że mężczyzna 
uciął sobie drzemkę z  włą-
czonym silnikiem, wyjęli klu-
czyki ze stacyjki. Gdy tylko stróże 
prawa obudzili 46-latka, okazało 

się, że jest on kompletnie pijany. 
Przeprowadzone badanie trzeź-
wości wykazało w  organizmie 
katowiczanina blisko 3,5 promila 
alkoholu. W trakcie kontroli oka-
zało się również, że mężczyzna 
wsiadł za kierownicę pomimo 
4-letniego zakazu sądowego. 
Wkrótce o  dalszym losie męż-
czyzny zadecyduje sąd. Za jazdę 
w  stanie nietrzeźwości oraz nie-
stosowanie się do wyroku sądu 
grozi mu kara do 5 lat wię-
zienia. Postępowanie w  sprawie 
prowadzi świętochłowicka ko-
menda.

Mając prawie 3,5 promila  
zasnął na rondzie
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 Q ALFA ROMEO 1.9 jtdm 150 km, 
2007r. stan bardzo dobry,  
full opcja, cena 17 500 PLN  
tel. 788 635667

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

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

 Q Audi A6 III (C6) 3.0 Diesel, 2007 
rok, automat, stan bdb, bezwy-
padkowy, cena; 25 900 do nego-
cjacji, Tel. 602 739 463

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

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

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

 Q Audi Q5 , 2.0 TFSI 220KM Quattro, 
2016, 66 200 km, 1984 cm3, ben-
zyna - cena: 89 900 PLN,  
tel. 501 847 709

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

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

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

 Q BMW 1 2008r. Cabrio, czarny,  
pełne wyposażenie,  
cena 38.800 PLN,  
tel. 603 448 548

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

 Q Citroen C4 Picasso I, 2007 rok, 
benzyna, automat, radio z CD,  
13 999 do negocjacji  
Tel. 602 739 463

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

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

 Q Chevrolet Kalos 1.4 16v 2005r 
146tyś.km sprowadzony , opłaco-
ny , KLIMATYZACJA, WEBASTO 
5400 zł, tel. 600 208 039

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

 Q Dacia Duster I, 2014 rok, benzyna, 
serwisowany, stan bdb, 
cena: 28 900 zł do negocjacji  
Tel. 602 739 463

 Q Dacia Sandero 2009r 1.4-8v  
200 tyś. km Niebieski Metalik ,  
Klimatyzacja , sprowadzony 
opłacony, cena: 10 900 zł,  
tel. 600 208 039

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

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

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

 Q Fiat Punto 2FL 2005r 163tyś.km 1.2 
8v 3drzwi sprowadzony , opłaco-
ny, Klimatyzacja, cena: 4900 zł,  
tel. 600 208 039

 Q Ford Galaxy Titanium 2.0 TDCi  
180 KM Powerhift 7 osobowy, Salon 
PL 2018,  36 931 km, 1997 cm3, diesel 
- 104 900 PLN - tel. 601 383 710

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

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

 Q Honda Civic 1.6i , 1.6 16V 110KM, 
Sport, 2005, 187 200 km,   
1590 cm3, benzyna  

- cena: 10900 PLN,  
tel. 501 847 709

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

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

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

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

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

 Q 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

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

 Q Opel Astra Kombi 1.4 Turbo  
150 KM automat, 2016, 70 348 km, 
1 399 cm3, benzyna  
-cena: 42 900 PLN  
- tel. 601 383 710

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

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

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

 Q 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

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

 Q 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

 Q Opel Meriva FL 2006r 1.6-16v  

Klimatyzacja Alu felgi Czujnik  
Parkowania sprowadzony  
opłacony, 10 400 zł,  
tel. 600 208 039

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

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

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

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

 Q Renault Clio 1.5, 1.5 dCi 90KM ,Ener-
gy Life, z polskiego salonu Vat 23%, 
2017, 87 550 km,  898 cm3,  benzy-
na - 29 900 PLN, tel. 501 847 709

 Q 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

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

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

 Q Renault Laguna Mk.3 2009r 1.5 
diesle czarny, zarejestrowany 
opłacony nowy rozrząd 15 900 zł, 
tel. 600 208 039

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

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

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

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

 Q 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

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

 Q Škoda Citigo Style 1.0 MPI 75 KM 

5 G Salon PL 2017,  9 100 km  
benzyna - 31 900 PLN -  
tel. 601 383 710

 Q 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

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

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

 Q Škoda RAPID 1.0 Spaceback Am-
bition 1.0 TSI 95 KM 5 G Salon PL 
2018, 36 332 km, 999 cm3, benzy-
na - 44 900 PLN - tel. 601 383 710

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

 Q 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

 Q Suzuki Swift IV, 2007 rok,  
I właściciel, benzyna, klimatyza-
cja, nieuszkodzony, 12 999 zł  
do negocjacji Tel. 602 739 463

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

 Q 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

 Q 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

 Q 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

 Q 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

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

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

OGŁOSZENIA MOTORYZACYJNE

OGŁOSZENIA  
MOTORYZACYJNE

REWOLUCJA

CENOWA

Okna 5-kom.
1465 mm

1
4
3
5
 m

m

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

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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MOTORYZACYJNE
KUPIĘ

 Q KUPIĘ motocykl , samochód z PRL - zadbany 
z dokumentami np. Fiat 125p, 126p , syrena , 
mikrus , moskwicz , wołga WSK , WFM , JUNAK , 
OSA i inne ciekawe  tel. 608 097 274

 Q KUPIĘ motocykl , motorower z PRL-u kom-
pletny np. WSK , WFM , JUNAK , SHL , IŻ , OSA , 
motorynka , wierchowina , Jawa i inne  
tel. 608 097 274

 Q KUPIĘ AUTO - MOTOCYKL  MOTOROWER    
Z PRL-U zapomniany , zastały w garażu np. 
Warszawa, Syrena  , Moskwicz , Wołga , Skoda , 
Zaporożec , Junak , WFM , WSK , Osa , Komar , 
Motorynka i inne - mój nr tel. 608 097 274

 Q KUPIĘ samochód , motocykl , motorower  
z lat 50-tych , 60-tych , 70-tych zapomniany , 
zastały w garażu nr tel. 608 097 274

NIERUCHOMOŚCI
WYNAJMĘ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Q Częstochowa (dzielnica: trzech wieszczów) 
cena: 1 550,00 pln powierzchnia: 50,80 m², 
piętro 2; tel. 602852712

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

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

 Q WYNAJMĘ działkę pod działalność gospodar-
czą, 1 zł za metr kwadratowy, na terenie Czę-
stochowy, mieszkanie trzech wieszczy, m - 3, 
umeblowane, cena 1000 zł - tel. 503 002 462

 Q Wynajmę działający od 30 lat sklep mono-
polowo-spożywczy 24h na ul. Garibaldiego. 
Częstochowa, tel. 531 186 403

 Q  Wynajmę m3 50m2, i piętro umeblowane, 
gotowe na zamieszkanie, najem krótkoter-
minowy, ul. Dąbrowskiego 41,  tel. 602 307 570

 Q  Wynajmę pawilon piętrowy 85 m2 z użytko-
wą piwnicą. Ul. Kościuszki. Tel. 695 654 373, 
667 860 288

SPRZEDAM

 Q ZMIENIĘ mieszkanie kwaterunkowe (Trzech 
Wieszczy) 3 pokoje z kuchnią 49,2 m2 parter 
na dwa (2) odrebne mieszkania, po pokoju 
z kuchnią w blokach kwaterunkowych.  
Tel.  504 563 612

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

 Q Dom w szeregowej zabudowie : Cz-wa / Lisi-
niec. 40% do wykończenia. Tel. 34 317 27 48

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

 Q Mieszkanie m-3 64 m2 w kamienicy oraz lo-
kal użytkowy 16 m2 w centrum Częstochowy. 
Tel. 662 014 102

 Q  Mieszkanie - Częstochowa (dzielnica: Par-
kitka) cena: 269 500,00 pln powierzchnia: 
49,00 m², stan developerski; tel. 502583667

 Q Mieszkanie M4 po modernizacji  
w dzielnicy Północ. Pilnie. Cena: 299000 zł. 
Tel. 504 132 951

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

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

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

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

 Q Działka budowlana o pow. 2086 M2, wszystkie 
media: woda, prąd, gaz. Jaskrów, 42-244 Mstów, 
ul. Pszczela/ul. Ołowianka. Tel. 513 950 092

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

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

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

KUPIĘ
 Q MIESZKANIE m-2 pokój z kuchnią na I lub II pię-
trze w centrum lub śródmieściu Częstochowy. 
Tel. 413 880 040 (Prosić Adama Klimasa)

SPRZEDAM

 Q Antena do tv z przyłączem (kpl. do zamonto-
wania), tel. 34 362 94 27 

 Q Antyki – francuski komplet z 1896 r.:  
Biblioteczka + komoda z marmurowym bla-
tem. Sygnowany, perfekcyjna renowacja.  
Tel. 34 – 367 65 56

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

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

 Q Część do chevroleta captive. Czujnik stopu. 
Nowy. Made in USA. Tel. 501 779 441

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

 Q Drzwi harmonijkowe – używaną  
w b. dobrym stanie, o wym. 170 X 75 cm.  
Tel. 501 109 822

 Q Garnitur męski nowy, na wzrost 170 cm  
 - tel. 697 272 102

 Q Fotel „ANNE” - nowy, lekki, wygodny, rama 
w kolorze drewna brzozowego i przyjemna 
bawełniana tapicerka w kolorze kremowym 
z pokrowcem. Cena 100zł- do uzgodnienia. 
tel. 504 563 612

 Q Futrówka skóra (świnia)  
 tel. 790 819 855

 Q Kask ochronny - b.dobry - tel. 697 272 102

 Q Kawiarkę ciśnieniową DeLonghi  
- tel. 697 272 102

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

 Q Kopierkę laserową HP 1010 - tel. 697 272 102

 Q Kuchnia gazowo- elektryczna  
tel. 721 390 993

 Q Laptop Acer + wiatrak itp. (głośniki) myszki; 
Odtwarzacz Orion DVD 828 + pilot; telefon 

komórkowy Samsung + ładowarka;  
tel. 530 485 377

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

 Q Lodówka ardo – wys. 141 Cm, sprawna,  
cena: 190 zł. Tel. 798 - 649 - 665

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

 Q Maszyna dziewiarska firmy bosch 
tel. 34 362 94 27

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

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

 Q Meble młodzieżowe z biurkiem, ładne,  
w dobrym stanie. Lisiniec, Częstochowa.  
Tel. 508 747 290

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

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

 Q Prasowalnica elektryczna tel. 34 362 94 27

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

 Q Radio+cd+magnetofon, mp3, RDS, AUX, MIC-
TRO COMPONENT SYSTEM typ UX-G3, 2x25W  
tel. 697 272 102

 Q Rower Cobran Shimano - tel. 697 272 102

 Q Rowery sładaki, 2 szt., jeden w stanie  
b.dobrym, tel. 790 819 85

 Q Serwis obiadowo-kawowy: - (6-osobowy)  
z kamionki ciemny brąz; -z duralxu;  
tel. 504 230 153

 Q Skóra futrówka świńska, tel. 790 819 855

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

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

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

 Q Toaleta kompaktowa. – Używaną w b. do-
brym stanie. Tel. 501 109 822

 Q Wanna metalowa – używaną w b. dobrym 
stanie, o wym. 170 X 75 cm. Tel. 501 109 822

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

PRZYJMĘ

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

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

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

PRACA
SZUKAM PRACY

 Q Podejmę pracę pracownika gospodarczego - 
ogrody, posesje, porządki, itp.   
Tel. 536 512 396

 Q Podejmę pracę - pracownika gospodarczego - 
ogrody, posesje, porządki, itp.  
tel. 508 747 290 

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

 Q Podejmę prac dodatkową; pracownika  
gospodarczego, ogrody, posesje, porzdki itp.  
Gliwice. tle. 502 918 616

 Q Kobieta  lat 41 szuka pracy, wykluczone  
towarzyskie, tel. 517 309 982

 Q Mężczyzna lat 49 szuka pracy, tel. 508 554 652

DAM PRACĘ
 Q Przyjmę do pracy handlowca tel. 601 505 520

 Q Przyjmę do pracy szlifierza tel. 601 505 520

 Q Przyjmę do pracy drykiera/ wyoblacza  
tel. 601 505 520

 Q Praca w Radomsku – Operator wózka widło-
wego z UDT lub Operator produkcji. 
Więcej informacji: 663 330 218

 Q Pracownik gospodarczy, złota rączka. Zatrud-
nimy doświadczonego pana do prac fizycz-
nych w firmie produkcyjnej oraz do pielęgnacji 
ogrodu i warzywniaka. Wymagana umiejęt-
ność korzystania z różnych narzędzi. Główne 
obowiązki to drobne naprawy, dbanie o czy-
stość i porządek na terenie firmy, pomoc przy 
maszynach na hali produkcyjnej. Kontakt tel. 
w godzinach 9-16 pod numerem 783 783 387 .

USŁUGI

 Q Flash gsm profesjonalny serwis telefonów ko-
mórkowych orz nawigacji gps. Częstochowa, 
al. Wolności 10 (w bramie). Tel. 888 149 969

 Q Hydrauliczne, gazowe usługi - tel. 577 341 526

 Q Hydraulik tanio, solidnie, szybko - tel. 532 240 888

 Q Malarskie czysto, tanio, malowania każdych 
pomieszczeń mieszkalnych i lokali – Często-
chowa i okolice, tel. 793 403 834

 Q Malowanie mieszkań, profesjonalnie, czysto, 
dokładnie, każdych pomieszczeń wewnątrz - 
Częstochowa i okolice do 30 km -  
tel. 663 545 775

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

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

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

MATRYMONIALNE

 Q Rencista,  58 lat, spokojny, bez nałogów, po-
zna bezdzietną kobietę z mieszkaniem do 
przyjaźni lub stały związek). tel. 531 638 188 

 Q Samotny, po rozwodzie, 53 lata, pozna panią 
chętnie puszystą, starszą. Tel. 511-224-410

 Q  Wolny, lat 53, bezdzietny, wysoki, normalny, 
niezależny finansowo, pozna panią (pani mo-
że posiadać dzieci). Tel. 660 006 217

 Q Pan (mówiący tylko po francusku), wdowiec, 
szuka Pani (najlepiej zgrabnej, do 65 lat)  
- towarzyszki mówiącej po francusku oraz po 
polsku do towarzystwa na co dzień: spacery, 
sport, restauracje. Poraj/Częstochowa,  
tel. 504 568 171

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

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

Jak zamieścić 
ogłoszenie
w Życiu Częstochowy i Powiatu
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Wybrane samochody na dzień 20 listopada 2020 r.

TOYOTA AVENSIS  
2.0 D, rok prod. 2017, kraj., 
I - wł. F-VAT, serwisowany

61.900 zł

VW PASSAT 
2.0 D, rok prod. 2007

16.900 zł

FORD FOCUS 1.6 benzyna + 
LPG, rok prod. 2017,  
krajowy, I-wł., 
serwisowany, F-VAT

37.900 zł

VW PASSAT 2.0 Diesel  
rok prod. 2018 , kraj., 
I-wł., serwisowany, 
 F-VAT 

63.900 zł

FORD FIESTA 
1.25 E, rok prod. 2016  
 

29.900 zł
Q	 VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2016, kraj., I-wł., serwisowany, 

 F-VAT 58.900 zł

Q	 RENAULT MEGANE 1.5 D, rok prod. 2010, 15.900 złQ	 AUDI A6 3.0 D, rok prod. 2014 Quatro S-tronik, kraj., 
serwisowany, 98.900 zł

Q	 MERCEDES GLC COUPE 2.0 benzyna, krajowy, serwisowany,  
I-wł. F-VAT 158.900 zł

Q	 BMW X6 zakup 2018, 3.0D 313 kM, M pakiet F-VAT 248.800 zł

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

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

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

Q	 VW TOURAN 2.0 TDI, rok prod. 2013, 170 KM  46.900 zł

Q	 VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2009 19.900zł

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

Q	 VOLVO XC60 2.0 D, rok prod. 2014, nawigacja   59.900 zł

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

Q	 DODGE CALIBER 2.0 D., rok prod. 2007 12.000 zł

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

Q	 SUBARU LEGACY 2.0 D., rok prod. 2014 45.000 zł

Q	 TOYOTA AVENSIS 2.2 D, rok prod. 2010 20.900 zł

Q	 VW POLO 1.2 benzyna+gaz, zakup w 2010  17.900 zł

Q	 OPEL VIVARO 2.5 D, rok prod. 2008  19.900 zł

Q	 VW PASSAT 1.4 E, rok prod. 2016, kraj., I-wł., F-VAT, 
serwisowany  56.900 zł

Q	 RENAULT MEGANE SCENIC 1.5 E, rok 2014, nawigacja  27.900 zł 44.900 złQ	 AUDI Q5 3.0 D, rok prod. 2008, kraj

 7.900 złQ	 TOYOTA YARIS VERSO 1.3 E, rok prod. 2002r.

 9.500 złQ	 AUDI A3 2.0 D, rok prod. 2004r.

Q	 FORD FOCUS 1.6 D, rok prod. 2014, kraj.,  
serwis, F-VAT  28.900 zł

Q	 SEAT CORDOBA 1999r, 1.6 E  1.900zł

Q	 DAEWOO LANOS 1.5 E, rok prod. 1998 kraj., I-wł. 2.900 zł

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

Q	 OPEL MERIVA 1.4 E, rok prod. 2006, krajowy 7.900 zł

Q	 PEUGEOT 301 1.6 HDI, rok prod. 2017, kraj.,I – wł. 27.900 zł

Q	 MERCEDES GLC 220 2.2 Diesel 2019, krajowy, I-wł., 
serwisowany, F-VAT 166.600 zł

Q	 CITROEN C5 2.2 D, automat, rok prod. 2002 1.800 zł

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

Q	 BMW X5 3.0 D., rok prod. 2008 49.500 zł

Q	 BMW 520, 2.0 D, rok prod. 2001, krajowy 7.900 zł

Q	 BMW X6 2.0 D, rok prod. 2009-2011, F. VAT,  
automat, skóra, navi, czujniki  76.000 zł - 99.000 zł

Q	 BMW X5 M 50 D 3.0 D, rok prod. 2014  189.000 zł

 16.900 złQ	 FORD MONDEO 2.0 D, rok prod. 2007, kraj.

 42.000złQ	 VW TIGUAN 2012 rok, 1.4E/160 kM

2.700 złQ	 FIAT PUNTO 1.2 benzyna, rok prod. 2000

 21.900 złQ	CITROEN C-ELYSE 1.6 benzyna, rok prod. 2013, kraj.

MAZDA 3  
1.6 E, rok prod. 2010

23.900 zł

NISSAN QASHQAI  
1.6 D, rok prod. 2018, 4x4, 
kraj., I - wł., gwarancja

69.900 zł

TOYOTA YARIS  
1.0 E, kraj.,rok prod. 2014-
2016, gwarancja, I-wł., F-VAT

31-900 - 33.900 zł
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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 
sercem, niestety do kochania ma tylko wolontariuszy, a od 
10 lat marzy mieć w tym sercu swój dom! Czy jest ktoś, kto 
odmieni 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
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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 wraże-
nie, że to cały czas ten sam kojec, zamiast twojego domu. :(
Jestem bardzo radosną i delikatną sunią. Nie zjadam dzieci ludzkich. 
;) Na smyczy chodzę ładnie, nie szarpię i wszystko dookoła jest supe-
rowe. Uwielbiam zabawy piłką lub z kolegą z boksu, na spacerze cza-
sem.. może często też go zaczepiam do zabawy. Teraz szukam tego je-
dynego 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 dziwne, że jeszcze 
nikt go nie wypatrzył. Lament jest bardzo kontaktowym psiakiem, co 
widać na zdjęciach. Nie szuka on konfliktu z innymi psami, z chęcią się 
z nimi bawi na wybiegu. Lament wie co to smycz, ale na wybiegu spę-
dza chętniej czas, co najważniejsze łatwiej jest tam pchać się na czło-
wieka. ;) 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 zauważony. 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 dużych, 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. Nie-
stety, kiedy już wraca do boksu zrezygnowany idzie do budy i nawet nie-
chętnie 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 interwencyjnie razem 
z 11 innymi psiakami. Chłopak nie jest konfliktowy do innych psów. 
Uwielbia ludzi, ale musi przekonać się, że nic mu nie grozi. Dieselek te-
raz uczy się chodzić na smyczy i bardzo ładnie mu to wychodzi. Na wy-
biegu jest grzeczny i nie szuka drogi ucieczki. To małe czarne cudo teraz 
czeka na Ciebie!

Aż trudno nam uwierzyć, że Mia jeszcze szuka domu! Dziewczynka ow-
szem nie jest najmłodsza, bo ma około 9-lat, ale jaka jest piękna! :)
Mia niestety woli być też bardziej jedynaczką lub zniesie obecność inne-
go 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 ła-
godna. 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 sobie przy-
jaźń z człowiekiem i już przez kraty wystawia nos do każdego napotkane-
go człowieka. Na smyczy, jak i na wybiegu jest bardzo grzeczny. Nie jest 
agresywny do innych psów, bardzo długo siedział z kolegą, który się 
wszystkiego boi i pomagał 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
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