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Jasna Góra

Która ozdoba
jest najpiękniejsza?
Ruszyło głosowanie
Zdrowie

Ruszyły szczepienia
przeciwko Covid-19
W niedzielę, 27 grudnia, w Polsce rozpoczęły się szczepienia
przeciw COVID-19. Pierwszą zaszczepioną osobą była pielęgniarka szpitala MSWiA w Warszawie, drugą lekarz z tej placówki. W Częstochowie natomiast jako pierwszy zaszczepił
się dyrektor Wojewódzkiego
Szpitala Specjalistycznego
Zbigniew Bajkowski.
Szczepionkę Comirnaty, wyprodukowaną przez Pfizer i BioNTech, podaje się w dwóch wstrzyknięciach,
zwykle w domięśniowo w odstępie co
najmniej 21 dni. Szczepienia poprzedza badanie kwalifikacyjne.
Szczepionka jest przeznaczona dla
osób w wieku 16 lat i starszych. Jest
dostępna w fiolkach wielodawkowych. Jedna fiolka wystarczy na co
najmniej pięć dawek. Każda dawka
musi zawierać 0,3 ml szczepionki.
Szczepionka jest rozprowadzana
w UE pod marką Comirnaty, która –
jak wyjaśniają producenci, firmy Pfizer
i BioNTech - stanowi połączenie terminów COVID-19 i mRNA oraz angielskich słów community (wspólnota)
i immunity (odporność).
Comirnaty zawiera cząsteczkę
zwaną informacyjnym RNA (mRNA)
z instrukcjami wytwarzania białka
z SARS-CoV-2, wirusa wywołującego
chorobę COVID-19. Comirnaty nie
zawiera samego wirusa.
Narodowy Program Szczepień
przeciw COVID-19 zakłada, że przed
akcją szczepienia populacyjnego Polaków zaszczepieni zostaną m.in. pracownicy służb medycznych w tzw.
szpitalach węzłowych.
Uprawnieni do otrzymania
szczepienia
w etapie zero są: pracownicy szpitala węzłowego; pracownicy
pozostałych
pod

miotów wykonujących działalność
leczniczą, w tym stacji sanitarno-epidemiologicznych; pracownicy domów
pomocy społecznej i pracownicy miejskich ośrodków pomocy społecznej;
pracownicy aptek, punktów aptecznych, punktów zaopatrzenia w wyroby
medyczne,
hurtowni
farmaceutycznych, w tym firm transportujących leki, a także pracownicy
uczelni medycznych i studenci kierunków medycznych.
Dotyczy to również personelu niemedycznego, tzn. administracyjnego
i pomocniczego (bez względu na
formę zatrudnienia, również wolontariuszy czy stażystów) tych podmiotów, jak również osób z firm
współpracujących z podmiotem
i przebywających tam w trybie ciągłym. Do zaszczepienia się przeciwko
COVID-19 mają więc prawo m.in. pracownicy księgowości w szpitalu, ale
także pracownicy firmy współpracującej z placówką medyczną, np. dostawcy czy pracownicy ochrony.
Producent informuje, że aby zapewnić wysoką jakość produktu,
opracowano specjalnie zaprojektowane transportery na szczepionkę
z kontrolą temperatury, które dzięki
zastosowaniu suchego lodu będą
w stanie zapewnić przez długi czas
odpowiednie warunki podczas jej
transportu (-90 st. C do -60 st. C).
Transporter utrzymuje temperaturę
przez 10 dni bez otwierania.
Po otwarciu transportera w punkcie
szczepień, szczepionka może być dalej
przechowywana w zamrażarce utrzymującej ultraniską temperaturę (-70
°C ± 10 °C) do sześciu miesięcy lub
tymczasowo w transporterze do 30
dni, pod warunkiem uzupełniania suchego lodu co pięć dni, zgodnie z instrukcją. Każdy transporter zawiera
czujnik termiczny i moduł GPS, który
nieprzerwanie w czasie transportu rejestruje lokalizację i temperaturę
każdej przesyłki szczepionek 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Po
rozmrożeniu fiolkę ze szczepionką
można bezpiecznie przechowywać
do pięciu dni w lodówce (2-8 °C).
Pierwsza transza szczepionek, która

dotarła już do Polski to 10 tys. dawek.
Kolejny transport ma zawierać 300
tys. dawek. Do końca stycznia powinno dotrzeć do Polski 1,5 mln
dawek.
Na zasadność szczepionki przeciw
SARS-CoV-2 wskazywali w ostatnim
czasie m.in. specjaliści z Zarządu
Głównego Polskiego Towarzystwa
Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych. Argumentowali m.in., że
każdy dzień zwłoki w udostępnieniu
szczepionek przyniesie w Polsce kolejne kilkaset zgonów, czyli – jak ocenili – nawet 15 tys. przedwczesnych
śmierci miesięcznie, spowodowanych
tylko przez COVID-19. Eksperci apelowali, aby nie słuchać opinii na temat
szczepień tych, których doświadczenie i wiedza są odległe od chorób
zakaźnych, immunologii i wakcynologii.
W tym samym tonie, powołując się
na wiedzę ekspercką, wypowiedzieli
się we wspólnym stanowisku: minister zdrowia Adam Niedzielski, dyrektor Narodowego Instytutu
Zdrowia Publicznego – Państwowy
Zakład Higieny Grzegorz Juszczyk
i prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych dr
Grzegorz Cessak. Wyjaśniali, że pandemia nie zmieniła systemu restrykcyjnych wymagań w procesie
dopuszczania szczepionek do obrotu.
Podkreślali też, że zarówno szczepionki mRNA, jak i szczepionki wektorowe, przeszły wszystkie wymagane
etapy badań nieklinicznych i klinicznych, a żaden z wymaganych etapów
badań nieklinicznych na zwierzętach
ani trzech etapów badań klinicznych
na ludziach nie został pominięty.
Gotowość zaszczepienia publicznie
wyrazili w ostatnich dniach m.in. prezydent Andrzej Duda i minister
zdrowia Adam Niedzielski, lider PO
Borys Budka, szef klubu Lewicy
Krzysztof Gawkowski, lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Wolę zaszczepienia wyraził także m.in.
prymas Polski abp Wojciech Polak,
podkreślając, że „wspólne zaszczepienie jest troską o najsłabszych”.

80 placówek - szkół, przedszkoli
i ośrodków szkolno-wychowawczych z regionu częstochowskiego wzięło
udział w konkursie na wykonanie
bombki, która ozdobiła świąteczne
drzewko na Jasnej Górze. Która z nich
jest najpiękniejsza? Oceńcie sami głosowanie internautów już ruszyło.
Potrwa do 2 stycznia.
Pandemia nie przeszkodziła organizatorom: przeorowi klasztoru, Radiu
Jasna Góra i oddziałowi w Częstochowie „Civitas Christiana”, by zachęcić
najmłodszych do podtrzymywania polskich tradycji bożonarodzeniowych
i przygotowania choinkowych ozdób
własnoręcznie.
Zadaniem uczestników konkursu
było wykonanie „bombki” nawiązującej tematycznie do jubileuszu Zakonu
Paulinów w 750. rocznicę śmierci ich
założyciela, bł. Euzebiusza. Najmłodsi
udowodnili, że ten żyjący w XIII wieku
mnich może stać się inspiracją dla
współczesnych. Na ozdobach jest np.
postać błogosławionego, są ogniki symbol zjednoczenia przez niego
w jeden ogień pustelników żyjących na
węgierskiej ziemi, jest skalna grota,
gdzie żył Euzebiusz, są paulińskie
barwy, jest Jasna Góra, gdzie posługują
mnisi. - Bardzo cieszy ogromne zaangażowanie dzieci, które przy pomocy rodziców
te
piękne
ozdoby
przygotowywały. Każda z nich niezależnie od wielkości, wartości artystycznej, przedstawia wkład serca
wniesiony w tworzenie tego dzieła mówił podczas dekorowania choinki o.
Arnold Chrapkowski, generał Zakonu
Paulinów. Podkreślił, że „życzeniem
paulinów z Jasnej Góry i ze wszystkich

domów, jest to, by te ozdoby przypominały wszystkim, którzy będą tutaj przybywać o tym człowieku, który żyjąc
w XIII wieku potrafi nadal inspirować”.
Malowane na szkle, zrobione na szydełku, z plastiku, tektury, plasteliny,
świecące i bajecznie kolorowe.
Wszystkie ozdoby unikatowe, bo wykonane z sercem.
W konkursie bierze udział ponad 80
placówek - szkół, przedszkoli
i ośrodków szkolno-wychowawczych
z regionu częstochowskiego.
Ozdoby przystroiły ponad 4 metrowe drzewko stojące na dziedzińcu
przed bazyliką. Dziś dekorowali je jasnogórscy mnisi wraz z delegacją dzieci
i przedstawicielami częstochowskiego
Kuratorium Oświaty i Lasów Państwowych.
Choć wszystkie tematycznie nawiązują do Jubileuszu 750-lecia śmierci bł.
Euzebiusza z Ostrzyhomia, założyciela
Zakonu Paulinów, to dzięki dziecięcej
wyobraźni i różnym technikom wykonania każda bombka jest niepowtarzalna.
Poszczególne ozdoby zostały sfotografowane i oznaczone numerem według kolejności przyjęcia. Zdjęcia tych
wspaniałych dzieł sztuki można już
oglądać na stronie radiojasnagora.pl.
Która z ozdób jest najpiękniejsza?
Oceńcie sami - głosowanie internautów już ruszyło. Będzie trwać do 2
stycznia 2021 r. Oprócz internautów
swojego wyboru dokona także specjalna paulińska komisja konkursowa.
Rok jubileuszowy w Zakonie Paulinów zakończy się 20 stycznia 2021 r.
we wspomnienie bł. Euzebiusza
z Ostrzyhomia, wtedy także ogłoszone
zostaną wyniki XIII Konkursu na Wieczernikową Choinkę.

Myszków

Z miłości ją uwięził?
50-latek z Myszkowa był tak zakochany w swojej byłej partnerce, że postanowił ją podstępem zwabić do swojego mieszkania, a następnie uwięzić.
Efekt? Mężczyzna najbliższe dwa
miesiące będzie musiał spędzić
w areszcie.
Mimo iż związek 50-letniego mieszkańca Myszkowa z 42-letnią partnerką
trwał tylko trzy miesiące, szybko przerodził się w chorobliwą zazdrość
wobec partnerki. Od około miesiąca
mężczyzna nachodził kobietę w jej
mieszkaniu i uporczywie nękał.
Czara goryczy przelała się, gdy tydzień temu na ulicy 1 Maja w Myszkowie, pod pretekstem złego

samopoczucia poprosił napotkaną
przypadkowo partnerkę o pomoc. Niczego nieświadoma kobieta odprowadziła go do jego mieszkania. Potem
mężczyzna wciągnął ją do środka i nie
chciał wypuścić. Wszczął awanturę,
podczas której groził jej nożem, dusił
i szarpał. Po prawie pięciu godzinach
grozy, kobieta wyszła z jego mieszkania.
Dopiero następnego dnia powiadomiła o wszystkim myszkowskich policjantów. Kryminalni wkroczyli do akcji
i chwilę po zgłoszeniu zatrzymali 50latka w jego mieszkaniu. Sąd przychylił
się do wniosku prokuratora i podjął decyzję o tymczasowym aresztowaniu
mężczyzny. Tam przez dwa miesiące
będzie oczekiwał na proces.

Opracowanie kolumny - Katarzyna Gwara
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Od 28 grudnia

Hotele nieczynne,
w restauracjach tylko
„na wynos”, a wyciągi
jedynie dla sportowców
Do 17 stycznia 2021 r. hotele,
baseny, siłownie i dyskoteki
są nieczynne, w restauracjach jedzenie tylko „na wynos”, a wyciągi narciarskie
dostępne jedynie w ramach
sportu zawodowego. Ograniczona została także działalność galerii handlowych.
Jak wynika z rozporządzenia
rządu ws. ustanowienia ograniczeń,
nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii do 17
stycznia 2021 r. ustanowiony został
zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców działalności związanej
z prowadzeniem dyskotek i klubów
nocnych, basenów, aquaparków, siłowni, klubów i centrów fitness oraz
działalności usługowej związanej
z poprawą kondycji fizycznej (ujętej
w Polskiej Klasyfikacji Działalności
w podklasie 96.04.Z).
Zgodnie z rozporządzeniem, od
28 grudnia do 17 stycznia w obiektach handlowych lub usługowych
o powierzchniach powyżej 2000 m
kw. będzie obowiązywał zakaz
handlu detalicznego. W galeriach
będą jednak mogły działać sklepy

spożywcze, apteki, drogerie, księgarnie, sklepy zoologiczne, budowalne, meblowe, z akcesoriami
samochodowymi, usługami telekomunikacyjnymi.
Ponadto w obiektach takich obowiązuje zakaz prowadzenia działalności usługowej, z wyłączeniem
usług: fryzjerskich, kosmetycznych,
optycznych, medycznych, bankowych, pocztowych, polegających na
wydawaniu i odbieraniu przesyłek,
ubezpieczeniowych, naprawy pojazdów, myjni samochodowych, ślusarskich, szewskich, krawieckich,
pralniczych oraz gastronomicznych
polegających wyłącznie na przygotowywaniu żywności na wynos.
Zakazane jest również prowadzenie handlu detalicznego lub
działalność usługowa na wyspach
handlowych.
Do 17 stycznia nadal normalnie
prowadzić swojej działalności nie
mogą przedsiębiorcy związani z hotelarstwem.
Zgodnie z dokumentem takie
usługi można świadczyć np. w hotelach robotniczych i hotelach dla pracowników sezonowych; dla osób
wykonujących zawód medyczny;
dla pilotów i załogi samolotów; dla
kierowców wykonujących transport drogowy; dla pacjentów i ich
opiekunów czekających na uzyskanie świadczenia zdrowotnego;

dla funkcjonariuszy służb państwowych m.in. policji, ABW, SOP, straży
pożarnej itd.
W hotelach mogą być zakwaterowani również sportowcy i ich trenerzy oraz dyplomaci.
Z rozporządzenia wynika, że do
17 stycznia nadal nie mogą normalnie działać restauracje. Przedsiębiorcy prowadzący takie punkty
mogą wydawać posiłki jedynie „na
wynos”.
Rozporządzenie nie mówi wprost
o zapowiadanym zamknięciu
stoków narciarskich. Zapisano natomiast, że do 17 stycznia 2021 r.
prowadzenie przez przedsiębiorców i inne podmioty działalności związanej ze sportem,
rozrywkowej i rekreacyjnej polegającej na organizacji współzawodnictwa
sportowego,
zajęć
sportowych i wydarzenia sportowego jest dopuszczalne wyłącznie
w przypadku sportu zawodowego
i organizowania współzawodnictwa
bez udziału publiczności.
Przed świętami Bożego Narodzenia resort zdrowia doprecyzował w odpowiedzi przesłanej
PAP, że zgodnie z rozporządzeniem
stoki, trasy i wyciągi narciarskie zostaną zamknięte. - Jakakolwiek infrastruktura sportowa dostępna
jest tylko w ramach sportu zawodowego - wyjaśniono.

800-lecie dziejów miasta

Częstochowa będzie miała
swój hejnał
Częstochowscy radni zgodzili
się, aby hejnałem naszego
miasta był ten skomponowany przez Mateusza Pospieszalskiego. Ustanowili oni też
Honorowy Medal za zasługi
dla Miasta Częstochowy. Po
korekcie herbu, to kolejne
dwa najważniejsze, symboliczne elementy kończącego
się powoli roku jubileuszu
800-lecia pisanych dziejów
miasta i trzech dekad samorządu.
Pierwszy hejnał Częstochowy
skomponowany został już w latach
50. XX w. przez Zygfryda Jałowieckiego. W roku 1966 można było go
wysłuchać podczas obchodów
1000-lecia państwa polskiego. Był
to utwór o tyle nietuzinkowy, że
skomponowany na trzy trąbki, a nie
na jedną – jak typowa kompozycja


tego rodzaju, choćby hejnał krakowski. Autorem kolejnego hejnału
był Stanisław Antoni Sypek. Ten najnowszy – tradycyjnie przeznaczony
na jedną trąbkę – został napisany
przez Mateusza Pospieszalskiego,
wybitnego częstochowskiego muzyka, instrumentalistę, kompozytora, członka m.in. grup ,,Tie Break”
i ,,Voo Voo”. Zapis nutowy hejnału
jest zastrzeżony i prawnie chroniony.
Nowy hejnał będzie musiał jeszcze
zostać zaopiniowany przez Komisję
Heraldyczną, czyli organ opiniodawczo-doradczy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Radni podjęli też uchwałę
w sprawie zamiaru ustanowienia
,,Honorowego Medalu za zasługi dla
Miasta Częstochowy”, ustalenia jego
wzoru oraz zasad i trybu jego nadawania.
Medalem „Praemiando Incitat” –
co z łaciny można przetłumaczyć
jako ,,nagradzając – zachęca” – mają
być wyróżniane osoby fizyczne,
prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości
prawnej, które poprzez swoją działalność zawodową, społeczną i publiczną – względnie realizację swoich

zadań na rzecz miasta – przyczyniły
się w sposób szczególny do jego rozwoju i promocji.
Odznaczenie będzie I lub II stopnia
(Złoty lub Srebrny). Medal I stopnia
prezydent Częstochowy nada po zasięgnięciu opinii Konwentu Odznaczenia; z kolei Medal II stopnia
będzie mógł zostać nadany z własnej
inicjatywy prezydenta.
Jak czytamy w opisie, odznaczenie
będzie się składać z dziesięcioramiennej asymetrycznej gwiazdy,
z nałożoną na nią okrągłą tarczą
z herbem miasta i napisem ,,Praemiando Incitat Częstochowa” na
otoku. Do całości dołączona będzie
materiałowa baretka.
Z wnioskiem o nadanie odznaczenia będą mogły występować instytucje, organizacje społeczne,
przedsiębiorcy, a także grupa 5 radnych obowiązującej kadencji Rady
Miasta. Wniosek powędruje do Konwentu za pośrednictwem prezydenta Częstochowy.
Podobnie jak w przypadku hejnału,
w sprawie ustanowienia medalu będzie jeszcze potrzebna opinia Komisji Heraldycznej.

PONIEDZIAŁEK-WTOREK 28-29 GRUDNIA 2020

W Sylwestra

Nie będzie godziny
policyjnej
- Rząd nie wprowadza w Sylwestra
godziny policyjnej, bo w tym celu
trzeba by wprowadzić stan wyjątkowy, apeluje jedynie o nieprzemieszczanie się i nieużywanie fajerwerków
- mówił premier Mateusz Morawiecki, odpowiadając na pytanie na niedzielnej konferencji prasowej.
Premier przyznał, że w Sylwestra
rząd nie wprowadza godziny policyjnej, apeluje jedynie o to, by się nie
przemieszać i bawić się w „kameralnym gronie”. - My godziny policyjnej
nie wdrażamy, aby ona mogła być zastosowana, musielibyśmy, za zgodą
pana prezydenta, wdrożyć stan wyjątkowy. Uważamy, że dziś nie jest to niezbędne, gdyż ustawa o stanie
zagrożenia epidemicznego daje nam
niemal wszystkie instrumenty, właśnie poza na przykład godziną policyjną. Dlatego bardzo gorąco
apelujemy o nieprzemieszczanie się,
również o nieużywanie fajerwerków,
aby ten Sylwester minął spokojnie apelował Mateusz Morawiecki.
Przyznał, że po wprowadzeniu obo-

strzeń, które zaczną obowiązywać
28 grudnia „tylko różne grupy zawodowe, które potrzebują korzystać
z bazy hotelowej, będą mogły z niej
korzystać”. Większość ludzi, jak dodał,
rząd prosi o „pozostanie w domu”. Wirus działa z opóźnieniem dwu-trzytygodniowym. Wdrożyliśmy nowe
obostrzenia, uprzedzając niejako
wzrost zakażeń na początku stycznia.
Obawiamy się tego, że taki wzrost
może nastąpić na skutek nieco wzmożonego ruchu, również handlowego,
z którym mieliśmy do czynienia
w okolicy połowy grudnia - wyjaśniał
szef rządu.
Zgodnie z decyzjami, ogłoszonymi
17 grudnia przez ministra zdrowia
Adama Niedzielskiego, od 28 grudnia
do 17 stycznia 2021 r. zostały wprowadzone dodatkowe obostrzenia
m.in. zamknięcie hoteli, ograniczenie
w działaniu galerii handlowych; w sylwestrową noc będzie zakaz przemieszczania się od godz. 19.00
31 grudnia do 6.00 rano 1 stycznia.
W ostatni poniedziałek opublikowano rozporządzenie w tej sprawie.

MZDiT

Możemy już jeździć
ulicą Korczaka
Przebudowana na odcinku od
skrzyżowania z ul. Jana III Sobieskiego do skrzyżowania z ul. Słowackiego ulica Korczaka została
już oddana do użytku. Koszt inwestycji, na którą Częstochowa
zdobyła dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych, to
ponad 1,8 mln zł.
Inwestycja objęła rozbiórkę istniejących nawierzchni, wykonanie kanalizacji deszczowej, przebudowę
i modernizację sieci elektrycznych
i telekomunikacyjnych, a następnie
ułożenie nowej nawierzchni wraz
z chodnikami, ścieżką rowerową,
parkingami i zjazdami. Na remontowanym odcinku pojawiło się też

nowe oznakowanie oraz nowe
drzewa.
Koszt inwestycji to 1,83 mln zł,
z czego połowa stanowi dofinansowanie z rządowego Funduszu Dróg
Samorządowych. Prace trwały od
10 sierpnia.
Ulica Korczaka jest już obecnie
otwarta dla ruchu. Linie autobusowe MPK nr 19, 25, 33 i 37 w kierunku Stradomia i Sabinowa wracają
na ulicę Korczaka od wtorku 22
grudnia, zgodnie z ich stałymi trasami. Z uwagi na konieczność „dojrzewania” świeżo wykonanych
zatok autobusowych jeszcze przez
pewien czas autobusy będą zatrzymywały się na wysokości przystanku - w pasie ruchu ulicy
Korczaka.

Pomoc

Częstochowianie
przyłączyli się
do „Szlachetnej Paczki”
Dzięki udziałowi częstochowianek
i częstochowian w tegorocznej akcji udało się przekazać 60 rodzinom wsparcie wartości 232 tys. zł.
Wszystkim darczyńcom symboliczne podziękowanie na ręce prezydenta miasta złożył przedstawiciel
,,Szlachetnej paczki”.
Organizowana od niemal dwóch
dekad ,,Szlachetna Paczka” to jedno
z najbardziej rozpoznawalnych
przedsięwzięć
społecznych

w Polsce. Opiera się na współpracy
darczyńców i wolontariuszy – wolontariusze szukają potrzebujących
rodzin, pracują z nimi, a darczyńcy
przygotowują odpowiednią pomoc.
Sama organizacja zaś dostarcza ram,
dzięki którym pomoc może płynąć
od jednych ludzi do drugich.
Symboliczne podziękowanie za
hojność dla wszystkich biorących
udział w akcji mieszkanek i mieszkańców Częstochowy prezydent
Krzysztof Matyjaszczyk odebrał
podczas ostatniej sesji rady miasta.
Opracowanie kolumny - Katarzyna Gwara
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Zaatakował oczekującą
na pociąg
Najbliższe dwa miesiące spędzi
w areszcie 19-latek, który dopuścił się zuchwałej kradzieży na
terenie będzińskiego dworca kolejowego. Młody mężczyzna zaatakował oczekującą na pociąg
40-letnią mieszkankę Cieszyna
wyrywając jej z ręki torebkę z dokumentami oraz torbę z zakupami. Za popełnienie przestępstwo
grozi mu 8 lat więzienia.
Do zuchwałej kradzieży doszło
na Placu Kolei Warszawsko - Wiedeńskiej w Będzinie. Oczekująca
na dworcu kolejowym 40-letnia
mieszkanka Cieszyna została
w pewnym momencie zaatakowana przez 19-latka, nie mającego

stałego miejsca zamieszkania.
Młody mężczyzna energicznym
ruchem wyrwał kobiecie trzymaną przez nią torebkę z dokumentami oraz torbę z zakupami,
po czym zaczął uciekać w kierunku centrum miasta. Okradziona kobieta ruszyła w pościg na
złodziejem, w między czasie krzycząc i wzywając pomoc. Świadkami jej pogoni za złodziejem byli
policjanci z Komisariatu Policji
w Czeladzi, którzy znajdowali się
w pobliżu placu. Uciekający mężczyzna dosłownie wpadł w ich
ręce. Decyzją będzińskiego sądu
19-latek został tymczasowo
aresztowany na dwa najbliższe
miesiące.
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Policyjna eskorta do szpitala
dziecięcego
W policyjnej służbie zdarzają się
takie chwile, gdy, obok profesjonalizmu musi pojawić się szybkość działania, także w niecodziennej sytuacji. Doświadczenie
mundurowych w wyścigu z czasem i umiejętności prowadzenia
samochodu bywają na wagę
zdrowia, a nawet życia. Przekonali się o tym policjanci z bielskiej drogówki, którzy eskortowali do szpitala samochód
z rocznym, poparzonym dzieckiem.

Mundurowi z bielskiej drogówki
– starszy sierżant Krzysztof Jarzyna i posterunkowy Dawid Słowiok pełnili służbę w Szczyrku.
Kiedy patrolowali ulicę Myśliwską,
do ich radiowozu podszedł mężczyzna. Kierowca poinformował
mundurowych, że jego roczne
dziecko poparzyło się wrzątkiem
i w związku z tym musi szybko dostać się do szpitala. Ponieważ nie
było możliwości sprawniejszego
udzielenia pomocy poprzez wezwanie karetki, mundurowi zdecydowali się na policyjny pilotaż.

Powiadomili o sytuacji oficera dyżurnego bielskiej komendy i używając sygnałów uprzywilejowania,
pilotowali samochód, którym 33letni ojciec wiózł dziecko. Policjanci
przez
blisko
30 km prowadzili eskortę, ułatwiając przejazd osobówce do
Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej. Dzięki temu, maluch na
czas trafił pod opiekę medyczną.
Lekarze stwierdzili poparzenia
II stopnia, a chłopczyk pozostał na
leczeniu w szpitalu.

Po kradzieży zgubił portfel
Ugodził nożem w twarz z dokumentami

Do zatrzymania mężczyzny podejrzanego o usiłowanie zabójstwa doszło w Panewnikach. Dyżurny
katowickiej komendy otrzymał
zgłoszenie, że przed jednym z budynków doszło do bójki pomiędzy
dwoma mężczyznami. Z relacji zgłaszającego wynikało, że jeden z nich
został ciężko raniony nożem. Na

miejsce natychmiast zostali skierowani katowiccy policjanci. Jako
pierwsi dotarli wywiadowcy, którzy
kilka ulic dalej zatrzymali podejrzanego. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Jak ustalili śledczy,
pomiędzy 29-latkami doszło do
kłótni, w czasie której jeden z nich
ugodził nożem drugiego w twarz.
Pokrzywdzony szybko trafił do szpitala, gdzie udzielona pomoc medyczna uratowała mu życie.
W Prokuraturze Rejonowej Katowice-Zachód zatrzymanemu przedstawiono zarzuty usiłowania
zabójstwa. Na wniosek śledczych
katowicki sąd zdecydował o jego
tymczasowym aresztowaniu na
trzy miesiące. Grozi mu kara dożywotniego więzienia.

Poinformował, że...
zabił swoich bliskich
Sporo niepotrzebnej pracy przysporzył w nocy policjantom 31-latek, który zadzwonił na numer
112 i przekazał, że zabił swoją
partnerkę oraz dzieci. Natychmiast podjęte wspólnie działania
z katowickimi policjantami doprowadziły do ustalenia, że był to
jedynie głupi żart zgłaszającego.
Dzięki temu zdarzeniu został jednak zatrzymany. Okazało się bowiem, że był poszukiwany przez
siemianowicką prokuraturę do
spraw zniszczenia elewacji budynków poprzez graffiti.
Nawet 5 lat więzienia grozi mężczyźnie, który poprzez namalowanie graffiti zniszczył elewacje
budynków Willi Fitznera oraz Specjalistycznej Placówki Wsparcia
Dziennego dla Dzieci w Siemianowicach. Do aktów wandalizmu doszło w połowie czerwca tego roku.
W sprawie tej został zabezpieczony
monitoring, który zarejestrował postać sprawcy. Mundurowi wytypowali podejrzanego, który unikał
jednak kontaktu ze stróżami prawa.
W związku z powyższym prokuratura wydała postanowienie o jego
zatrzymaniu. Mężczyzna wpadł, ponieważ w nocy zadzwonił na numer


alarmowy 112. Poinformował, że
zabił swoją partnerkę i dzieci. Gdy
policjanci otrzymali taką informację,
natychmiast rozpoczęli działania.
Błyskawicznie ustalili, gdzie przebywa osoba zgłaszająca. Niestety,
we wskazanym mieszkaniu słychać
było jedynie dźwięk telefonu, na
który mundurowi dzwonili. Pomimo
wezwań do otwarcia drzwi, nie było
żadnej reakcji. Policjanci podjęli decyzję o wejściu siłowym do mieszkania. W środku zastali dwóch
mężczyzn, którzy na widok mundurowych zrobili się agresywni. Jeden
z nich - 31-latek - przyznał się, że to
on powiadomił o zabójstwie. Twierdził, że był to jedynie głupi żart,
który zrobił, ponieważ był pijany.
Policjanci z Katowic skontaktowali
się z rodziną 31-latka i wykluczyli
wersję podawaną przez niego dyspozytorowi numeru 112. Siemianowiczanin, gdy wytrzeźwiał, usłyszał
zarzuty za popełnione przestępstwa zniszczenia mienia. Straty
łącznie przekroczyły 7000 złotych.
Oprócz tego został sporządzony
wniosek do sądu o ukaranie
31-latka za wywołanie fałszywego
alarmu. Za wykroczenie te grozi
kara aresztu, ograniczenia wolności
bądź grzywny do 1500 złotych.

Policjanci z zatrzymali 31-latka,
który najpierw ukradł w sklepie
butelkę wódki, a chwilę później,
uciekając, wyrwał z ręki napotkanej po drodze kobiety warty
blisko tysiąc złotych smartfon.
Po nocy spędzonej w policyjnym
areszcie usłyszał zarzuty. Za
kradzież zuchwałą grozi mu 8
lat za kratami. Prokurator objął
go policyjnym dozorem.
Patrolujący bielskie ulice mundurowi z Samodzielnego Pododdziału
Prewencji
Policji
w Bielsku-Białej odebrali wezwanie do jednego ze sklepów
przy ulicy Mickiewicza. Personel
zgłosił, że jeden z klientów zabrał z półki butelkę alkoholu
wartą 20 złotych i wybiegł. Ekspedientka wskazała stróżom
prawa kierunek, w którym zbiegł
złodziej. Sprawca kradzieży na
miejscu zgubił… portfel z dokumentami. Policjanci odczytali
z dowodu osobistego jego adres.
Jadąc do jego miejsca zamieszkania, usłyszeli komunikat nadany przez oficera dyżurnego
bielskiej komendy o kradzieży
cennego telefonu kobiecie, która
przechodziła przejściem podziemnym pod ulicą 3 Maja. Rysopis sprawcy tej kradzieży
pasował do poszukiwanego

pixabay.com

Wywiadowcy z katowickiej komendy zatrzymali mężczyznę podejrzanego o usiłowanie zabójstwa 29-latka. Mężczyzna został
zatrzymany tuż po tym jak uciekł
z miejsca zdarzenia. Na wniosek
śledczych, decyzją sądu, został on
tymczasowo aresztowany. Grozi
mu dożywocie.

przez nich mężczyzny, który
chwilę wcześniej w sklepie
ukradł wódkę. Policjanci zatrzymali zaskoczonego bielszczanina
na klatce schodowej kamienicy,
w której mieszka. 31-latek nie
zdążył uciec do mieszkania. Mundurowi znaleźli przy nim wartego
blisko tysiąc złotych Iphone’a.
Okazało się, że mężczyzna, uciekając ze skradzionym alkoholem,
zauważył kobietę, która trzymała w ręku urządzenie. 31-latek
wyrwał jej go z ręki i zbiegł. Następnie mundurowi przewieźli go
do sklepu przy ul. Mickiewicza,

gdzie zapłacił za skradziony alkohol, który spożył przed przyjazdem patrolu. Odzyskany przez
nich telefon wrócił do właścicielki, a bielszczanin trafił do policyjnego aresztu.
Po nocy spędzonej w policyjnym areszcie 31-latek został
doprowadzony do prokuratora.
Tam usłyszał zarzut zuchwałej
kradzieży, za które grozi kara pozbawienia wolności nawet do
ośmiu lat. Prokurator objął go
także policyjnym dozorem.
O jego dalszym losie zdecyduje
niebawem sąd.

Twierdzili, że doszło do nieszczęśliwego
wypadku. Okazało się, że to zabójstwo
Resztę życia w więzieniu może
spędzić 23-latek, który podejrzany jest o zabójstwo 45-latka.
Choć początkowo wydawało się,
że ofiara spadła ze schodów, policjanci szybko odkryli, że jego
śmierć nie była skutkiem nieszczęśliwego wypadku.
Oficer dyżurny z Sosnowca
otrzymał informację o mężczyźnie, który spadł ze schodów
i nie oddycha. Mimo że na miejscu
błyskawicznie zjawili się medycy,
nie zdołali oni uratować 45-latka,
który zmarł na skutek odniesio-

nych obrażeń.
Wstępne ustalenia policjantów
wskazywały na to, że mężczyzna
uczestniczył w zakrapianych alkoholem spotkaniu, z którego wyszedł do sklepu. Kiedy wracał,
miało dojść do nieszczęśliwego
wypadku na schodach. Zarówno
relacje przebiegu zdarzenia, które
opisywali pozostali uczestnicy
spotkania, jak i same obrażenia
45-latka były dla stróżów prawa
niejasne. Mundurowi podejrzewali, że do śmierci mężczyzny
mógł się ktoś przyczynić. Policyjny instynkt nie zawiódł. Po do-

kładnym przyjrzeniu się sprawie,
policjanci ustalili jak wyglądał
przebieg zdarzenia. Wyszło na
jaw, że pomiędzy 23-latkiem
i 45-latkiem doszło do kłótni,
która przerodziła się w bójkę. Jej
finał okazał się niestety tragiczny.
Dzięki zebranym przez śledczych
dowodom, 23-latek został zatrzymany, a sąd zdecydował, że odpowie za zabójstwo. Za
popełnione przestępstwo mężczyźnie grozi kara dozywotniego
pozbawienia wolności. Na razie
najbliższe 3 miesiące spędzi
w tymczasowym areszcie.
Opracowanie kolumny - Katarzyna Gwara
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LOMBARD
KAPS

20 lat doświadczenia
RABAT – 50% u nas to działa!

A
LUCJ
REWO OWA
CEN

Okna 5-kom.
1435 mm

1465 mm

SZYBKA GOTÓWKA za:
złoto, srebro, GSM,
RTV i inne

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

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

OGŁOSZENIA MOTORYZACYJNE
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+

OGŁOSZENIA
MOTORYZACYJNE
SPRZEDAM
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, bezwypadkowy, cena; 25 900 do negocjacji, 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, benzyna - 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

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 , opłacony , 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 , opłacony, 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

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

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

Q Mazda 5 1.8 16V 116KM, MZR, 2005,

Q Renaut Clio 1,5DCI, 2005,

Q Škoda RAPID 1.0 Spaceback Am-

Q Mazda 5 2006r 2.0-16v 7osobowy

Q Renault Clio 1.5, 1.5 dCi 90KM ,Ener-

Q Škoda Roomster 1.9, 1.9 TDI

Q Renault Clio 1.5 1.5 dCi 75KM ,

Q Škoda Superb 2.0 L&K Kombi 2.0

Q RENAULT ESPACE 2005 r, 22

Q Suzuki Swift IV, 2007 rok,

134500 km, 1800 cm3, benzyna cena 10900 PLN,
tel. 501 847 709
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

pełne wyposażenie, granatowy
met. - cena 4 800 PLN
- tel. 603 448 548

gy Life, z polskiego salonu Vat 23%,
2017, 87 550 km, 898 cm3, benzyna - 29 900 PLN, tel. 501 847 709
Business NAVI, Vat 23%, 2014,
134 250 km, 1461 cm3, diesel 25 500 PLN; tel. 501 847 709
diesel DCL, 197 tys. pełne wyposażenie, 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, benzyna23 900 PLN, tel. 501 847 709

Q Škoda Citigo Style 1.0 MPI 75 KM

bition 1.0 TSI 95 KM 5 G Salon PL
2018, 36 332 km, 999 cm3, benzyna - 44 900 PLN - tel. 601 383 710
105KM, Scout, 2007, 194 300 km,
1896 cm3, diesel - 13 500 PLN,
501 847 709
TDI 190 KM 4X4 DSG Salon PL 2017,
93 947 km, 1 968 cm3, diesel 99 900 PLN - tel. 601 383 710
I właściciel, benzyna, klimatyzacja, nieuszkodzony, 12 999 zł
do negocjacji Tel. 602 739 463

Q TOYOTA AYGO 2012/13 r,

pojemność silnika tysiąc, przebieg 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

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 Dom w szeregowej zabudowie : Cz-wa / Lisiniec. 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: Parkitka) 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 kondygnacje, 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 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)

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

SPRZEDAM
Q Antena do tv z przyłączem (kpl. do zamontowania), tel. 34 362 94 27

Q Antyki – francuski komplet z 1896 r.:

Biblioteczka + komoda z marmurowym blatem. Sygnowany, perfekcyjna renowacja.
Tel. 34 – 367 65 56

cena: 1 000,00 pln powierzchnia: 55,00 m²,
piętro 2; tel. 602852712

Q Białe kamienie - ozdobne, do ogrodu, worek

Q Częstochowa (dzielnica: trzech wieszczów)

Q Cegła (czerwona, pełna) z rozbiórki - 1000 szt.

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 gospodarczą, 1 zł za metr kwadratowy, na terenie Częstochowy, mieszkanie trzech wieszczy, m - 3,
umeblowane, cena 1000 zł - tel. 503 002 462

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

Q Wynajmę m3 50m2, i piętro umeblowane,

gotowe na zamieszkanie, najem krótkoterminowy, ul. Dąbrowskiego 41, tel. 602 307 570

Q Wynajmę pawilon piętrowy 85 m2 z użytkową 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
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20 kg/16 zł - Częstochowa, tel. 508 747 290
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

DAM PRACĘ

Q Lodówka mastercook duża, biała.

Q Przyjmę do pracy handlowca tel. 601 505 520

Q Lodówka ardo – wys. 141 Cm, sprawna,

Q Przyjmę do pracy drykiera/ wyoblacza

Q Lustro łazienkowe – o wym. 70 X 90 cm.

Q Praca w Radomsku – Operator wózka widło-

Tel. 721 390 993

cena: 190 zł. Tel. 798 - 649 - 665
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, MICTRO 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. dobrym 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

Q Przyjmę do pracy szlifierza tel. 601 505 520
tel. 601 505 520

wego z UDT lub Operator produkcji.
Więcej informacji: 663 330 218

Q Firma Tacho poszukuje pracownika

do serwisu tachografów, tel: 663 488 502

Q Podejmę pracę - pracownik gospodarczy, porządkowy, stróż, godziny popołudniowe, nocne.
Solidny i dyspozycyjny. Tel. 502 417 160

Q Pracownik gospodarczy, złota rączka. Zatrudnimy doświadczonego pana do prac fizycznych w firmie produkcyjnej oraz do pielęgnacji
ogrodu i warzywniaka. Wymagana umiejętność korzystania z różnych narzędzi. Główne
obowiązki to drobne naprawy, dbanie o czystość 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 komórkowych 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 – Częstochowa 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, pozna 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 może posiadać dzieci). Tel. 660 006 217

Jak zamieścić
ogłoszenie
w Życiu Częstochowy i Powiatu

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)
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Wybrane samochody na dzień 18 grudnia 2020 r.
NISSAN QASHQAI
1.6 D, rok prod. 2018, 4x4,
kraj., I - wł., gwarancja

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

69.900 zł

61.900 zł

n AUDI A6 3.0 D, rok prod. 2014 Quatro S-tronik, kraj.,
serwisowany,
n BMW 1, 1.6 E, rok prod. 2006

15.900 zł

n BMW 520, 2.0 D, rok prod. 2001, krajowy

7.900 zł

n BMW X5 3.0 D., rok prod. 2008

VW PASSAT 2.0 Diesel
rok prod. 2018 , kraj.,
I-wł., serwisowany,
F-VAT
63.900 zł
MAZDA 3
1.6 E, rok prod. 2010

23.900 zł
TOYOTA YARIS
1.0 E, kraj.,rok prod. 20142016, gwarancja, I-wł., F-VAT
31-900 - 33.900 zł

FORD FOCUS 1.6 benzyna +
LPG, rok prod. 2017,
krajowy, I-wł.,
serwisowany, F-VAT
37.900 zł
FORD FIESTA
1.25 E, rok prod. 2016

29.900 zł
VW PASSAT
2.0 D, rok prod. 2007

49.500 zł
169.000 zł

n BMW X5 M 50 D 3.0 D, rok prod. 2014
n BMW X6 2.0 D, rok prod. 2009-2011, F. VAT,
automat, skóra, navi, czujniki

 76.000 zł - 99.000 zł

n OPEL ASTRA 1.4 E, rok prod. 1998r., I-wł.

 3.800 zł

n OPEL ASTRA 1.9 D, rok prod. 2006

 12.800 zł

n OPEL MERIVA 1.4 E, rok prod. 2006, krajowy

7.900 zł
 19.900 zł

n OPEL VIVARO 2.5 D, rok prod. 2008

15.900 zł

n RENAULT MEGANE 1.5 D, rok prod. 2010,
n RENAULT MEGANE SCENIC 1.5 E, rok 2014, nawigacja

 27.900 zł

n SEAT ALHAMBRA 2.0 D, rok prod. 2010

 19.900 zł

n BMW X6 zakup 2018, 3.0D 313 kM, M pakiet F-VAT

248.800 zł

n SKODA OCTAVIA 1.9 Diesel, rok prod. 2006

 14.900 zł

n CITROEN C5 2.2 D, automat, rok prod. 2002

1.800 zł

n SUBARU LEGACY 2.0 D., rok prod. 2014

 21.900 zł

n TOYOTA AVENSIS 2.2 D, rok prod. 2010

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

2.900 zł

n DODGE CALIBER 2.0 D., rok prod. 2007

n TOYOTA YARIS VERSO 1.3 E, rok prod. 2002r.

12.000 zł

n VW JETTA 1.6 E, rok prod. 2007

n FIAT PUNTO 1.2 benzyna, rok prod. 2000

2.700 zł

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

n VW CRAFTER 2.0 D, rok prod. 2014

 28.900 zł

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

 21.900 zł

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

n FORD MONDEO 2.0 D, rok prod. 2007, kraj.

 16.900 zł

n DAEWOO LANOS 1.5 E, rok prod. 1998 kraj., I-wł.

n HONDA CIVIC 1.8 E 2008

21.900 zł

n KIA CEE’D 1.4 E, rok prod. 2012

25.500 zł

n MINI COOPER 1.5 E, 19 tys. km, krajowy, I-wł., gwarancja

16.900 zł

98.900 zł

72.900 zł

n MINI COOPER 1.6 E, zakup 2005

 14.400 zł

n NISSAN X TRAIL 2005r, 2.2D

 18.900 zł

45.000 zł
20.900 zł
 7.900 zł
 17.900 zł
 36.000 zł netto

n VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2016, kraj., I-wł., serwisowany,
F-VAT
n VW PASSAT 1.9 D, rok prod. 2002
n VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2009

 56.900 zł
58.900 zł
 6.900 zł
19.900zł

n VW POLO 1.2 benzyna+gaz, zakup w 2010

 17.900 zł

n VW TIGUAN 2012 rok, 1.4E/160 kM

 42.000zł

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

 46.900 zł

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

6.900 zł
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Pieski szukają kochającego domu!
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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
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

ŻELKA

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

NEVIL

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

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

HALFIK

Pogo to bardzo pogodny piesek, czasem można się zastanawiać 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 aktywnej 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

POGO

TIK
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 konfliktowy w stosunku do innych psów i bardzo dobrze dogaduje się z kolegą z boksu. Maki czeka teraz tylko na swoich jedynych 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

MAKI
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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 domu. :(
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 kolegą z boksu, na spacerze czasem.. może często też go zaczepiam 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

LILI

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. 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
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Aż trudno nam uwierzyć, że Mia jeszcze szuka domu! Dziewczynka owszem nie jest najmłodsza, bo ma około 9-lat, ale jaka jest piękna! :)
Mia niestety woli być też bardziej jedynaczką lub zniesie obecność 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?

CZAKI

MIA

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 spędza chętniej czas, co najważniejsze łatwiej jest tam pchać się na człowieka. ;) No to jak Lament to Twój nowy kumpel? ;)
ADOPTUJ!

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 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!

DIESEL
LAMENT

Arnold to bardzo mały i przyjacielski piesek:) Bardzo ceni sobie 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, 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

ARNOLD

