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Na początek walcowania

Huta Częstochowa
wznowiła produkcję
Huta Częstochowa, wydzierżawiona przez spółkę Corween Investments z grupy Liberty, w niedzielę 10 stycznia wznowiła produkcję. Na
początek „wystartowała” Walcownia Blach Grubych. Za kilka dni planowane są pierwsze od trzech miesięcy wytopy w Stalowni.
Corween Investments Sp. z o.o. –
jest w trakcie zmiany nazwy na Liberty Częstochowa - został
dzierżawcą huty na mocy umowy
podpisanej 23 grudnia 2020 r. z syndykiem masy upadłości ISD Huty
Częstochowa Sp. z o.o. Przejął przedsiębiorstwo i wszystkich pracowników (na dzień 1 stycznia 2021 r.
Huta Częstochowa zatrudniała 1148
osób). Zespół nowego dzierżawcy
wraz z osobami z kierownictwa huty
przygotował plan jej rozruchu. W celu jak najszybszego wznowienia
produkcji zdecydowano nie czekać na
zgromadzenie zapasów złomu i żelazostopów i uruchomienie stalowni,
ale rozpocząć walcowanie blach
w oparciu o wsad sprowadzony
z huty w czeskiej Ostrawie, także na-

leżącej do grupy Liberty - mówi Jacek
Noszczyk, rzecznik prasowy Huty
Częstochowa. - Zamówiono 7 tysiące
ton wsadu w 12-metrowych sztangach, który w ubiegłym tygodniu zaczął docierać do Częstochowy
transportem samochodowym i koleją. Dzięki temu w niedzielę o godz.
14 Walcownia Blach Grubych mogła
znów zacząć produkować blachy - dodaje. Pierwsze wytopy w częstochowskiej Stalowni są planowane
jeszcze w tym tygodniu. - Zgodnie
z planem pozwoli to utrzymać ciągłość produkcji w Walcowni Blach
Grubych, która po przerobieniu
wsadu z Ostrawy płynnie przedzie do
walcowania
częstochowskich
wlewków - podsumowuje Jacek Noszczyk.
■ Katarzyna Gwara

Policjant ruszył z pomocą

Samochód stanął
w płomieniach

Plany zakładają, że huta będzie produkowała 40 tysięcy ton blach miesięcznie.

Liberty Steel Group/GFG Alliance, do której należy dzierżawiąca Hutę Częstochowa spółka
Corween Investments to ósma co do wielkości firma stalowa w świecie (poza Chinami).
W 300 zakładach zlokalizowanych w 30 krajach zatrudnia ponad 35 tysięcy osób i osiąga
przychody w wysokości 20 miliardów dolarów. Zdolności produkcyjne zakładów to ponad
22 miliony ton wyrobów stalowych rocznie. Grupa jest też liderem w zrównoważonym przemyśle, którego misją jest osiągnięcie do 2030 r. neutralności pod względem emisji dwutlenku
węgla. Stosuje techniki produkcji Greensteel do wytwarzania stali niskoemisyjnej. Grupa Liberty zapewnia, że posiada strategiczny plan pełnego wykorzystania zdolności produkcyjnych Huty Częstochowa poprzez swoją sieć dystrybucji i zespół marketingowo-sprzedażowy,
działający w całej Europie. Ma ona kompetencje w zakresie dystrybucji blach grubych.
■ Katarzyna Gwara

O krok od tragedii. Na jednym z częstochowskich skrzyżowań
samochód stanął w płomieniach. Świadkiem zdarzenia był policjant z drogówki, który natychmiast ruszył z pomocą. Funkcjonariusz podbiegł do kierowcy i pomógł walczyć z ogniem.
Sierż. sztab. Damian Biernacki, policjant z częstochowskiej drogówki na
środku skrzyżowania zauważył forda, który stanął w płomieniach. Funkcjonariusz sięgnął po swoją gaśnicę i pomógł małżeństwu, do którego należał pojazd.
Zaraz za nim przybiegł inny świadek zdarzenia. Wszyscy mieli do dyspozycji zaledwie trzy małe gaśnice - opanowanie ognia okazało się niemożliwe. Po chwili
na miejscu pojawili się strażacy. Na szczęście udało się ugasić pożar. W zdarzeniu
nikt nie ucierpiał.
■ Katarzyna Gwara

Wypadek

Tragiczny wypadek
w dzielnicy Raków
Przy skrzyżowaniu al. Pokoju z ul. Marii Kuncewiczowej w Częstochowie doszło do potrącenia pieszej.
Do zdarzenia doszło w piątek, około godziny 17.00. Mimo przeprowadzonych czynności ratunkowych pracujący na miejscu Zespół Ratownictwa Medycznego stwierdził zgon osoby
poszkodowanej. Przyczyny zdarzenia ustala policja.

■ Kamil Dąbrowski

Namalował starożytne znaki Marsa i Wenus

Zniszczył elewację

zabytkowego

kościoła

Osiem lat w więzieniu może spędzić 23-latek, który uszkodził elewację zabytkowego kościoła pod
wezwaniem Świętego Mikołaja w Lublińcu. Wandal na jednej ze ścian świątyni namalował starożytne znaki Marsa i Wenus symbolizujące płeć
męską i żeńską.
W nocy z 4 na 5 stycznia uszkodził elewację zabytkowego kościoła pod wezwaniem Świętego Mikołaja w Lublińcu. Zawiadomienie dotyczące uszkodzenia mienia, a także obrazy uczuć
religijnych zostało zgłoszone w lublinieckiej komendzie. Prowadzone w sprawie policyjne czynności dały szybki efekt. Wandal
został zatrzymany już dzień później, 6 stycznia. Okazał się nim
23-letni mężczyzna. Mężczyzna usłyszał już zarzuty uszkodzenia
zabytku oraz obrazy uczuć religijnych innych osób, za które grozi
mu kara do 8 lat więzienia. Prokurator zastosował wobec niego
policyjny dozór oraz zakaz zbliżania się do budynku świątyni.
■ Katarzyna Gwara

Częstochowie

MPK testuje
autobusy
Na częstochowskie drogi wyjechały dwa
12-metrowe elektryczne autobusy miejskie. Będą one wozić pasażerów w ramach jazd testowych.
Jeden z pojazdów jest już dobrze znany w naszym
mieście. To autobus elektryczny marki Autosan
model Sancity. - Pojazd pozostanie na testowych
trasach do momentu rozpoczęcia dostaw 15 sztuk
bliźniaczego modelu, które miejski przewoźnik zamówił na mocy umowy podpisanej w 2020 roku
z firmą Autosan - przypomina Maciej Hasik,
rzecznik prasowy MPK.
Pierwsze powinny dotrzeć do nas wiosną. Za wyprodukowanie pojazdów wraz z infrastrukturą do
ładowania i długoterminowy najem całości na 7 lat
firma otrzyma około 48 mln zł brutto.
Drugim testowanym pojazdem jest autobus hybrydowy o napędzie diesla marki MAN Lion City
12 C. Auto będzie woziło pasażerów na kilku liniach
przez około 2 tygodnie.
■ Katarzyna Gwara
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COVID-19

Rozpoczynają się
testy przesiewowe
dla nauczycieli
W poniedziałek rozpoczęły się testy
przesiewowe na obecność SARS-CoV-2
dla nauczycieli klas I-III szkół podstawowych, nauczycieli szkół specjalnych
i pracowników obsługi administracyjnej szkół. Badania są dobrowolne
i bezpłatne. Potrwają do 15 stycznia.

Na testy zgłosić się mogą nie tylko nauczyciele, ale również pracownicy szkoły,
tj. obsługa administracyjna, kierownictwo szkoły, personel sekretariatu,
personel pomocniczy, personel odpowiedzialny za funkcjonowanie techniczne szkoły, personel sprzątający,
a także personel wykonujący bieżące
prace naprawcze na terenie szkoły.
Za pośrednictwem kuratoriów oświaty
i wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych zebrano informacje o zapotrzebowaniu na testy. Powiatowe
stacje sanitarno-epidemiologiczne zbierały listy imienne i oświadczenia od każdego zainteresowanego badaniem
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i na badanie.
Każdy nauczyciel i pracownik szkoły,
który zgłosił się do badania, otrzyma odpowiednie skierowanie. Jak podało
w piątek Ministerstwo Edukacji i Nauki,
do udziału w testach w całym kraju zgłosiło się ok. 165 tys. osób. Badania będzie
można zrobić w 600 punktach wymazowych. Wspomagać akcję będzie 130 zespołów Wojsk Obrony Terytorialnej.
Badania będą wykonywane testem
PCR (na obecność genów wirusa) w jednostkach inspekcji sanitarnej i w punktach drive-thru. Listy punktów i godziny
poboru wymazów od nauczycieli i pracowników szkół opublikowane zostaną
na stronach internetowych wojewódzkich i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych.
P.o. główny inspektor sanitarny
Krzysztof Saczka podał, że informacje
o tym, gdzie przeprowadzić badania
będą w zdecydowanej większości wysyłane osobom zainteresowanym w wiadomościach SMS.
Zakończenie testowania nauczycieli
jest planowane na 15 stycznia. 16 i 17
stycznia będą kompletowane wyniki,
a w razie wątpliwości badania wymazowe zostaną powtórzone. Wyniki testów będą zarejestrowane w systemie
EWP.
Wynik badania każdy badany otrzyma
najpóźniej w niedzielę. Wynik będzie dostępny na Internetowym Koncie Pacjenta. IKP to darmowa aplikacja
Ministerstwa Zdrowia, za której pomocą
szybko i bezpiecznie można sprawdzić
informacje o swoim zdrowiu. Aby zobaczyć swój wynik należy zalogować się za
pomocą profilu zaufanego lub podać
swój PESEL.
Osoby, które otrzymają pozytywny
wynik testu na obecność SARS-Cov-2,
muszą poddać się obowiązkowej
10-dniowej izolacji domowej (w przypadku braku objawów) oraz skontaktować się telefonicznie z lekarzem POZ.
Konieczne będzie również zgłoszenie do
Państwowej Inspekcji Sanitarnej osób
z kontaktu.
W tym celu można skorzystać z formularza zgłoszeniowego na stronie. Formularz pozwala na szybki kontakt
z inspekcją sanitarną i usprawnia przeprowadzenie wywiadu epidemiologicz

nego. Takiego zgłoszenia można dokonać
także za pośrednictwem całodobowej
infolinii sanepidu pod nr 22-25-00-115.
Osoby z pozytywnym wynikiem nie
będą musiały starać się o uzyskanie
zwolnienia lekarskiego. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma dostęp do
tych danych z systemu EWP, udostępni
je pracodawcy.
W systemie informatycznym EWP
(Ewidencja Wjazdu do Polski) Straż Graniczna zamieszcza informacje adresowe
i kontaktowe osób powracających do
kraju z zagranicy, objętych obowiązkową
kwarantanną. System ten jest również
wykorzystywany do przetwarzania danych innych osób podlegających obowiązkowej kwarantannie w związku
z epidemią wywołaną zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, a także osób podlegających izolacji w warunkach
domowych, osób, w stosunku do których
podjęto decyzję o wykonaniu testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2,
oraz osób zakażonych tym wirusem. Badania przesiewowe nauczycieli mają
zagwarantować bezpieczeństwo tak
personelowi szkół, jak i uczniom, a powrót dzieci do szkół nie zależy od wyniku
testowania nauczycieli, lecz od dalszego
przebiegu epidemii – zaznacza MEiN
w komunikacie dotyczącym badań przesiewowych.
Nie wszyscy są przychylnie nastawieni
do takiej formy testowania. Na przykład
w liście do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego prezydent Częstochowy
Krzysztof Matyjaszczyk stwierdził, że
taki sposób badań przesiewowych budzi
wiele wątpliwości – także wśród nauczycieli – i może okazać się mało skuteczny.
Prezydent argumentuje w liście, że
przeprowadzenie testów genetycznych
RT-PCR u części nauczycieli nie zobrazuje w pełni sytuacji epidemiologicznej
wśród tej grupy zawodowej. Nadal będą
osoby niezdiagnozowane, podejrzane
o zakażenie, a nawet w przypadku wykonania testu jego wynik może okazać się
fałszywy, w zależności od tego, kiedy został wykonany.
Wątpliwości w tej kwestii wyraził
w czwartek wiceminister edukacji i nauki
Dariusz Piontkowski. W jego ocenie, jeśli
testy „miałyby być skuteczne”, to trzeba
by je co jakiś czas powtarzać. - Są także
racje mówiące o tym, że być może warto
to zrobić. Taka decyzja zapadła, ja się jej
podporządkowuję i oczywiście współpracuję przy tym, żeby te testy objęły jak
największą grupę ludzi i być może pozwolą też poczuć się bezpieczniej nauczycielom – dodał Piontkowski.
Zgodnie z rozporządzeniem ministra
edukacji i nauki stacjonarne funkcjonowanie szkół, poza pewnymi wyjątkami,
zostało ograniczone do 3 stycznia 2021
r. Od 23 grudnia do 3 stycznia uczniowie
mieli przerwę świąteczną. Od 4 do 17
stycznia trwają ferie zimowe, w jednym
terminie dla wszystkich uczniów
w całym kraju.
Ministerstwo Edukacji i Nauki zaznacza, że powrót uczniów klas I-III do
szkół będzie możliwy jedynie w reżimie
sanitarnym. Minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział w piątek, że decyzja, czy uczniowie najmłodszych klas
wrócą do nauki stacjonarnej po 17
stycznia, czyli po feriach zimowych, czy
będą się uczyć zdalnie, zostanie podjęta
w tym tygodniu.
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Lubliniec

Zaginął 31-letni
Michał Choja
Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu prowadzą poszukiwania 31-letniego
mieszkańca Lublińca - Michała Choja. Ze wstępnych ustaleń wynika, że mężczyzna może przebywać poza granicami kraju.
Osoby mogące pomóc w ustaleniu miejsca przebywania osoby zaginionej proszone są o kontakt
z funkcjonariuszami prowadzącymi sprawę 47 85
832 55 lub najbliższą jednostką policji dzwoniąc
pod numer alarmowy 997 lub 112.
Rysopis:
wzrost 180 cm
sylwetka krępa
włosy ciemne, krótkie

Wpadł przez przypadek

Ukrywał się przez trzy lata
W ręce częstochowskich policjantów wpadł 44-latek,
który od trzech lat ukrywał się przed organami ścigania. Mężczyzna został zatrzymany właściwie przez
przypadek...

Policjanci z wydziału kryminalnego prowadzili
akurat ustalenia do innej sprawy, gdy z pobliskiej posesji wyszedł 44-letni mężczyzna. Kryminalni od razu
rozpoznali w nim poszukiwanego za oszustwo,

groźby karalne i jazdę samochodem w stanie nietrzeźwości. Od 2,5 roku ukrywał się za zachodnią granicą, a od pół roku w kraju.
44-latek zmienił swój wygląd, miejsce zamieszkania, zwyczaje, pracował „na czarno” i nie posiadał
swojego telefonu. Ale nawet to nie pomogło uniknąć
mu wymierzonej przez sąd kary pozbawienia wolności. Teraz prawie rok spędzi w więzieniu.

Częstochowa

Radni SLD apelują do mieszkańców
Częstochowscy radni SLD wystosowali specjalny apel
do mieszkańców. - Niezależnie od poglądów i światopoglądu: szczepmy się! Tylko w ten sposób wygramy
walkę z tym niewidzialnym wrogiem, który jest nie
tylko niebezpieczny dla naszego zdrowia, ale też częściowo paraliżuje nasze codzienne życie, powodując
pandemiczne ograniczenia - podkreślają.

- Teraz jednak - jak nigdy przedtem - potrzeba nam
solidarności i odpowiedzialności. Wiemy, że wiele
osób może mieć obawy i chce szczepić się świadomie.
Zachęcamy więc do sięgania po rzetelne informacje,
analizy i ekspertyzy dotyczące przetestowanych, zatwierdzonych i dopuszczonych do dystrybucji szczepionek na koronawirusa - przekonują radni SLD. - Nie
ulegajmy teoriom spiskowym, starajmy się weryfikować wiarygodność oraz źródła informacji, z których korzystamy! Niestety są na świecie grupy ludzi,

środowiska i politycy, którym zależy na dezinformacji,
chaosie i utrzymywaniu nas w stanie epidemicznego
zagrożenia oraz zdrowotnego i gospodarczego osłabienia - dodają.
Jak deklarują, wszyscy częstochowscy radni SLD
zaszczepią się w pierwszym możliwym dla samorządowców terminie. - Jednocześnie zapewniamy, że też
bardzo cenimy sobie naszą osobistą wolność, w tym
wolność wyboru. Uważamy jednak, że nasza wolność
nakłada na nas obowiązek dbania także o osobistą
wolność i bezpieczeństwo innych. Nasza wolność nie
powinna nikomu zagrażać i właśnie dlatego będziemy
się szczepić przeciwko COVID-19. Dzięki temu nie
ograniczymy czyjejś wolności i poczucia bezpieczeństwa, a jednocześnie nasza osobista wolność przestanie podlegać ograniczeniom (...). Apelujemy więc
o solidarność, otwartość i odpowiedzialność za siebie
i innych: skorzystajmy z możliwości szczepienia, jak
tylko będziemy mogli - podsumowują.

Policja

Okradli i... zażądali pieniędzy
za zwrot skradzionych rzeczy
Na dość nietypowy pomysł wpadła para złodziei
z Częstochowy. 45-letnia kobieta i jej 32-letni znajomy okradli śpiącego 39-latka. Po chwili zadzwonili do jego żony i... zażądali 200 zł. Stwierdzili, że
jeśli rozmówczyni zapłaci to zwrócą rzeczy należące do jej męża.

Do zdarzenia doszło na dworcu w Częstochowie.
39-letni mężczyzna czekał na pociąg, by wrócić do
domu. Do odjazdu miał jeszcze 3 godziny, więc postanowił napić się piwa w towarzystwie spotkanej tam
45-letniej kobiety. Po chwili dołączył do nich jej 32-

letni znajomy. Po dłuższej chwili wspólnego biesiadowania 39-latek zasnął. Gdy się obudził, zauważył, że
został okradziony. Poprosił swoich nowych znajomych, by oddali mu jego rzeczy, ale został uderzony
w twarz.
Gdy 39-latek spał, 45-latka zadzwoniła do jego
żony i zażądała od niej 200 złotych w zamian za
zwrot skradzionych przedmiotów. Kobieta przyjechała na dworzec i przekazała złodziejom pieniądze, by odzyskać telefon oraz portfel męża.
Policjanci zatrzymali sprawców następnego dnia.
Grozi im do 8 lat więzienia.
Opracowanie kolumny - Katarzyna Gwara
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Liczyła na szczęście.
„Wydrapała” zarzut karny
Na łut szczęścia liczyła 26-letnia świętochłowiczanka, która z jednego z miejscowych sklepów skradła kilkaset zdrapek loteryjnych o wartości 3800 zł oraz gotówkę.
Teraz kobieta będzie tłumaczyć się przed
sądem. Za kradzież grozi jej do 5 lat więzienia.
Do świętochłowickiej komendy wpłynęło
zawiadomienie o kradzieży pieniędzy oraz
zdrapek losowych z jednego ze świętochłowickich sklepów. Sprawą zajęli się śledczy
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Ukradli fajerwerki...

To był dopiero początek kłopotów

miejscowej komendy. Z relacji pokrzywdzonej oraz ustaleń kryminalnych wynika,
że 26-letnia pracownica sklepu, pod koniec
ubiegłego roku kilkukrotnie dopuściła się
kradzieży różnego rodzaju zdrapek. Ich wartość oszacowano na 3800 zł. Ku zaskoczeniu świętochłowiczanki, do jej drzwi
zapukali stróże prawa. W tym wypadku kobieta nie może jednak liczyć na łut szczęścia,
bowiem usłyszała już zarzut, za co może
trafić do więzienia nawet na 5 lat. O jej dalszym losie zadecyduje sąd.

Zaatakowała byłego męża
Chorzowscy policjanci zatrzymali 66-letnią
kobietę, która zaatakowała nożem swojego
byłego męża. Mężczyzna trafił do szpitala,
a kobieta do policyjnego aresztu. Chorzowianka usłyszała zarzut usiłowania zabójstwa. Na wniosek śledczych i prokuratora
sąd zdecydował o jej tymczasowym aresztowaniu. Za popełnione przestępstwo grozi
jej kara dożywotniego więzienia.
Dyżurny chorzowskiej komendy został powiadomiony, że na jednym z przystanków na
terenie miasta leży zakrwawiony mężczyzna.
Na miejsce niezwłocznie zostały skierowane
patrole z chorzowskiej „dwójki”. Gdy mundurowi dotarli pod wskazane miejsce, był już tam
obecny zespół ratowników medycznych, który
udzielał pomocy rannemu mężczyźnie, który
następnie został przewieziony do szpitala.

Mundurowi niezwłocznie podjęli działania
zmierzające do ustalenia bliższych okoliczności zdarzenia, a następnie swoje spostrzeżenia przekazali dyżurnemu, który na miejsce
skierował ekipę dochodzeniowo-śledczą. Jak
ustalili policjanci, w Nowy Rok około godziny
15, 66-letni mieszkaniec Chorzowa postanowił odwiedzić swoją byłą żonę. Gdy około
19 chciał opuścić mieszkanie 66-latki, ta zaatakowała go nożem. Na szczęście mężczyzna
zdołał opuścić mieszkanie oprawczyni i ostatkiem sił doszedł do pobliskiego przystanku,
gdzie stracił przytomność. Mężczyzna trafił do
szpitala, a kobieta do policyjnego aresztu. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie jej zarzutu usiłowania zabójstwa. Na
wniosek śledczych i prokuratora sąd zastosował wobec niej tymczasowy areszt. Za popełnione przestępstwo grozi jej kara nawet
dożywotniego więzienia.

Zaatakował 52-latka. Odpowie
za usiłowanie zabójstwa

Policjanci z Kalet namierzyli trzech nastolatków, którzy ukradli spore ilości fajerwerków. Zostali zatrzymani podczas
kontroli drogowej. Wtedy okazało się, że
był to dopiero początek kłopotów mieszkańców Bytomia. Na swoim koncie mieli
również kradzież samochodu.
Policjanci z Kalet zostali powiadomieni
o kradzieży sporych ilości fajerwerków wartych 1100 złotych jednego ze sklepów przy
ulicy 1 Maja. Stróże prawa, po przeanalizowaniu m.in. nagrań z monitoringu, ustalili
markę i numery rejestracyjne pojazdu, którym
poruszali się podejrzewani o kradzież młodzi
mężczyźni. Dotarcie do właściciela samochodu było tylko kwestią czasu.
Gdy następnego dnia po kradzieży mundurowi jechali do właściciela samochodu marki
Renault Megane, zauważyli poszukiwany samochód. Używając sygnałów świetlnych
i dźwiękowych, zatrzymali kierującego na
ulicy Woźnickiej w Miasteczku Śląskim. Wewnątrz pojazdu, oprócz kierowcy było również dwóch pasażerów. Wszyscy 18-latkowie
byli mieszkańcami Bytomia. Podczas kontroli
policjanci już wiedzieli, że zatrzymali złodziei
fajerwerków, ale nie przypuszczali, że to dopiero początek kłopotów nastolatków.
Kierowca samochodu nie miał prawa jazdy,
a auto było uszkodzone i wyglądało, jakby
brało udział w kolizji. Samochód nie miał ważnych badań technicznych oraz ubezpieczenia

OC. W samochodzie mundurowi znaleźli pistolet, amunicję oraz tabletki ecstasy. W bagażniku samochodu były skradzione
fajerwerki oraz inne przedmioty niewiadomego pochodzenia m.in. zegarki, puzzle oraz
telefony komórkowe.
Nastolatkowie zostali zatrzymani i trafili do
policyjnej celi. Szybko wyszło na jaw, że oprócz
kradzieży fajerwerków jeden z nich we wrześniu oraz w październiku, okradł sklepy na
ulicy Fińskiej i Bałkańskiej w Tarnowskich Górach, zabierając z nich towar warty łącznie
blisko 2500 złotych.
Ten sam nastolatek i jeden z jego zatrzymanych kolegów w miniony wtorek mieli kolizję
z kierowcą samochodu marki Opel Corsa. Podejrzewając, że właściciel auta nie będzie
w stanie im zapłacić za szkody, jeden z nich
kopnął go w głowę. Drugi w tym czasie, ukradł
mu kluczyki od auta, aby później wrócić na
miejsce i ukraść opla. Policjanci odzyskali samochód, który uszkodzony, był zaparkowany
na jednej z ulic w Bytomiu.
Mężczyźni usłyszeli zarzuty kradzieży, za co
grozi im do 5 lat więzienia. Jeden z 18-latków
usłyszał oprócz tego zarzut krótkotrwałego
przywłaszczenia pojazdu i posiadania narkotyków, za co grozi mu nawet 8 lat więzienia.
Nastolatek odpowie również za szereg wykroczeń. Mężczyzna, który kopnął w głowę
właściciela opla, oprócz zarzutów kradzieży
usłyszał zarzut naruszenia nietykalności cielesnej. O dalszym losie mieszkańców Bytomia
zadecyduje prokurator i sąd.

Znęcał się nad swoją partnerką
Mężczyzna podejrzany o usiłowanie zabójstwa 52-latka został zatrzymany przez katowickich policjantów. Podejrzany został
zatrzymany po tym jak uciekł z miejsca zdarzenia. Na wniosek śledczych, decyzją sądu,
został tymczasowo aresztowany, grozi mu
dożywocie.
Do zatrzymania mężczyzny podejrzanego
o usiłowanie zabójstwa doszło kilka godzin po
zdarzeniu. W sylwestrową noc dyżurny katowickiej komendy otrzymał zgłoszenie, że na
klatce schodowej w jednej z kamieniec słychać
było odgłosy awantury pomiędzy dwoma
mężczyznami. Z relacji zgłaszającego wynikało, że po kłótni starszy, zakrwawiony mężczyzna upadł, a młodszy uciekł z budynku. Na
miejsce natychmiast zostali skierowani katowiccy policjanci, a także karetka pogotowia,
która zabrała nieprzytomnego i rannego


w głowę mężczyznę do szpitala. W wyniku podjętych czynności, jeszcze tej samej nocy policjanci
z II komisariatu zatrzymali 18-latka podejrzanego
o usiłowanie zabójstwa. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Jak ustalili śledczy, młody mężczyzna uderzył pałką w głowę 52-latka
powodując u niego rozległe obrażenia. Tylko
dzięki szybkiej pomocy medycznej uratowano
jego życie. W Prokuraturze Rejonowej Katowice-Północ zatrzymanemu przedstawiono zarzuty
usiłowania zabójstwa. 18-latek już wielokrotnie
był zatrzymywany przez Policję, m.in. za kierowanie gróźb karalnych, kradzieże, rozbój, wymuszenie rozbójnicze, naruszenie nietykalności
cielesnej funkcjonariusza, zniszczenie mienia
i rozpijanie osoby małoletniej. Na wniosek śledczych katowicki sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na dwa miesiące. Grozi mu
kara dożywotniego więzienia.

32-letni mężczyzna usłyszał zarzut znęcania się nad swoją partnerką. Do stosowania
przemocy fizycznej i psychicznej, gróźb
oraz uniemożliwiania kobiecie wezwania
pomocy czy ucieczki z domu dochodziło od
kilku miesięcy. Domowy oprawca został
tymczasowo aresztowany, był już karany za
to samo przestępstwo.
Okrutne traktowanie kobiety przez jej
partnera trwało od trzech miesięcy. Już
wcześniej mężczyzna został skazany prawomocnym wyrokiem za groźby kierowane do
innej, poprzedniej partnerki. Nie pohamowało to jednak jego zapędów. W stosunku
do obecnej partnerki również zakończono
sprawę, gdzie usłyszał zarzuty między innymi kierowania gróźb i naruszania miru domowego. W toku jest też kolejna
sprawa dotycząca gróźb. Zastosowane
wobec niego środki zapobiegawcze nie odnosiły zamierzonego efektu. Mężczyzna

nadal czuł się bezkarnie. Po kolejnej awanturze, podczas której doszło do pobicia siemianowiczanki
oraz
zdemolowania
mieszkania, 32-latek zabrał jej klucze
z mieszkania oraz telefon komórkowy uniemożliwiając wezwanie pomocy. W końcu 36latce udało się wykorzystać brak czujności
oprawcy i zadzwonić na Policję. Powiadomieni o znęcaniu się nad kobietą stróże
prawa zatrzymali sprawcę i założyli niebieską kartę. Agresor był nietrzeźwy. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu,
a pokrzywdzona złożyła zeznania. Śledczy
przedstawili 32-latkowi zarzut znęcania się
nad partnerką. Z uwagi, iż dopuścił się tego
przestępstwa w warunkach tzw. recydywy,
kara jaka mu grozi, będzie surowsza. Podejrzany został doprowadzony do sądu z wnioskiem o zastosowanie wobec niego
tymczasowego aresztowania. Sąd przychylił
się do tego i agresor trafił do aresztu na
2 miesiące.
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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+
LPG, 2005r., sedan czarny, 5-d,
tel. 721 049 100

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

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

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, Es-

sentia, 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 Kli-

matyzacja 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 ,Energy Life, z polskiego salonu Vat 23%,
2017, 87 550 km, 898 cm3, benzyna - 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 die-

sel 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, benzyna- 23 900
PLN, tel. 501 847 709

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, benzyna - 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 wła-

ściciel, 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

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 Ambition 1.0 TSI 95 KM 5 G Salon 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

stron. Idealny na działalność. Tel. 606 875 401

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

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

Q Pensjonat w cz-wie pod działalność. Ul. Gro-

Q Meble w dobrym stanie - szafa, regał, szafka,

NIERUCHOMOŚCI

Q Pole o pow. 8134 M2, dł. 250 M, szer. 40–45 M

Q Meble młodzieżowe z biurkiem, ładne, w do-

Q Częstochowa (dzielnica: Tysiąclecie) cena: 1

Q Grunty rolne 0,8911 ha w wysoka lelowska /

Q Pilarka poprzeczno-wzdłużna dmpa-40 –

Q KUPIĘ samochód , motocykl , motorower

z lat 50-tych , 60-tych , 70-tych zapomniany ,
zastały w garażu nr tel. 608 097 274

WYNAJMĘ

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

nowa 37.Długi 29 m, szer. 9 M – 2 kondygnacje, z przybudówką. Tel. 502 636 143
w Częstochowie, ul. Juranda 40/44.
Tel. 887 627 682

gmina żarki, cena: 30 000 - do negocjacji,
tel. 508 719 237 Lub 506 797 760

Q Działka budowlana - Częstochowa (dzielni-

300,00 pln powierzchnia: 51,00 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 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


brym stanie. Lisiniec, Częstochowa. Tel. 508
747 290
mało używana! Tel. 790 819 855

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

Q Działka budowlana o pow. 2086 M2, wszystkie

Q Programator do pralki typ 770 nowy – tel.

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 piętrze w centrum lub śródmieściu Częstochowy.
Tel. 413 880 040 (Prosić Adama Klimasa)

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

regał nad szafkę, stolik, stolik pod TV, laptop Częstochowa Lisiniec, tel. 508 747 290

Q Prasowalnica elektryczna tel. 34 362 94 27

100,00 pln powierzchnia: 29,00 m², piętro 4;
tel. 602852712

Q Częstochowa (dzielnica: centrum) cena: 1

„minerva” - stan bardzo dobry. Cena do negocjacji. Tel. 603 521 686

ca: Raków) cena: 310 000,00 pln powierzchnia: 3 104,00 m²; tel. 502583667

media: woda, prąd, gaz. Jaskrów, 42-244 Mstów,
ul. Pszczela/ul. Ołowianka. Tel. 513 950 092

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

Q Antyki – francuski komplet z 1896 r.: Biblio-

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

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

Q Toaleta kompaktowa. – Używaną w b. do-

Q Białe kamienie - ozdobne, do ogrodu, worek

stanie, o wym. 170 X 75 cm. Tel. 501 109 822

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.

brym stanie. Tel. 501 109 822

Q Wanna metalowa – używaną w b. dobrym
Q Węgiel ekogroszek luzem i workowany

z dostawą pod podany adres na terenie
Częstochowy i okolic Tel. 601 495 165 (osoba
prywatna)

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. do-

brym 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

DAM PRACĘ

Q Laptop Acer + wiatrak itp. (głośniki) myszki;

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

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 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, la-

kiernictwo, 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

Q Stare telefony komórkowe, stare klucze, krzy-

Jak zamieścić
ogłoszenie

Q Stare bilony - nominał obojętny -tel. 663 626

w Życiu Częstochowy i Powiatu

żyki i medaliki, stare monety, eurocenty.
Tel. 667 499 164
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 gospo-

darczego, 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

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)
Opracowanie kolumny - Katarzyna Gwara
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19.

REKLAMA

motoryzacja

Uwaga na oszustów

Wieszają kłódki na klamkach
Oszuści znaleźli sobie nowy sposób wyłudzania pieniędzy. Na
klamkach samochodowych wieszają kłódki i krótkie liściki. Później
oferują pomoc w zdjęciu wątpliwej
ozdoby, jednak za podanie kodu/
szyfru oczekują zapłaty kilkuset
złotych. Policjanci ostrzegają i radzą, jak postąpić w takiej sytuacji.

Grudzień to bez wątpienia jeden
z ulubionych miesięcy oszustów,

kieszonkowców i włamywaczy. Wykorzystują oni świąteczną gorączkę,
tłok w sklepach i roztargnienie, by
zabrać nasze kosztowności i pieniądze. W swoich działaniach uciekają się do coraz to nowszych
pomysłów. Ich ostatnim wymysłem
jest metoda na tak zwaną kłódkę.
Na czym ona polega? Oszuści swoje
ofiary wypatrują na dużych parkinach – na przykład tych znajdujących się na terenach galerii
handlowych bądź dyskontów. Na-

stępnie na klamkach zaparkowanych samochodów wieszają
specjalne kłódki na kod. Obok
pozostawiają liścik "żądaniem
okupu", zatytułowany "Produkt reklamowy – gratis". Pojawia się w nim
propozycja nie do odrzucenia – jeśli
przelejemy 400 zł (a często nawet
więcej) BLIKiem, otrzymamy kod
otwierający wątpliwą ozdobę. Co
zrobić w takiej sytuacji? Jeżdżenie
z kłódką przypiętą do klamki nie jest
najlepszych pomysłem (choćby ze
względu na lakier), dlatego należy
jak najszybciej ją usunąć. Niestety
raczej nikt z nas nie wozi na co dzień
wozi w bagażniku sprzętu do cięcia
metalu. Najprostszą metodą, na po-
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zbycie się kłódki jest odkręcenie
klamki. Jeśli nie umiemy, bądź nie
możemy tego zrobić, najlepiej będzie udać się do ślusarza, który powinien szybko poradzić sobie
z problemem nie uszkadzając przy
tym lakieru. Możemy również pojechać do domu (bądź zrobić sobie
wycieczkę do sklepu z narzędziami)
i za pomocą odpowiedniego sprzętu
przeciąć i usunąć kłódkę. Pamiętajmy również, aby tego typu zdarzenie zgłosić na policję.
Policjanci ostrzegają:
● metoda na tak zwaną kłódkę
to kolejny sposób na wyłudzenie naszych pieniędzy,

● w okresie przedświątecznym
oszuści, naciągacze, liczą, że
zaangażowani w przedświąteczne przygotowania będziemy mniej czujni,
● każda sytuacja, która odbiega
od normy, może być pułapką.

Policjanci apelują:
● Zachowajmy ostrożność.
● Nie dajmy się zmanipulować,
nie ulegajmy sugestiom.
● Nie działajmy impulsywnie
i bez zastanowienia.
● O wszelkich nieprawidłowościach informujmy służby.

■ Katarzyna Gwara

Wybrane samochody na dzień 8 stycznia 2021 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

MINI COOPER 1.5 E, rok
prod. 2019, 9 tys. km,
kraj.,I-wł., gwarancja

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

72.900 zł
KIA SPORTAGE
1.6 E, rok prod. 2017,
gwarancja, kraj., I-wł.,
serwisowany,
74.900 zł
TOYOTA YARIS
1.0 E, kraj.,rok prod. 20142016, gwarancja, I-wł., F-VAT
31-900 - 33.900 zł

37.900 zł
FORD FIESTA
1.25 E, rok prod. 2016

29.900 zł
VW PASSAT
2.0 D, rok prod. 2007

16.900 zł

n BMW 1, 1.6 E, rok prod. 2006

15.900 zł

n OPEL VIVARO 2.5 D, rok prod. 2008

19.900 zł

n BMW X5 3.0 D., rok prod. 2008

49.500 zł

n RENAULT MEGANE 1.5 D, rok prod. 2010,

15.900 zł

n BMW X5 M 50 D 3.0 D, rok prod. 2014

169.000 zł

n RENAULT MEGANE SCENIC 1.5 E, rok 2014, nawigacja
n SEAT ALHAMBRA 2.0 D, rok prod. 2010

19.900 zł

n SKODA OCTAVIA 1.9 Diesel, rok prod. 2006
n SUBARU LEGACY 2.0 D., rok prod. 2014

45.000 zł

n BMW X6 2.0 D, rok prod. 2009-2011, F. VAT,
automat, skóra, navi, czujniki

76.000 zł - 99.000 zł

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

238.900 zł

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

1.800 zł

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

21.900 zł

27.900 zł
14.900 zł

n TOYOTA AVENSIS 1.8 E, rok prod. 2016,kraj., I-wł., serwisowany,
53.900 zł
F-VAT

n DAEWOO LANOS 1.5 E, rok prod. 1998 kraj., I-wł.
n DODGE CALIBER 2.0 D., rok prod. 2007

2.900 zł

n TOYOTA AVENSIS 2.2 D, rok prod. 2010

20.900 zł

12.000 zł

n FIAT PUNTO 1.2 benzyna, rok prod. 2000

2.700 zł

n TOYOTA YARIS VERSO 1.3 E, rok prod. 2002r.
n VW JETTA 1.6 E, rok prod. 2007

17.900 zł

7.900 zł

n FORD FOCUS 1.6 D, rok prod. 2014, kraj.,
serwis, F-VAT
n FORD MONDEO 2.0 E, rok prod. 2009, kraj.

28.900 zł

n VW CRAFTER 2.0 D, rok prod. 2014

21.900 zł

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

63.900 zł

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

16.900 zł

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

56.900 zł

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

58.900 zł

n HYUNDAI I30 1.4 E, rok prod. 2013 kraj., I-wł., serwisowany,
F-VAT

29.900 zł

n KIA CEE’D 1.4 E, rok prod. 2012

25.500 zł

n MAZDA 3 1.6 E, rok prod. 2010

23.900 zł

n MINI COOPER 1.6 E, zakup 2005

14.400 zł

n NISSAN X TRAIL 2005r, 2.2D

18.900 zł

12.800 zł
n OPEL ASTRA 1.9 D, rok prod. 2006
n OPEL INSIGNIA 2.0 D, rok prod. 2018, kraj., I-wł., serwisowany,
69.900 zł
F-VAT
n OPEL MERIVA 1.4 E, rok prod. 2006, kraj

7.900 zł

36.000 zł netto

n VW PASSAT 1.9 D, rok prod. 2002

6.900 zł

n VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2009
n VW POLO 1.2 benzyna+gaz, zakup w 2010

19.900zł

n VW TIGUAN 2012 rok, 1.4E/160 kM
n VW TOURAN 2.0 TDI, rok prod. 2013, 170 KM
n VW SHARAN 1.8 E+gaz, rok prod. 2001, automat

17.900 zł
42.000zł
46.900 zł
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

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

POGO
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ZAADOPTUJ PSA

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

PONIEDZIAŁEK-WTOREK 11-12 STYCZNIA 2021

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!

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

DIESEL
LAMENT
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