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73-letni mieszkaniec gminy Popów za-
groził swojemu sąsiadowi, że „pójdzie po 
siekierę i obrzuci go kamieniami”. Ten 
niewiele myśląc, zadzwonił po policję. 
Starszy mężczyzna postanowił się ukryć 
przed funkcjonariuszami w stodole. Gdy 
ci go znaleźli, rzucił w nich widłami. Póź-
niej sięgnął po deski. Ostatecznie 
usłyszał aż dziewięć zarzutów!

Oficer dyżurny kłobuckiej komendy 
otrzymał zgłoszenie o agresywnym męż-
czyźnie, który groził sąsiadowi, że „pójdzie 
po siekierę i obrzuci go kamieniami”. Na 
miejsce szybko został skierowany patrol 
policji. Przed przybyciem mundurowych, 
73-letni mieszkaniec gminy Popów, scho-
wał się w stodole. Gdy policjanci weszli do 
środka, mężczyzna znajdował się na pod-

wyższeniu. Z góry rzucał w mundurowych 
widłami i deskami.

Mężczyzna był agresywny i nie reagował 
na polecenia. Po pewnym czasie próbował 
uciec tylnym wyjściem. Tam czekał już na 
niego inny policyjny patrol. Agresywnego 
mieszkańca gminy Popów obezwładniono 
i zatrzymano. Jak się później okazało, męż-
czyzna był już wcześniej skazany za groźby 
kierowane w stosunku do sąsiada.

Sprawą zajmują się kłobuccy śledczy pod 
nadzorem częstochowskiej prokuratury. 
Mieszkaniec gminy Popów, po tym zdarze-
niu usłyszał łącznie aż 9 zarzutów: 5 z nich 
dotyczyło gróźb karalnych pozbawienia 
życia i zdrowia, które kierował do swoich 
sąsiadów, 2 zarzuty czynnej napaści na 
funkcjonariuszy podczas pełnienia obo-
wiązków służbowych oraz 2 zarzuty za 
znieważenie funkcjonariuszy podczas peł-
nienia obowiązków służbowych.

Decyzją prokuratora, 73-letni mieszka-
niec gminy Popów, został objęty dozorem 
policyjnym. Podejrzany ma zakaz wszel-
kich kontaktów z pokrzywdzonym sąsia-
dem oraz zakaz zbliżania się na odległość 
mniejszą niż 30 metrów.

Za popełnione przestępstwo gróźb karal-
nych grozi mu do 2 lat więzienia, nato-
miast za znieważenie i czynną napaść na 
funkcjonariusza podczas pełnienia obo-
wiązków do 10 lat za kratami.

www.zycieczestochowy.pl  www.facebook.com/ZycieCzestochowyiPowiatu

Cena 1,20 zł 
(w tym 8% VAT)

Nr 28 (1287)
Nr ISSN 22 99 4440 ŚRODA-CZWARTEK, 10-11 MARCA 2021

Aktualności   str. 1-2

Z policyjnego notatnika  str.3 

Reklama str. 4

Ogłoszenia drobne str. 4-5 

Reklama  str. 6, 9 

Zaadoptuj psa str. 7-8

Najpiękniejsza Polka wybrana po raz ko-
lejny! W Dzień Kobiet, 8 marca, odbył się 
już 42. finał konkursu Miss Polonia, który 
wygrała 22-letnia częstochowianka – Na-
talia Gryglewska.

W wieczór Dnia Kobiet w Teatrze Wielkim 
w Łodzi miała miejsce 42. w historii konkur-
su gala Miss Polonia. Wybory najpiękniej-
szej kobiety w Polsce poprowadziła zeszło-
roczna zwyciężczyni Karolina Bielawska 
wraz z Conrado Moreno, a uroczystość 
uświetniły występy piosenkarzy znanych z 
programów muzycznych: Alicji Szempliń-
skiej, Marcina Sójki oraz Krystiana Ochma-
na. Podczas gali o tytuł Miss Polonia 2020 
rywalizowało dwadzieścia kobiet, które za-
prezentowały m.in. suknie wieczorowe oraz 

suknie ślubne.
Zwyciężczynią tego prestiżowego konkursu 

piękności została jednak pochodząca z Czę-
stochowy Natalia Gryglewska. 22-latka jest 
modelką, w zeszłym roku ukończyła studia z 
dietetyki klinicznej na Śląskim Uniwersytecie 
Medycznym, a obecnie kontynuuje naukę na 
studiach magisterskich w Warszawie. Jako 
Miss Polonia 2020, Częstochowianka zdobyła 
bursztynową koronę oraz 50 tysięcy złotych i 
będzie reprezentować Polskę na światowych 
konkursach piękności takich, jak Miss World.

Tytuł I wicemiss zdobyła 23-letnia Klaudia 
Wonatowska, natomiast II wicemiss została 
Faustyna Wespińska.

Wszystkim uczestniczkom, a szczególnie 
naszej zwyciężczyni, serdecznie gratulujemy.

NFZ

Najlepiej ograniczyć
planowane świadczenia

Gratulujemy

Częstochowianka 
nową Miss Polonia

Aby zapewnić dodatkowe łóżka 
szpitalne dla pacjentów wyma-
gających pilnego przyjęcia do 
szpitala, NFZ zaleca ograni-
czenie do niezbędnego 
minimum lub czasowe zawie-
szenie udzielania świadczeń 
wykonywanych planowo. Takie 
polecenie wdał minister 
zdrowia.

- W związku z rozwojem epide-
mii, na polecenie ministra zdro-
wia, centrala NFZ zaleca ograni-

czenie do niezbędnego minimum 
lub czasowe zawieszenie udziela-
nia świadczeń wykonywanych 
planowo - brzmi wpis NFZ na 
Twitterze.

Natomiast na swojej stronie in-
ternetowej fundusz wyjaśnia, że 
ograniczenie udzielania świad-
czeń nie powinno dotyczyć pla-
nowej diagnostyki i leczenia cho-
rób nowotworowych. Dodatkowo 
- jak wskazał fundusz - przy ogra-
niczeniu lub zawieszeniu udziela-
nia świadczeń należy wziąć pod 
uwagę przyjęty plan leczenia 

oraz wysokie prawdopodobień-
stwo pobytu pacjenta po zabiegu 
w oddziale anestezjologii i inten-
sywnej terapii.

Zalecenie - jak wymienia NFZ - 
dotyczy przede wszystkim plano-
wanych pobytów w szpitalach w 
celu przeprowadzenia diagnosty-
ki, zabiegów diagnostycznych, 
leczniczych i operacyjnych, w 
szczególności endoprotezopla-
styki dużych stawów, dużych za-
biegów korekcyjnych kręgosłupa, 
zabiegów naczyniowych na aor-
cie brzusznej i piersiowej, pomo-

stowania naczyń wieńcowych, jak 
również dużych zabiegów torako-
chirurgicznych, zabiegów we-
wnątrzczaszkowych, nefrektomii, 
histerektomii, ale z powodów in-
nych niż onkologiczne.

Ponadto fundusz zaleca, by „w 
każdym przypadku odroczenia 
terminu udzielenia świadczenia, 
indywidualnie ocenić oraz wziąć 
pod uwagę uwarunkowania i ry-
zyka dotyczące stanu zdrowia pa-
cjentów, a także prawdopodo-
bieństwo jego pogorszenia i po-
tencjalne skutki”.

kłobuck

Z widłami na policjantów
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AKTUALNOŚCI

Dworczyk o zaleceniach NFZ

Sytuacja pandemiczna 
wymusza działania 
radykalne

Nie tylko dla pasjonatów historii

Powstało nowe miejsce 
na mapie Częstochowy

Częstochowscy strażnicy miejscy pod-
czas służby patrolowej w dzielnicy 
Północ okryli, że w jednym ze sklepów 
przy ul. Gombrowicza sprzedawany jest 
alkohol osobom nieletnim.

Strażnicy miejscy kontrolowali sklepy w 
rejonie ul. Gombrowicza i sprawdzali, czy 
nie dochodzi do zakłócania spokoju i po-
rządku publicznego oraz spożywania alko-

holu w miejscach publicznych. Okazało 
się, że w jednym z nich „napoje wyskoko-
we” sprzedawane są osobom nieletnim. 
Strażnicy miejscy podjęli interwencję wo-
bec 17-latka, a następnie wobec osoby 
sprzedającej. Nieletni został przekazany 
pod opiekę rodzicom.

Przy tej okazji przypominamy, że sprze-
daż wyrobów alkoholowych i tytoniowych 
osobom poniżej 18. roku życia jest praw-
nie zabroniona.

Częstochowa

Sprzedała alkohol 
osobie nieletniej

Przeciw COVID-19

Ponad 470 tys. nauczycieli 
zaszczepionych

Sytuacja pandemiczna wymusza działania 
radykalne - tak szef KPRM, pełnomocnik 
rządu ds. szczepień Michał Dworczyk od-
niósł się do zaleceń Narodowego Funduszu 
Zdrowia ws. ograniczenia lub czasowego 
zawieszenia planowych świadczeń.

W poniedziałek NFZ poinformował, że „w 
związku z rozwojem epidemii, na polecenie 
ministra zdrowia, centrala NFZ zaleca ogra-
niczenie do niezbędnego minimum lub cza-
sowe zawieszenie udzielania świadczeń wy-
konywanych planowo”.

Dworczyk został poproszony w Polsat 
News o wyjaśnienie decyzji ministra zdro-
wia Adama Niedzielskiego i NFZ. - Minister-
stwo Zdrowia przedstawiło pewne zalece-
nie i tutaj też warto podkreślić, że wbrew 
opiniom czy komentarzom, jakie się poja-
wiają, nie jest to przymusowe odwoływanie 
zabiegów czy różnego rodzaju działań me-

dycznych. Są to zalecenia związane z gwał-
townym przyrostem zachorowań na COVID 
- powiedział.

- Sytuacja pandemiczna wymusza różne 
działania takie radykalne i mamy do czynie-
nia z tego rodzaju sytuacją - zaznaczył szef 
KPRM. Podkreślił, że nie dotyczy to pacjen-
tów onkologicznych i „zawsze na końcu de-
cyzja zależy od lekarza”. - Jeżeli lekarz uzna-
je, że określony zabieg powinien się odbyć, 
to ten zabieg oczywiście odbywa się - po-
wiedział Dworczyk.

NFZ wyjaśnił, że ograniczenie udzielania 
świadczeń nie powinno dotyczyć planowej 
diagnostyki i leczenia chorób nowotworo-
wych. Dodatkowo - jak wskazał fundusz - 
przy ograniczeniu lub zawieszeniu udziela-
nia świadczeń należy wziąć pod uwagę 
przyjęty plan leczenia oraz wysokie praw-
dopodobieństwo pobytu pacjenta po zabie-
gu w oddziale anestezjologii i intensywnej 
terapii.

W Częstochowie uroczyście otwarto 
„Przystanek Historia” – Centrum Eduka-
cyjne Instytutu Pamięci Narodowej im. 
gen. Janusza Gąsiorowskiego. Placówka 
przy al. Najświętszej Maryi Panny 52 ma 
być nowoczesną strefą edukacyjną prze-
znaczoną zarówno dla młodzieży, jak i 
dorosłych.

Przystanek Historia będzie miejscem 
rozwijania zainteresowań dla pasjonatów 
historii, uczniów, studentów, naukowców 
czy świadków minionych wydarzeń. W je-
go pomieszczeniach będą odbywać się za-
jęcia edukacyjne, konferencje naukowe i 
popularnonaukowe, spotkania autorskie i 
tematyczne oraz wydarzenia rocznicowe. 
Ponadto będą tam prezentowane wysta-
wy, najnowsze książki i gry wydawane 
przez IPN, a także organizowane pokazy 
filmów dokumentalnych oraz wiele innych 
inicjatyw popularyzujących historię Polski.

- Przystanek Historia to jedna z inicjatyw 
IPN, gdzie nie tylko opowiadamy o naszej 
historii XX wieku, ale jest to również miej-
sce spotkań między pokoleniami – powie-
dział dr Jarosław Szarek, prezes Instytutu 
Pamięci Narodowej podczas otwarcia. W 
uroczystości wzięli udział m.in. parlamen-

tarzyści, przedstawiciele władz miasta i za-
proszeni goście.

Podczas inauguracji Adam Kurus, pra-
cownik Oddziałowego Biura Edukacji Na-
rodowej IPN w Katowicach, zaprezentował 
postać patrona Przystanku gen. bryg. Ja-
nusza Gąsiorowskiego.

Otwarcie Przystanku Historia poprzedzi-
ło odsłonięcie tablicy upamiętniającej 
młodzieżową organizację antykomuni-
styczną „Wolna Młodzież“ w budynku IX Li-
ceum Ogólnokształcącego im. C.K. Norwi-
da przy ul. Jasnogórskiej.

Patronem częstochowskiego Przystanku 
Historia IPN został gen. bryg. Janusz Gą-
siorowski, postać wybitnie zasłużona dla 
państwa polskiego i jego niepodległości, 
m.in. jako działacz niepodległościowy, do-
wódca wojskowy, teoretyk wojskowości, 
bibliograf i historyk (szerszy biogram po-
niżej). Ciekawostkę może stanowić fakt, że 
w odległości około stu metrów od siedziby 
Przystanku Historia znajduje się budynek 
dawnego dowództwa częstochowskiej 7. 
Dywizji Piechoty, w którym w latach 1935–
1939 gen. Gąsiorowski na co dzień prze-
bywał i pracował jako dowódca dywizji.

- Nie jest to jeszcze przesądzone, ale nie 
nastawiałbym się na to, że Wielkanoc spę-
dzimy tak, jak się przyzwyczailiśmy, w 
wielkim rodzinnym gronie - powiedział 
wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, 
pytany o ewentualne obostrzenia, które 
mogą obowiązywać w czasie zbliżających 
się świąt.

W rozmowie w telewizji Republika w po-
niedziałek wieczorem zaznaczył, że na razie 
nic nie jest przesądzone, ale wydaje się, że 
szczyt zachorowań przypadnie właśnie na 
przełom marca i kwietnia, czyli okres tuż 
przed Wielkanocą. - Wydaje się jednak, że 
święta nie będą odbywać się tak, jak przy-
zwyczailiśmy się, czyli w bardzo szerokim 
gronie rodzinnym. Nie trzeba się nastawiać 
na normalne święta. Będziemy je spędzać 
w tym reżimie sanitarnym, ograniczonej 
liczbie osób - zaznaczył Kraska.

Nie wykluczył, że utrzymany będzie limit 
pięciu osób w czasie spotkań, jednak - jak 
dodał - decyzja w tej sprawie podejmowana 
będzie na tydzień przed świętami, by wziąć 
pod uwagę jak najbardziej aktualną sytu-
ację epidemiczną.

Wiceminister wyraził równocześnie opi-
nię, że II kwartał będzie przełomowy, jeśli 
chodzi o szczepienia Polaków. - Tych szcze-
pionek powinno być zdecydowanie więcej 
niż teraz - zaznaczył.

Natomiast odnosząc się do wydłużenia 
czasu między dwiema dawkami szczepienia 
- do 12 tygodni (84 dni) w przypadku prepa-
ratu AstryZeneki i do 6 tygodni (42 dni) w 
przypadku szczepionki Pfizer - podkreślił, 
że już pierwsza dawka zabezpiecza przed 
niebezpiecznym przebiegiem COVID-19, a 

równocześnie pozwala na to, by zaszczepić 
więcej osób. - To jest dobre rozwiązanie, by 
jak najszybciej wyszczepić jak największą 
populację - wyjaśnił.

Jednocześnie wiceminister zaznaczył, że 
obecnie w szpitalach widoczny jest tzw. 
efekt poszczepienny, czyli coraz mniej star-
szych osób jest hospitalizowanych. Dodał, 
że uśredniony wiek pacjentów, którzy z po-
wodu zakażenia SARS-CoV-2 trafiają na od-
działy zmniejszył się do 63 lat.

Wiceminister przypomniał też, że w tej 
chwili działa w Polsce 35 szpitali tymczaso-
wych z ponad 7 tys. łóżek. - W tej chwili w 
szpitalach tymczasowych zajętych jest 1025 
łóżek, czyli mamy dość duży bufor bezpie-
czeństwa - powiedział.

Natomiast komentując bieżącą sytuację 
dotyczącą zakażeń wskazał, że ich wzrost 
wynika z dwóch czynników - mutacji brytyj-
skiej, która wypiera „tradycyjnego wirusa” i 
zmęczenia społeczeństwa epidemią, co 
przekłada się na to, że zasady bezpieczeń-
stwa nie są przestrzegane. Równocześnie 
wskazał, że przed nami jeszcze trudne i 
ciężkie tygodnie. Wskazał, że dynamicznie 
rosną zakażenia nie tylko w wojewódz-
twach północnych - na Warmii i Mazurach 
oraz Pomorzu, ale także na południu - w 
woj. śląskim. Podobnie nieciekawie prze-
stawia się sytuacja na Mazowszu, które jest 
„na pudle, czyli na III miejscu, jeśli chodzi o 
liczbę zakażeń na 100 tys. mieszkańców”.

Przypomniał, że rząd pod koniec tygodnia 
będzie podsumowywał sytuację i podejmo-
wał adekwatne decyzje w sprawie przywra-
cania obostrzeń.

- Ponad 470 tys. nauczycieli zostało już 
zaszczepionych przeciw COVID-19 - poin-
formowało we wtorek MEiN. Szczepienia 
wśród tej grupy rozpoczęły się 12 lutego. 
Nauczyciele szczepieni są preparatem 
firmy AstraZeneca.

- Mamy już ponad 470 tys. zaszczepio-
nych nauczycieli - podało we wtorek Mini-
sterstwo Edukacji i Nauki na Twitterze.

Łącznie w lutym i w marcu - w I, II i III tu-
rze zgłoszeń na szczepienia przeciw CO-
VID-19 zarejestrowało się 590 tys. nauczy-
cieli, nauczycieli akademickich i osób pro-
wadzących zajęcia na uczelniach.

I tura zapisów, która rozpoczęła się 8 lu-
tego, a zakończyła 10 lutego, obejmowała 
nauczycieli do 60. roku życia. Zgłosiło się 
wówczas 268 tys. osób.

W II turze, w której zapisy trwały od 15 
do 19 lutego, było blisko 277 tys. rejestra-

cji nauczycieli, w tym prawie 63 tys. doty-
czyło nauczycieli akademickich i innych 
osób prowadzących zajęcia na uczelniach. 
Rejestrować się w niej mogli nauczyciele i 
nauczyciele akademiccy do 65 roku życia.

W III turze rejestracji nauczycieli na 
szczepienia, która trwała od 2 do 3 marca, 
uprawnieni byli m.in. nauczyciele w wieku 
65-69 lat oraz osoby, które nie zarejestro-
wały się we wcześniejszym terminie, a by-
ły do tego uprawnione. Zgłosiło się ok. 45 
tys. nauczycieli, w tym ponad 35 tys. na-
uczycieli oświaty oraz blisko 10 tys. akade-
mickich.

Zgłoszenia były rejestrowane w dwóch 
systemach – dla nauczycieli oświaty w Sys-
temie Informacji Oświatowej, a dla akade-
mickich w systemie POL-on.

Wielkanoc

Święta w małym gronie
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Dzięki współpracy z mieszkańcami pie-
karscy kryminalni zatrzymali 57-latka 
podejrzanego o  przywłaszczenie port-
fela oraz wypłatę gotówki z bankomatu. 
Mężczyzna podczas przesłuchania 
przyznał się do zarzucanych mu 
czynów. Za popełnione przestępstwa 
grozi mu do 10 lat pozbawienia wol-
ności.

Piekarscy kryminalni zatrzymali męż-
czyznę podejrzanego o  przywłaszczenie 
portfela i  kradzież pieniędzy z  konta 
bankowego. Zdarzenie miało miejsce 

pod koniec grudnia. Wtedy 
też jeden z  mieszkańców 
przez nieuwagę zostawił 
w sklepie swój portfel, w któ-
rym były pieniądze i  doku-
menty. Niestety zguba trafiła 
w  ręce nieuczciwego znalaz-
cy, który używając karty ban-
komatowej, wypłacił z  konta 
poszkodowanego 5 tysięcy 
złotych. W ramach prowadzo-
nych czynności wizerunek 
poszukiwanego złodzieja zo-
stał opublikowany na stronie 
internetowej komendy, jed-
nak pomimo tego mężczyźnie 
dotąd udawało się uniknąć 

kontaktu z  organami ścigania. Dzięki 
wnikliwej pracy piekarskich kryminal-
nych oraz współpracy z  mieszkańcami 
57-latek został zatrzymany podczas za-
kupów w  centrum miasta. Mieszkaniec 
Piekar swoje zachowanie tłumaczył po-
kusą wzbogacenia się. Usłyszał on już za-
rzuty dotyczące przywłaszczenia portfe-
la oraz kradzieży z  włamaniem. Na po-
czet przyszłych kar i grzywien policjanci 
zabezpieczyli 500 złotych. O dalszym lo-
sie mężczyzny zadecyduje teraz sąd. Za 
popełnione przestępstwa grozi mu do 
10 lat więzienia.

Z POLICYJNEGO NOTATNIKA

Rozbili agencję towarzyską

Za pośpiech 
i rutynę
ukarał się sam. 
Policjanci 
dołożyli mandat

Ich łupem padły garnki 
i ekspresy do kawy

Tymczasowy areszt dla 
czterech porywaczy

Kryminalni z  bielskiej komendy 
i  śledczy z  placówki Straży Granicznej 
w  Bielsku-Białej rozpracowali grupę 
przestępczą zajmującą się sutener-
stwem oraz rozbili działająca w jednej 
z bielskich dzielnic agencję towarzyską. 
Sąd aresztował kierującego proce-
derem 44-latka, a  dwoje jego 
wspólników objął policyjnym dozorem 
i  poręczeniami majątkowymi. Za prze-
stępstwa, o  które są podejrzani, grozi 
kara 5 lat więzienia.

Policjanci i  strażnicy graniczni współ-
pracujący w  ramach zwalczania prze-
stępczości związanej z prostytucją trafili 
na trop działającej w  jednej z  bielskich 
dzielnic agencji towarzyskiej. Według 
uzyskanych przez nich jeszcze w  ubie-
głym roku informacji, w prywatnym bu-
dynku na przedmieściach Bielska-Białej, 
kilkuosobowa grupa przestępcza miała 
ułatwiać oraz czerpać korzyści majątko-
we z uprawniania prostytucji przez inne 
osoby. Proceder został tak zorganizowa-
ny, aby ułatwiać trudniącym się dobro-
wolnie nierządem kobietom oferowanie 
usług seksualnych. Funkcjonariusze obu 
służb pod nadzorem bielskiej prokuratu-
ry rozpoczęli wspólne śledztwo. W toku 
prowadzonych czynności prowadzący 
postępowanie kryminalni razem ze 
strażnikami granicznymi wytypowali kie-
rującego przestępczym procederem 
44-letniego mieszańca powiatu cieszyń-

skiego oraz jego dwóch wspólników. We-
dług uzyskanych informacji mężczyźnie 
pomagali 45-latek i  31-latka z  Bielsku-
-Białej.

Od ubiegłego roku pod nadzorem Pro-
kuratury Rejonowej Bielsko-Biała – Połu-
dnie skrupulatnie zbierany był materiał 
dowodowy przeciwko sutenerom. Śled-
czy ustalili podział ról, które obowiązy-
wały w przestępczym procederze. Agen-
cją kierował 44-letni mieszkaniec powiatu 
cieszyńskiego, a  dwoje bielszczan wyko-
nywało przydzielone im zadania. W agen-
cji dobrowolnie pracowało od kilku do kil-
kunastu kobiet.

Policjanci i  strażnicy graniczni przy 
wsparciu funkcjonariuszy Samodzielnego 
Pododdziału Kontrterrorystycznego Poli-
cji w  Katowicach zatrzymali całą trójkę 
w  miejscach ich zamieszkania. Podczas 
przeszukania w mieszkaniu 45-latka poli-
cjanci znaleźli także marihuanę. Po nocy 
spędzonej w policyjnym areszcie wszyscy 
zostali doprowadzeniu do prokuratury. 
Tam usłyszeli zarzuty ułatwiania i czerpa-
nia korzyści majątkowej z  uprawiania 
przez inne osoby prostytucji. 45-letni biel-
szczanin usłyszał także zarzut posiadania 
narkotyków. Sąd na wniosek śledczych 
postanowił tymczasowo aresztować na 3 
miesiące kierującego procederem 44-lat-
ka. 31-latkę oraz 45-letniego bielszczani-
na prokurator objął policyjnym dozorem 
oraz poręczeniem majątkowym. Za prze-
stępstwa, o jakie są podejrzani, grozi ka-
ra nawet 5 lat więzienia.

Zaledwie kilka godzin zajęło krymi-
nalnym z Żor namierzenie i zatrzymanie 
dwóch recydywistów, którzy włamali się 
do jednego z popularnej sieci salonów. 
Przestępcy ukradli artykuły RTV i  AGD, 
warte 11 tysięcy złotych. Obaj usłyszeli 
zarzuty i  zostali oddani pod policyjny 
dozór. Grozi im do 15 lat więzienia.

Dwaj mężczyźni w wieku 24 i 33-lat wybili 
szybę w drzwiach wejściowych i dostali się 
do wnętrza salonu RTV i AGD, skąd wynie-
śli trzy komplety garnków i trzy ekspresy ci-
śnieniowe. Kolejny z nich uległ zniszczeniu, 
więc porzucili go.

Już po kilku godzinach od włamania, w rę-
ce kryminalnych wpadł 24-latek, a następ-

nie jego 33-letni wspólnik. Policjanci odzy-
skali też część wartego 11 tysięcy złotych 
łupu.

Obaj mężczyźni usłyszeli zarzuty za kra-
dzież z  włamaniem, której dopuścili się 
w  warunkach powrotu do przestępstwa. 
Zarówno młodszy, jak i starszy, na swoim 
koncie mieli wcześniej przestępstwa prze-
ciwko mieniu i pobyty w więzieniach.

24-latkowi śledczy ponadto udowodnili, 
że na początku lutego włamał się do miesz-
kania na osiedlu Pawlikowskiego, z którego 
ukradł telewizor, odzież oraz perfumy.

Prokurator, po zapoznaniu się z  aktami 
sprawy, podjął decyzję o objęciu włamywa-
czy policyjnym dozorem. Za kradzież z wła-
maniem, której dopuścili się w warunkach 
tzw. recydywy, grozi im 15 lat więzienia.

W Przyszowicach k. Gliwic 50-latek kierujący 
chevroletem, omijając rogatki, wjechał na 
strzeżony przejazd kolejowy i… doprowadził 
do zderzenia z  przejeżdżającym pociągiem 
towarowym. Potem mężczyzna w pośpiechu 
odjechał z miejsca kolizji. W tym przypadku 
skończyło się na stratach materialnych 
i strachu, ale było o krok od tragedii.

Przejazd przez torowisko zawsze wiąże się 
z  ryzykiem. Nie wolno omijać opuszczonych 
lub opuszczających się rogatek, a przy otwar-
tych trzeba się rozejrzeć, czy aby na pewno 
tor jest wolny. W  tej historii maszynista był 
w  stanie zatrzymać ciężki skład dopiero na 

stacji w Gierałtowicach.
Dyżurna ruchu kolejowego z Gierałtowic na-

tychmiast powiadomiła policję. Na miejsce 
skierowano patrol gliwickiej drogówki, który 
nie miał problemów z  ustaleniem pojazdu 
sprawcy – na torowisku leżały bowiem części 
z samochodu marki Chevrolet, a wśród nich 
przedni zderzak z... tablicą rejestracyjną.

Natychmiast rozpoczęto poszukiwanie 
sprawcy incydentu. Z jego odnalezieniem też 
nie było kłopotów – uszkodzony samochód 
znaleziono na posesji, a kierujący przyznał się 
do winy. Był trzeźwy. Zdarzenie tłumaczył błę-
dem i pośpiechem. Mieszkaniec powiatu gli-
wickiego został ukarany mandatem karnym.

Policjanci z  Wydziału Kryminalnego KWP 
w  Katowicach zatrzymali 4 osoby zamie-
szane w  sprawę porwania dla okupu 
30-letniego mieszkańca Jaworzna. Najpierw 
mężczyzna został uprowadzony przez dwie 
osoby - 25-letnią kobietę i  jej 28-letniego 
znajomego. Sprawcy zażądali od niego 
kwoty 25 tys. zł, a potem kolejnych 60 tys. 
zł. Następnie mężczyzna wymuszenie długu 
zlecił dwóm innym mężczyznom, w tym oby-
watelowi Rosji. Mężczyźni przygotowywali 
się już do kolejnego napadu, ale ich plany 
udaremnili kryminalni. Wszyscy zostali tym-
czasowo aresztowani przez sąd. Grozi im do 
15 lat więzienia.

Policjanci z Sekcji do Walki z Przestępczością 
Przeciwko Życiu i  Zdrowiu Wydziału Kryminal-
nego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowi-
cach rozwiązali sprawę uprowadzenia dla oku-
pu mieszkańca Jaworzna. Do zdarzenia doszło 
23-24 grudnia ubiegłego roku. 30-latek został 
podstępem zwabiony na parking samochodo-
wy jednego z  jaworznickich marketów, gdzie 
przyjechała znana mu osobiście 25-latka. Jak się 
okazało, kobieta nie pojawiła się na spotkaniu 
sama... Towarzyszył jej 28-letni znajomy, który 
grożąc 30-latkowi przedmiotem przypominają-
cym broń, kazał mu wsiąść do swojego samo-
chodu. Następnie sprawcy zażądali od niego 25 
tysięcy złotych.

Po wymuszeniu przekazanie pieniędzy spraw-

cy uprowadzili 30-latka i pojechali z nim do Kra-
kowa. Tam wybrał on z bankomatu 5 tysięcy zło-
tych i również przekazał przestępcom. Ostatecz-
nie duet powołując się na znajomości u Czecze-
nów oraz w towarzystwie jednego z nich zażą-
dał kolejnej sumy pieniędzy w kwocie 60 tysięcy 
złotych. Dopiero następnego dnia rano porywa-
cze wypuścili mężczyznę i pozostawili go w Kra-
kowie. Dali mu również kilka dni czasu na zorga-
nizowanie brakującej gotówki.

Jak ustalili śledczy, po tym zdarzeniu mieszka-
niec Żor chcąc uregulować swoje zobowiązania 
„sprzedał” temat wymuszenia długu dwóm in-
nym mężczyznom, w tym w/w obywatelowi Ro-
sji. 30-latek i 26-latek przygotowywali się już do 
ponownego uprowadzenia mieszkańca Jaworz-
na, jednak ich plany udaremnili policjanci.

Najpierw śledczy zatrzymali 25-latkę i jej kom-
pana z  Żor w  miejscowościach, w  których za-
mieszkują. W  zatrzymaniu mężczyzny wzięli 
udział policyjni kontrterroryści z  Katowic. Na-
stępnie kryminalni wkroczyli do mieszkań 
w Rzeszowie i Krakowie, aby zatrzymać pozosta-
łych dwóch mężczyzn. Jeden z  nich próbował 
uciec przed policjantami, zeskakując z dachu ka-
mienicy. Bezskutecznie, ponieważ stróże prawa 
byli przygotowani na taką ewentualność i uda-
remnili próbę ucieczki mężczyzny.

Cała czwórka została tymczasowo aresztowa-
na przez sąd na 3 miesiące. Wszystkim grozi 15 
lat więzienia. Śledczy odzyskali także część 
pieniędzy odebranych pokrzywdzonemu. 
Śledztwo w tej sprawie nadzoruje Prokuratu-
ra Okręgowa w Katowicach.

Zarzuty dla 
nieuczciwego 
znalazcy
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SPRZEDAM
 OALFA ROMEO 1.9 jtdm 150 km, 
2007r. stan bardzo dobry,  
full opcja, cena 17 500 PLN  
tel. 788 635667

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

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

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

 OAudi 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

 OAudi 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

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

 OAudi Q5 , 2.0 TFSI 220KM Quat-
tro, 2016, 66 200 km, 1984 cm3, 
benzyna - cena: 89 900 PLN,  
tel. 501 847 709

 OAudi 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

 OAudi 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

 OAudi 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

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

 OCitroën 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

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

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

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

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

 OChevrolet Spark 796 cm3, prze-
bieg: 42 tys., 2007, biały, garażo-
wany, cena: 4 500,  
tel.511 113 637

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

 ODacia Duster I, 2014 rok, benzy-
na, serwisowany, stan bdb, 
cena: 28 900 zł do negocjacji  
Tel. 602 739 463

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

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

 OFiat 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

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

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

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

 OFORD FOKUS 2009/10 r, 1,8 

combi, pełne wyposażenie, srebr-
ny, - cena 15900 PLN. Tel. 503 
002 462

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

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

 OHyundai 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

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

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

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

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

 OMercedes-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

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

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

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

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

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

 OOpel 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

 OOpel Astra Cabrio 1,8E 2001  
pełne wyposażenie, skóra, srebr-
ny - cena 7 600 PLN - tel. 603 448 
548

 OOpel 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

 OOpel Meriva FL 2006r 1.6-16v  
Klimatyzacja Alu felgi Czujnik  
Parkowania sprowadzony  
opłacony, 10 400 zł,  
tel. 600 208 039

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

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

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

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

 ORenault 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

 ORenault 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

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

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

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

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

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

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

 OSeat Ibiza  1.5 dCi 90KM, Energy  
Life, z polskiego salonu Vat 23%, 

2015, 30 250 km, 1422 cm3, die-
sel - 31 900 PLN, tel. 501 847 709

 OSeat 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

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

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

 OŠkoda 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

 OSkoda Fiabia 1,4 HDI, 2007, kom-
bi, biała, pełne wyposażenie  
- cena 6500 PLN - tel. 603 448 548

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

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

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

 OŠkoda 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

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

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

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

 OVolkswagen Caddy 2.0 Alltrack 
2.0 TDI 150 KM DSG Salon PL 
2019, 12 718 km, 1 968 cm3, Die-
sel- 118 900 PLN -  
tel. 601 383 710
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Okna 5-kom.
1465 mm

1
4
3
5
 m

m

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

LOMBARD 
KAPS 

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

SZYBKA GOTÓWKA za:
złoto, srebro, GSM, 

RTV i inne 

TANIE WYROBY 
JUBILERSKIE

Al. NMP 1, tel. 34 361-39-50
Al. NMP 16, tel. 34 324-68-31

Al. Wolności 6, tel. 34 324 23 24
www.kapssc.pl
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MOTORYZACYJNE
KUPIĘ

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

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

 OKUPIĘ 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

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

NIERUCHOMOŚCI
WYNAJMĘ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SPRZEDAM

 OZmienię mieszkanie kwaterunkowe (Trzech 
Wieszczy) 3 pokoje z kuchnią 49,2 m2 par-
ter na dwa (2) odrebne mieszkania, po po-
koju z kuchnią w blokach kwaterunkowych.   
Tel.  504 563 612

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

 ODom w szeregowej zabudowie : Cz-wa / Li-
siniec. 40% do wykończenia.  
Tel. 34 317 27 48

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

 OMieszkanie m-3 64 m2 w kamienicy oraz lo-
kal użytkowy 16 m2 w centrum Częstocho-
wy. Tel. 662 014 102

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

 OMieszkanie M4 po modernizacji  w dzielni-
cy Północ. Pilnie. Cena: 299000 zł.  
Tel. 504 132 951

 OPensjonat w cz-wie pod działalność.   

Ul. Gronowa 37.Długi 29 m, szer. 9 M – 2 kon-
dygnacje, z przybudówką Tel. 502 636 143

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

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

 ODziałka budowlana - Częstochowa  (dzielni-
ca: Raków) cena: 310 000,00 pln  po-
wierzchnia: 3 104,00 m²; tel. 502583667

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

 ODziałki budowlane w centrum Miedźna.   
Tel. 601 412 688

 ODziałka budowlana na ul. Limanowskiego 5. 
Tel. 34 363 91 34

 OPawilon 50m2, na Biznes Centrum  (możli-
wość wynajęcia), tel. 602 307 570

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

SPRZEDAM

 OAntena do tv z przyłączem (kpl. do zamon-
towania), tel. 34 362 94 27 

 OAntyki – francuski komplet z 1896 r.:  Bi-
blioteczka + komoda z marmurowym bla-
tem. Sygnowany, perfekcyjna renowacja.  
Tel. 34 – 367 65 56

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

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

 OCzęść do chevroleta captive. Czujnik stopu. 
Nowy. Made in usa. Tel. 501 779 441

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

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

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

 OFotel „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

 OFutrówka skóra (świnia)   tel. 790 819 855

 OKask ochronny - b.dobry - tel. 697 272 102

 OKawiarkę ciśnieniową DeLonghi   
- tel. 697 272 102

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

 OKopierkę laserową HP 1010 -  
tel. 697 272 102

 OKuchnia gazowo- elektryczna   
tel. 721 390 993

 OLaptop Acer + wiatrak itp. (głośniki) myszki; 
Odtwarzacz Orion DVD 828 + pilot; telefon 
komórkowy Samsung + ładowarka;  
 tel. 530 485 377

 OLodówka mastercook duża, biała.   
Tel. 721 390 993

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

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

 OMaszyna dziewiarska firmy bosch  
tel. 34 362 94 27

 OMaszyna do szycia przemysłową,  marki 
„minerva” - stan bardzo dobry.  Cena do ne-
gocjacji. Tel. 603 521 686

 OMeble w dobrym stanie - szafa, regał, szaf-
ka, regał nad szafkę, stolik, stolik pod TV, 
laptop - Częstochowa Lisiniec,  
tel. 508 747 290

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

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

 OPralka whirlpool ładowana od góry.   
Tel. 721 390 993

 OPrasowalnica elektryczna tel. 34 362 94 27

 OProgramator do pralki typ 770  nowy   
– tel. 790 819 855

 ORadio+cd+magnetofon, mp3, RDS, AUX, 
MICTRO COMPONENT SYSTEM typ UX-
-G3, 2x25W  tel. 697 272 102

 ORower Cobran Shimano - tel. 697 272 102

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

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

 OSkóra futrówka świńska, tel. 790 819 855

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

 OTv led 40 cali samsung 3-d full hd dvb-t.   
Tel. 721 390 993

 OTv lcd 32 cale funai. Tel. 721 049 100

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

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

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

PRZYJMĘ

 OStare telefony komórkowe, stare klucze,  krzy-
żyki i medaliki, stare monety, eurocenty. 
Tel. 667 499 164

 OStare bilony - nominał obojętny   
-tel. 663 626 576

 OSrebro, może być złom. Tel. 667 499 164

PRACA
SZUKAM PRACY

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

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

 OPodejmę pracę - mężczyzna lat 44, podej-
mie pracę jako tokarz, ślusarz,  
tel. 694 200 794.

 OPodejmę prac dodatkową; pracownika  go-
spodarczego, ogrody, posesje, porzdki itp.  
Gliwice. tle. 502 918 616

 OKobieta  lat 41 szuka pracy, wykluczone  to-
warzyskie, tel. 517 309 982

 OMężczyzna lat 49 szuka pracy,  
tel. 508 554 652

DAM PRACĘ
 OPrzyjmę do pracy handlowca  
tel. 601 505 520

 OPrzyjmę do pracy szlifierza tel. 601 505 520

 OPrzyjmę do pracy drykiera/ wyoblacza   
tel. 601 505 520

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

 OFirma Tacho poszukuje pracownika  do ser-
wisu tachografów, tel: 663 488 502

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

 OPracownik gospodarczy, złota rączka. Za-
trudnimy doświadczonego pana do prac fi-
zycznych w firmie produkcyjnej oraz do pie-
lęgnacji ogrodu i warzywniaka. Wymagana 
umiejętność korzystania z różnych narzędzi. 
Główne obowiązki to drobne naprawy, dba-
nie o czystość i porządek na terenie firmy, 
pomoc przy maszynach na hali produkcyj-
nej. Kontakt tel. w godzinach 9-16 pod nu-
merem 783 783 387 .

USŁUGI

 OFlash gsm profesjonalny serwis telefonów 
komórkowych orz nawigacji gps. Często-
chowa, al. Wolności 10 (w bramie).  
Tel. 888 149 969

 OHydrauliczne, gazowe usługi  
- tel. 577 341 526

 OHydraulik tanio, solidnie, szybko  
- tel. 532 240 888

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

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

 OMalowanie tanio, czysto, dokładnie, zlece-
nia gipsowo-malarskie , tel. 883 844 555

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

 OPolerowanie reflektorów, blacharstwo,  la-
kiernictwo, tłumiki. Automat trojanowski. 
Częstochowa, ul. Wazów 62a. 
Tel. 509 876 249

Działka budowlana 922 m2 

(20x46m)  
Aleksandria, ul. Gościnna  

obok. DINO. Prąd, wodociąg,  
bud. gosp-mieszk. murowany  
w 1969r,  300 m do pętli MPK. 

Wznowione granice, nowe 
ogrodzenie od drogi. 

70 tys. zł.  
Bez pośredników  
Tel. 795-525-997

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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REKLAMA

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

69.900 zł 

KIA SPORTAGE  
1.6 E, rok prod. 2017, 
gwarancja, kraj., I-wł., 
serwisowany,

74.900 zł

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

69.900 zł

OPEL INSIGNIA 
2.0 D, rok prod. 2018, 
kraj., I-wł., serwisowany, 
F-VAT

69.900 zł

JEEP COMPASS
1.6 D, krajowy, I-wł., 
serwisowany, rok prod. 
2017

78.900 zł

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

53.900 zł

LAND ROVER  
DISCOVERY SPORT 
2.0 D, automat, 4x4, kraj., 
I-wł., serwisowany, rok 
prod. 2017
119.900 zł

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

28.900 - 30.900 zł

AUDI A6, 2.0 D prod. 2018, gwarancja, kraj., I-wł.,  
serwisowany  129.900 zł 

AUDI A6 3.0D ,4x4 quattro S tronic, , 2014, kraj.,  95.900 zł 
BMW X5 M 50 D 3.0 D, rok prod. 2014,  169.000 zł
BMW X6 2.0 D, rok prod. 2009, F. VAT, automat, skóra, navi, 

czujniki,  89.900 zł
BMW X6 3.0D zakup 2018, 313 kM, M pakiet F-VAT,   238.900 zł
Citroen C5 2.2 D, automat, rok prod. 2002,  1.800 zł
CITROEN C-ELYSE 1.6 benzyna, rok prod. 2013, kraj.,  21.900 zł
Dodge Caliber 2.0 D., rok prod. 2007,  12.000 zł
FIAT PUNTO 1.2 benzyna, rok prod. 2000,  2.700 zł
FIAT PUNTO 1.2 E + LPG, rok prod. 2001,  2.900 zł
FORD Fiesta 1.25 E, rok prod. 2016,  27.900 zł
FORD FOCUS 1.6 D, rok prod. 2014, kraj., serwisowany, F-VAT,  

 28.900 zł
FORD MONDEO 2.0 E, rok prod. 2009, kraj.,  21.900 zł
FORD MONDEO 2.0 D, rok prod. 2007, kraj.,  16.900 zł
Hyundai i30 1.4 E, rok prod. 2013 kraj., I-wł., serwisowany, 

F-VAT,  29.900 zł
JEEP CHEROKEE 2.0 D, kraj., I-wł., F-VAT, serwisowany,  

rok prod. 2016,  64.900 zł
JEEP RENEGADE 1.4 E, automat, nawigacja, kraj., I-wł., serwiso-

wany, rok prod. 2017,  68.900 zł
MAZDA 3 1.6 E, rok prod. 2010,  23.900 zł
MERCEDES GLC coupe, 2.2D, zakup 2018r., kraj., I-wł., serwiso-

wany, F-VAT  149.900 zł 
OPEL ASTRA 1.9 D, rok prod. 2006,  12.800 zł
Opel Meriva 1.4 E, rok prod. 2006, kraj,  7.900 zł
OPEL VIVARO 2.5 D, rok prod. 2008,  19.900 zł

RENAULT MEGANE 1.5 D, rok prod. 2010,  15.900 zł
SEAT ALHAMBRA 2.0 D, rok prod. 2010 ,  19.900 zł
SUZUKI SWIFT 1.4 E, rok prod. 2010,  17.400 zł
SKODA OCTAVIA 1.6 D, rok prod. 2017, kraj., I-wł., serwisowany,  

 47.800 zł
SKODA OCTAVIA 2.0 D., rok prod. 2015, kraj., I-wł., serwisowany, 

bogate wyposażenie nawigacja,  51.900 zł
Subaru Legacy 2.0 D., rok prod. 2014,  45.000 zł
TOYOTA AVENSIS 2.0 D, rok prod. 2018, kraj., I-wł., F-VAT,  

serwisowany,  71.900 zł
TOYOTA AVENSIS 2.2 D, rok prod. 2010,  19.900 zł
TOYOTA YARIS VERSO 1.3 E, rok prod. 2002r.,  7.900 zł
VW JETTA 1.6 E, rok prod. 2007,  17.900 zł
VW CRAFTER 2.0 D, rok prod. 2014,  36.000 zł
VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2018 , kraj.,I-wł., serwisowany, 

F-VAT,  63.900 zł
VW PASSAT 1.4 E, rok prod. 2016, kraj., I-wł., serwisowany, 

F-VAT,   56.900 zł
VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2016, kraj., I-wł., serwisowany, 

F-VAT,  58.900 zł
VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2009,  19.900zł
VW POLO 1.2 benzyna+gaz, zakup w 2010,  17.900 zł
VW Tiguan 2012 rok, 1.4E/160 kM,  42.000zł
VW TOURAN 2.0 TDI, rok prod. 2013, 170 kM,  46.900 zł
VW SHARAN 1.8 E+gaz, rok prod. 2001, automat,  6.900 zł

Wybrane samochody na dzień 5 marca 2021
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ZAADOPTUJ PSA

Żelka pies, którego nie da się nie kochać. Piękna, skrom-
na, delikatna, czasem energiczna, a czasem spo-
kojna. 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?

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 ko-
cha swoim całym sercem, niestety do 
kochania ma tylko wolontariuszy, 
a od 10 lat marzy mieć w tym sercu 
swój dom! Czy jest ktoś, kto odmie-
ni jego życie na lepsze?

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 po-
trzeby po wyjściu z  boksu. :) Taki 
piękny psiak marnuje się w schro-
nisku! ADOPTUJ!

Pogo to bardzo pogodny piesek, czasem można się zastana-
wiać jak ten psiak może dawać tyle pozytywnej energii będąc 
od 2014 roku w schronisku!

Uwielbia zabawy na wybiegu ze swoją koleżanką z boksu, 
nie odmówi też zabawy z piłeczką. Jest delikatny w stosunku 
do ludzi, a  z  innymi psami nie szuka 
konfliktu. Na smyczy stara się nie 
szarpać. Naszym zdaniem Pogo to 
idealny psiak dla aktywnej osoby, 
gdzie nudów i  braku miłości nie 
zazna.

Tik-Tak to psiak zabrany z łańcucha na początku bardzo 
bał się wszystkiego.Teraz Tik-Tak bardzo się 
zmienił jest bardziej otwarty na ludzi, za-
czyna już chodzić w obroży i na smyczy 
na spacerki. Nie jest konfliktowy do in-
nych psów. Ten cudowny psiak zasłu-
guję po tylu latach na odrobinę miło-
ści!

Maki - jak to młody psiak - ma w sobie dużo energii do za-
bawy, 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 do-
gaduje się z kolegą z boksu. Maki czeka teraz 
tylko na swoich jedynych ludzi od 2016 
roku!

SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT „AS”, 
Jamrozowizna 1,

42-270 Kłomnice (woj. Śląskie 
– 23 km za Częstochową)

Kontaktując się prosimy podać imię pieska. 
Istnieje możliwość dowozu psa do osoby adoptującej

po wizycie przed-adopcyjnej, ankiecie i zwrocie kosztów za paliwo. 
Można dzwonić od poniedziałku do niedzieli  

w godzinach od 14:00 do 20:00. Tel: 731 749 481

POGO

ŻELKA
HALFIK

NEVIL
MAKI

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

Halfik - piesek

rok urodzenia :  
25-08-2012

wielkość : średni

przebywa w kojcu 
57 nr 2553

data przyjęcia: 
25-08-2015

Kastracja: Tak

Nevil - piesek

rok urodzenia: 
2008

wielkość:  
średni

przebywa w kojcu 
nr 27 - nr 1362

data przyjęcia: 
20-08-2010

Pogo - piesek

rok urodzenia: 
2013

wielkość: średni

przebywa w kojcu 
nr 70 - nr 2377

data przyjęcia: 
25-09-2014

Kastracja: Tak

Maki - piesek

rok urodzenia: 
2014

wielkość : średni

przebywa w kojcu 
nr 70 - nr 2657

data przyjęcia: 
28-06-2016

Kastracja: Tak

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

Pieski szukają 
kochającego domu!
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ZAADOPTUJ PSA

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 najważ-
niejsze łatwiej jest tam pchać się na człowieka. ;) No to 
jak Lament to Twój nowy kumpel? ;) 
ADOPTUJ!

Czaki niestety po zakończonym spacerze chowa 
się smutny do budy. Czaki już dawno powinien być przez 
kogoś zauważony. Ten psiak nie jest konfliktowy zawsze 
na spacerze, kiedy spotyka inne psiaki cieszy się na ich 
widok i nie wszczyna awantur. Jest delikatny w stosunku do 
ludzi małych i tych dużych, na spacerach nie ciągnie. Czaki 
uwielbia spędzać czas na wybiegu z człowiekiem, wtedy ra-
dośnie biega dokoła niego i nie odmawia 
wspólnej szarpaniny panem misiem 
czy zabawy piłeczką. Nieste-
ty, 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...

Diesel. To już czas, aby ktoś adoptował tego cudow-
nego starszego pana.  ma około 10/11 latek, do schro-
niska 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. Diese-
lek teraz uczy się chodzić na smyczy i bardzo ładnie mu 
to wychodzi. Na wybiegu jest grzeczny i nie szuka drogi 
ucieczki. To małe czarne cudo teraz 
czeka na Ciebie!

Aż trudno nam uwierzyć, że  Mia jeszcze szuka 
domu! 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. Dziewczyn-
ka do schroniska trafiła razem 11 innymi pieskami. Już 
nauczyła się chodzić na smyczy. Lubi przychodzić do 
człowieka na kolana, głaskanie. Nie narzeka podczas 
czesania, jest łagodna. Jej oczka wpatrują się w człowieka 
z dużą miłości, że może tym razem ją zabierzesz ze sobą 
do domu?

Arnold to bardzo mały i przyjacielski piesek:) Bardzo 
ceni sobie przyjaźń z człowiekiem i już przez kraty wysta-
wia 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 poma-
gał mu w socjalizacji.

LILI CZAKI

MIA

DIESEL
ARNOLD

LAMENT

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

Arnold - piesek

rok urodzenia:  
20-01-201 1

wielkość: mały

przebywa w koj-
cu nr 13 - nr 1711

data przyjęcia: 
20.01.2012.

Kastracja: Tak

Czaki - samiec

rok urodzenia :  
30-04-2010

wielkość : mały

przebywa w kojcu 
nr A1 - nr 2908

data przyjęcia:  
30-04-2018

Lili - piesek

rok urodzenia : 
2012

wielkość :  
średnia

przebywa w kojcu 
nr 70 - nr 2726

data przyjęcia:  
26-01-2017

Sterylizowana: TAK

Pieski szukają 
kochającego domu!
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. Te-
raz szukam tego jedynego człowie-
ka, co dom mi da! Zapraszam do 
adopcji!
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ZAPRASZAMY


