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Policjanci z Koziegłów interwe-
niowali w pizzerii w Poraju. 
Pomimo zakazu, właściciele zde-
cydowali się na otwarcie lokalu. 
Tłumaczyli, że klienci nie mają 
wstępu do restauracji, a oni po 
prostu prowadzą rekrutację pra-
cowników na stanowisko 
„testera jakości smaku”.

Funkcjonariusze pojawili się w 
jednym z lokali gastronomicznych 
w Poraju, który pomimo zakazu 
był otwarty i przyjmował gości. 
Wewnątrz zastali siedmiu klien-
tów oraz kilku pracowników ob-
sługi. Mundurowi poinformowali 
właścicieli o konieczności wypro-
szenia gości i zamknięciu restau-
racji. Spotkali się jednak ze zdecy-
dowaną odmową z ich strony. Z 
ich oświadczenia wynikało, że lo-

kal jest zamknięty dla klientów. 
Natomiast wewnątrz odbywa się 
jedynie rekrutacja pracowników 
na stanowisko „testera jakości 
smaku”. Dlatego osoby siedzące 
przy stolikach testują produkty 
pizzerii. - Na miejscu obecni byli 
przedstawiciele Państwowej Po-
wiatowej Stacji Sanitarno- Epide-
miologicznej z Myszkowa, którzy 
dokonali szczegółowej kontroli 
lokalu - mówi asp. sztab. Barbara 
Poznańska, oficer prasowy mysz-
kowskich policjantów.

- Stróże prawa sporządzili mate-
riały z przebiegu interwencji pod 
kątem naruszenia przepisów z art 
165 § 1 KK i wkrótce przekażą je 
do prokuratury, która podejmie 
decyzję o dalszym toku postępo-
wania wobec nieodpowiedzial-
nych właścicieli. W stosunku do 
siedmiu „degustatorów” oraz 

właścicieli lokalu mundurowi 
skierują wnioski o ukaranie do 
sądu za wykroczenie z art 116 § 
1a KW - zaznacza asp. sztab. Bar-
bara Poznańska.

Myszkowscy policjanci apelują 
nie tylko do mieszkańców powia-
tu myszkowskiego, o rozwagę i 
stosowanie się do poleceń służb 
sanitarnych i przekazywanych za-
leceń. - Sytuacja, w jakiej się 
obecnie znajdujemy, jest dla nas 
wszystkich trudna. Tylko rozsą-
dek i podporządkowanie się zale-
ceniom pozwoli na ograniczenie 
rozprzestrzeniania się wirusa. 
Przypominamy, że każdy przypa-
dek łamania prawa będzie z całą 
stanowczością ścigany przez poli-
cjantów - podsumowuje asp. 
sztab. Barbara Poznańska.
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Duże rozczarowanie przeżył 37-
latek, który od 15 lat ukrywał 
się poza granicami kraju. Za 
sprawcą rozboju i przestępstw 
narkotykowych wystawiono 
dwa listy gończe. Jakiś czas 
temu mężczyzna postanowił 
wrócić do Częstochowy. Myślał 
bowiem, że wyrok uległ prze-
dawnieniu... Nie ukrywał 
ogromnego zdziwienia, gdy po-
jawili się u niego policjanci.

Po ponad 15 latach ukrywania 
się, w ręce nieumundurowanych 
policjantów wpadł 37-letni miesz-
kaniec Częstochowy. Mężczyzna 
kilka miesięcy temu wrócił do Pol-
ski, mając nadzieję, że wyrok uległ 
przedawnieniu. O tym, jak bardzo 
się mylił, przekonał się, gdy do je-
go drzwi zapukali policjanci z czę-
stochowskiego Referatu Poszuki-
wań i Identyfikacji Osób.

Mężczyzna poszukiwany przez 
sądy w Częstochowie i w Lublińcu 
spędzi w więzieniu ponad 5 lat.

- Zakład pracy jest dominującym 
miejscem w generowaniu nowych 
zakażeń. To bardzo ważne, by 
tam, gdzie to możliwe, przecho-
dzić na pracę zdalną - powiedział 
w poniedziałek minister zdrowia 
Adam Niedzielski. Szef MZ prze-
kazał, że według statystyk  
50 proc. zachorowań na COVID-19 
jest identyfikowanych w zakła-
dach pracy.

- Rano otrzymałem raport sane-
pidu, który identyfikuje ogniska 
zachorowań w ostatnim czasie w 
kraju. Raport dotyczył ostatnich 
trzech dni i prawie 50 proc. ognisk 
zakażeń koronawirusem jest 
identyfikowanych w zakładzie 
pracy - powiedział Niedzielski.

To oznacza - jak zaznaczył - że 
zakład pracy jest dominującym 
miejscem w generowaniu nowych 

zakażeń. Minister zdrowia zaape-
lował, by tam, gdzie to możliwe, 
przechodzić na pracę zdalną. 

- To jest bardzo ważne, żebyśmy 
wrócili do tego trybu pracy zdal-
nej i w ten sposób ograniczyli 
możliwość zakażenia - podkreślił 
minister.

Zwrócił uwagę, że „rok temu, 
kiedy mieliśmy do czynienia 

z dzienną liczbą zakażeń na po-
ziomie 200-300 przypadków, 
wszyscy w bardzo zdyscyplinowa-
ny sposób przestrzegaliśmy obo-
strzeń, ale też pracowaliśmy zdal-
nie, ograniczając pierwszą falą za-
chorowań praktycznie do zera”. 

- To już jest ten czas, żebyśmy 
wrócili z powrotem do tego trybu 
pracy. Administracja państwowa 
w dużym stopniu wdraża już ten 
model. Myślę, że musimy bardzo 
poważnie ograniczyć naszą mo-
bilność - dodał Niedzielski.

Częstochowa

Sprawy z rejestracją pojazdów oraz prawem 
jazdy można już załatwić osobiście
Referat Komunikacji Wydziału 
Spraw Obywatelskich Urzędu 
Miasta Częstochowy wznowił 
przyjmowanie interesantów. Na 
razie działa jednak w ograni-
czonym składzie osobowym. 
Interesanci zgłaszający potrzebę 

osobistego zała-
twiania spraw 
związanych z reje-
stracją pojazdów 
oraz prawami jazdy 
są już umawiani na 
wolne terminy.

Tygodniowe zawieszenie bezpo-
średnich przyjęć interesantów by-
ło związane z licznymi zachorowa-
niami na koronawirusa, a w związ-
ku z tym stanami izolacji lub kwa-
rantanną pracowników.

Od poniedziałku wznowiona zo-
stała już możliwość telefonicznego 
umawiania osób chcących załatwić 
sprawę osobiście, jednak trzeba li-
czyć się z tym, że kontakt telefo-
niczny - z uwagi na ciągle mocno 
zmniejszoną obsadę referatu oraz 
wydłużoną kolejkę chętnych - mo-
że być utrudniony.

Poza tym pracownicy, którzy już 
wrócili do pracy, muszą obsłużyć 
najpilniejsze sprawy, które wpłynę-
ły w ostatnim czasie do referatu 
drogą pocztową lub elektroniczną.

W korespondencji z Referatem 
Komunikacji możliwe jest korzy-
stanie z elektronicznej platformy 
E-PUAP, SEKAP lub z tradycyjnej 
przesyłki pocztowej. W celu uzy-
skania informacji  możliwy jest 
także kontakt mailowy.

cd. na str. 2

Wyrazy głębokiego współczucia
 Krystynie Ziębacz

z powodu śmierci męża

składają koleżanki i koledzy 
z klasy 11A IV LO im. H. Sienkiewicza

Myszków

Otworzyli restaurację, 
bo prowadzili rekrutację
pracowników 
na stanowisko „testera
jakości smaku”

Przed 15 lat ukrywał się za granicą

Wrócił, bo myślał, że wyrok 
uległ przedawnieniu...

Niedzielski

Zakład pracy jest 
dominującym miejscem  
w generowaniu nowych 
zakażeń
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Częstochowa

Sprawy z rejestracją 
pojazdów oraz prawem jazdy 
można już załatwić osobiście

Częstochowa

Narkotykowy diler trafił 
do aresztu

Covid-19

Jak wygląda sytuacja w niezmiennie 
otwartych żłobkach i przedszkolach?

Ukradł whisky

Gdyby nie inne wybryki zakończyłoby 
się tylko mandatem...

Pomimo obostrzeń

W Galerii Jurajskiej działa obecnie blisko 
40 sklepów i punktów usługowych

cd. ze str. 1
 - Referat w czasie pandemii, do 

momentu wystąpienia  proble-
mów związanych z  ogniskiem ko-
ronawirusa, obsługiwał dużą – jak 
na panujące ograniczenia epide-
miczne – liczbę osób. Z danych 
porównawczych wynika, iż była to 
liczba większa niż w urzędach 
miast porównywalnej wielkości - 
podkreśla Włodzimierz Tutaj, 
rzecznik prasowy magistratu. - 
Referat zajmujący się rejestracją 
pojazdów i prawami jazdy chce 

jak najszybciej wrócić do spraw-
nej i płynnej obsługi interesan-
tów, co będzie możliwe po powro-
cie do pracy reszty obecnie cho-
rych lub znajdujących się na kwa-
rantannie pracowników - zapew-
nia.

Powrót do w pełni normalnej 
pracy i obsługi wszystkich intere-
santów „na bieżąco” możliwy bę-
dzie po zniesieniu wszystkich 
obecnych obostrzeń i zakończe-
niu stanu epidemii.

Częstochowscy policjanci za-
trzymali dwóch mężczyzn, którzy 
mieli przy sobie amfetaminę 
i  marihuanę. Okazało się, że 
jeden z  nich jest dilerem. 36-
letni mieszkaniec Częstochowy 
trafił do aresztu. Za udzielanie 
narkotyków może spędzić w wię-
zieniu 10 lat. 29-latkowi z Rędzin 
- za posiadanie środków odurza-
jących - grożą natomiast 3 lata 
więzienia.

Kryminalni z Częstochowy uzyska-
li informację o  mężczyźnie, który 
miał handlować narkotykami. Miej-
scem transakcji miał być... samo-
chód. Kilka dni temu funkcjonariu-

sze zauważyli bmw zaparkowane 
przed centrum handlowym w Czę-
stochowie. W środku siedział znany 
im 36-latek z Częstochowy i dwóch 
innych młodych mężczyzn. Stróże 
prawa postanowili ich skontrolo-
wać. Efekt? Znaleźli łącznie 430 
działek amfetaminy i marihuanę.

Zebrane w sprawie materiały po-
zwoliły postawić 36-latkowi zarzut 
posiadania i udzielania narkotyków. 
Grozi mu do 10 lat więzienia. 29-la-
tek, który kupił od niego niewielką 
ich ilość, odpowie przed sądem za 
posiadanie środków odurzających.

Decyzją sądu 36-letni diler trafił 
do aresztu na 2 miesiące, a 29-latek 
został objęty policyjnym dozorem.

Nowe obostrzenia, obowiązu-
jące w całej Polsce od soboty 20 
marca, wprowadziły z powrotem 
naukę zdalną dla najmłodszych 
uczniów z klas 1-3 szkół podsta-
wowych. Niezmiennie jednak 
funkcjonują stacjonarnie przed-
szkola oraz żłobki. Jak zatem 
wygląda ich sytuacja w  związku 
z  ostatnim wzrostem zacho-
rowań?

Podczas gdy szkoły podstawowe 
i  ponadpodstawowe są zamknię-
te niemal przez cały okres pande-
mii, to przedszkola i  żłobki funk-
cjonują niezmiennie w trybie sta-
cjonarnym. – Żłobki są cały czas 
otwarte. Pracownicy zostali jedy-
nie wysłani na wolne w marcu ze-
szłego roku. Z tego, co pamiętam, 
na okres około sześciu tygodni – 
mówi opiekunka z  miejskiego 

żłobka „Reksio” w Częstochowie. – 
Jednak na ten moment u nas się 
nic nie dzieje, nie mamy żadnych 
zachorowań. Przestrzegamy 
wszystkich obostrzeń związanych 
z  zaleceniami GIS-u. Oprócz tego 
staramy się funkcjonować nor-
malnie – relacjonuje.

Działalność przedszkoli oraz 
żłobków jest niezbędna, jednak 
wiąże się z ryzykiem przenoszenia 
Covid-19, jak w  każdym skupisku 
ludzi. – Każdego dnia mamy takie 
obawy – opowiada Danuta Zięta-
ra, dyrektor Miejskiego Przed-
szkola nr 3 w Częstochowie. – Te-
raz jest akurat taki okres, że dzie-
ci chorują. Obecnie około 60% 
jest dzieci uczęszczających, nato-
miast reszta jest przeziębiona. Ale 
generalnie poprawiło się to, że 
mamy mniej dzieci przyprowa-
dzanych do przedszkola z  kata-
rem, z  kaszlem. Tutaj rodzice 

przestrzegają tego, że przyprowa-
dzamy do przedszkola dzieci 
zdrowe. W tej chwili nie mam pra-
cownika na kwarantannie ani in-
formacji o tym, że któreś dziecko 
przebywa na kwarantannie. Jed-
nak tak naprawdę nie wiemy, co 
przyniesie każdy kolejny dzień – 
dodaje.

I choć w placówkach tych stoso-
wane są wszelkie środki bezpie-
czeństwa, jak dezynfekcja rąk 
oraz wszelkich powierzchni, porę-
czy czy kontaktów to Danuta Zię-
tara podkreśla, że rotacja ludzi 
(rodziców, dziadków, opiekunów) 
jest w  ciągu dnia ogromna. Bar-
dzo często zdarza się, że dziecko 
rano przyprowadza jedna osoba, 
a po południu odbiera je zupełnie 
inna. Ponadto problemem jest 
nieprzestrzeganie przez nich obo-
wiązku noszenia maseczek.

Kilkadziesiąt worków wypełnio-
nych różnego rodzaju odpadami 
zebrali mieszkańcy Gnaszyna 
i  Kawodrzy, którzy postanowili 
posprzątać swoją okolicę.

Przypomnijmy, jakiś czas temu 
mieszkańcy Gnaszyna głośno prote-
stowali przeciw nowej działalności, 
która miałaby być prowadzona w ich 
dzielnicy. Konkretnie chodziło o… 
hodowlę larw muchy czarnej. - Tyle 
pięknych słów i deklaracji padło przy 
okazji manifestowania swego nieza-
dowolenia, że w sąsiedztwie będzie 
śmierdziało i będzie bałagan, a tym-
czasem idąc głównymi duktami 
dzielnic Gnaszyn i  Kawodrza, tuż 
przy zadbanych posesjach, widzimy 
przerażające obrazy. Chcemy wyma-

gać  - zacznijmy od siebie - apelowa-
li do mieszkańców inicjatorzy akcji.

I  w  ten oto sposób chętni do po-
sprzątania swojej najbliższej okolicy, 
spotkali się w  sobotni poranek 
i  uzbrojeni w  worki oraz rękawiczki 
ruszyli w świat. Efekt? Przeszedł naj-
śmielsze oczekiwania organizatorów.

W  sumie zebrano kilkadziesiąt 
worków wypełnionych po brzegi 
różnego rodzaju odpadami. - Sprzą-
taliśmy ulice Mała Warszawka, Łuko-
wa, Przejazdowa, Główna, Festyno-
wa, Warowna, Szamotowa, Spół-
dzielczości, Przestrzenną... - wylicza-
ją inicjatorzy akcji, w  której wzięło 
udział około 50 osób. Wszystkie 
śmieci zostaną zabrane przez Czę-
stochowskie Przedsiębiorstwo Ko-
munalne.

Pięć lat w więzieniu grozi 24-latkowi zatrzyma-
nemu przez myszkowskich policjantów. Mężczyzna 
wpadł na kradzieży butelki whisky. Pewnie zakoń-
czyłoby się tylko mandatem, gdyby nie fakt, że 
mundurowi pod jego odzieżą znaleźli drogie per-
fumy... One tez pochodziły z kradzieży.

Policjanci interweniowali w jednym z myszkow-
skich marketów. Tam według zgłoszenia miało dojść 
do kradzieży butelki alkoholu. Na miejscu stróże 
prawa zastali ujętego przez ochronę 25-latka. Pew-

nie interwencja zakończyłaby się tylko wysokim 
mandatem karnym, gdyby nie fakt, że po przeszuka-
niu mężczyzny, policjanci odnaleźli ukryte z tyłu za 
paskiem dwa oryginalnie zapakowane flakony per-
fum. Ich wartość to prawie 600 złotych. 25-latek 
ukradł je chwilę wcześniej z jednej z myszkowskich 
drogerii. Złodziej został zatrzymany i trafił do policyj-
nego aresztu. Zebrany materiał dowodowy pozwolił 
na przedstawienie mu zarzut kradzieży.

25-latek przyznał się do winy. Skradziony towar po-
nownie wrócił na sklepowe półki, a amatorowi 
whisky i drogich perfum grozi do 5 lat więzienia.

W Galerii Jurajskiej wciąż można 
zrobić udane zakupy przedświą-
teczne. W  centrum handlowym 
otwarte pozostaje blisko 40 
sklepów i punktów usługowych, 
w  tym m.in. sklepy spożywcze, 
drogerie i sklepy z meblami.

Od soboty centra handlowe 
w  całej Polsce działają w  ograni-
czonym zakresie. To efekt wpro-
wadzonego czwartego już loc-
kdownu. Także w Galerii Jurajskiej 
nie wszystkie sklepy są obecnie 
otwarte. Czynne pozostaje ok. 
25% oferty centrum handlowego.

Wciąż można zrobić tutaj zakupy 
w  sklepach spożywczych, droge-
riach i aptekach. Otwarte pozosta-
ją także sklepy meblowe, mające 
w  swojej ofercie także dekoracje 
świąteczne. Działają także księgar-
nie i saloniki prasowe. Nadal moż-
na także zaopatrzyć się w  rzeczy 
niezbędne dla czworonogów - 
otwarty jest sklep zoologiczny.

W  reżimie sanitarnym również 
wybrane punkty świadczą swoje 
usługi. Działają m.in. placówki 
banków i  teleoperatorów, salon 
fryzjerski, pralnia czy salony opty-
ków. Otwarte są także restauracje 

i kawiarnie, z tym, że te prowadzą 
sprzedaż wyłącznie na wynos.

- Począwszy od soboty w Galerii 
Jurajskiej działalność prowadzą 
wszyscy najemcy, którzy zgodnie 
z obecnym rozporządzeniem mo-
gą mieć otwarte. Działa więc bli-
sko 40 sklepów, punktów usługo-
wych i  lokali gastronomicznych. 
Oznacza to, że mimo ograniczeń, 
w  Galerii Jurajskiej wciąż można 
zrobić niezbędne, codzienne za-
kupy, także te związane z przygo-
towaniami do świąt, zwłaszcza, że 
dostępna jest szeroka oferta spo-
żywcza - mówi Anna Borecka-Su-
da, zastępca dyrektora Galerii 
Jurajskiej.

Co konkretnie jest otwarte? 
Czynne są sklepy Biedronka, 
Rossmann, SuperPharm, Empik, 
Jysk, inMedio, Kolporter, Kakadu, 
Yves Rocher, Świat Książki, Świat 
Książki Kids, Ziaja, Bacówka, Ju-
nior, Kredka, Way To Beauty, i er-
nestrust

Działają także punkty usługowe 
Play, Plus, Orange, Canal+, T-mo-
bile, mBank, a  także salony 
optyczne Kodano Optyk, Vision 
Express i Twoje Soczewki. Otwar-
ta są też: pralnia, myjnia samo-
chodowa oraz punkt poprawek 

krawieckich. Czynne pozostają 
też restauracje, z tym, że te sprze-
dają na wynos. Tak działa Pizza 
Hut, McDonald’s, KFC, Costa Cof-
fee, Strefa Sushi, Makarun, Pasi-
bus i Cafe Duo.

Robiąc zakupy pamiętajmy 
o  panujących zasadach. Klienci 
zobowiązani są nosić maseczki, 
a  także dezynfekować ręce, tak 
często jak to możliwe. Specjalne 
punkty do dezynfekcji można 
znaleźć przed wejściami do skle-
pów, a  także na terenie galerii. 
Nadal obowiązuje także zasada 
dystansu społecznego. Stojąc 
w  kolejce lub w  oczekiwaniu na 
wejście do sklepu należy zacho-
wać min. 1,5 m odstępu.

Podobnie jak w  przypadku 
ostatnich lockdownów, tak i teraz 
zarówno w sklepach, jak i w gale-
rii obowiązuje limit osób mogą-
cych przebywać tu jednocześnie. 
O  tym, ile osób może w  tym sa-
mym czasie wejść do Galerii Juraj-
skiej i do konkretnego sklepu, in-
formują specjalne komunikaty 
w witrynach.

Aktualną listę otwartych skle-
pów można znaleźć na: 

www.galeriajurajska.pl

Inicjatywa mieszkańców

Posprzątaj to nie boli, 
czyli gnaszyńsko-
kawodrzańskie ruszenie
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 ■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara

Z POLICYJNEGO NOTATNIKA

Policyjna eskorta 
do porodu

Pięć lat więzienia 
za „brytyjskie prawo jazdy”

Chciała pomóc innemu 
kierowcy. Sama została
ranna

Ukradli 
60 wózków sklepowych

Ukradł samochód, bo właściciel 
miał u niego dług

Szybko, a przede wszystkim bez-
piecznie policjanci z będzińskiej 
drogówki pilotowali samochód z 
rodzącą kobietą do szpitala w 
Zabrzu. Pomimo poważnych 
utrudnień na drodze krajowej 
numer 86 w rejonie Sosnowca, 
funkcjonariusze nie stracili 
bardzo cennego czasu i do-
słownie w ostatniej chwili dotarli 
z będzinianką na salę porodową.

Dyżurny będzińskiej komendy 
otrzymał telefon od zdesperowa-
nego mężczyzny. Mieszkaniec Bę-
dzina informował, że jadąc ze 
swoją małżonką do szpitala w Za-
brzu utknął w korku na drodze 
krajowej nr 86 w rejonie skrzyżo-
wania z ulicą Piłsudskiego. W tym 
czasie na DK miały miejsce po-
ważne utrudnienia w związku ze 
zdarzeniem drogowym w rejonie 
Sosnowca, a korek na trasie miał 
kilka kilometrów. Nerwy i stres 

dzwoniącego potęgował fakt, że 
jego żona właśnie zaczęła rodzić. 
Stróże prawa postanowili nie-
zwłocznie pomóc rodzicom i ma-
jącemu przyjść na świat dziecku, 
bezpiecznie dotrzeć do szpitala w 
Zabrzu. Wysłany na pomoc patrol 
z będzińskiej drogówki pojawił się 
po chwili na miejscu. Sierż. sztab. 
Konrad Babiuch i sierż. Karol Bie-
lesza włączyli sygnały świetlne 
oraz dźwiękowe i rozpoczęli pilo-
taż. Eskortę, którą rozpoczęli w 
Będzinie zakończyli po kilkunastu 
minutach pod samym szpitalem, 
pomagając na koniec rodzącej 
wejść na izbę przyjęć. Dzięki szyb-
kiej reakcji mundurowych i bez-
piecznie przeprowadzonej eskor-
cie małżeństwo bez przeszkód 
dotarło do szpitala, gdzie na świat 
przyszło ich maleństwo. Policjanci 
życzą szczęśliwej rodzinie dużo 
zdrowia, wszelkiej pomyślności i 
jeszcze wielu bezpiecznych po-
dróży.

Tarnogórscy policjanci w kilka 
dni od kradzieży ustalili i za-
trzymali mieszkańców Bytomia, 
którzy ukradli aż 60 wózków 
sklepowych. Ich wartość to 
ponad 7 tysięcy złotych. 
Sprawcom grozi do 5 lat wię-
zienia.

Do kradzieży doszło 3 marca 
bieżącego roku. Spod jednego ze 
sklepów znajdujących się przy uli-
cy Zagórskiej w Tarnowskich Gó-
rach, ktoś ukradł aż 60 sklepo-
wych wózków. Właściciel wycenił 
straty na ponad 7 tysięcy złotych. 

Sprawą zajęli się tarnogórscy 
kryminalni. Ich praca operacyjna 
szybko przyniosła efekty. Dzięki 
dobremu rozpoznaniu, policjanci 
zaledwie w kilka dni od zgłosze-

nia kradzieży zatrzymali dwóch 
30-latków. Szybko wyszło na jaw, 
że nie była to ich jedyna kradzież.

Zatrzymani mieszkańcy Bytomia 
byli kompletnie zaskoczeni, że zo-
stali namierzeni przez policjan-
tów. W trakcie czynności wyszło 
na jaw, że oprócz sklepowych 
wózków, ukradli również ponad 
30 palet z parkingu sklepu znaj-
dującego się przy ulicy Zofii Nał-
kowskiej w Radzionkowie.

Sprawcy wyjaśnili policjantom, 
że wózki sprzedali w jednym ze 
skupów złomu i podzielili się po 
równo pieniędzmi, które za nie 
dostali. Amatorzy cudzego mie-
nia usłyszeli zarzuty kradzieży i 
grozi im do 5 lat więzienia. Jedne-
mu z mężczyzn kara może zostać 
zwiększona o połowę, gdyż dzia-
łał on w warunkach recydywy.

Policjanci przeprowadzili czyn-
ności na miejscu wypadku 
drogowego, do którego doszło w 
Świerklańcu. W zderzeniu samo-
chodów osobowych ranna 
została kobieta, która chciała 
pomóc innemu kierowcy. 

Do zdarzenia doszło na ulicy 
Parkowej w Świerklańcu. Jak 
wstępnie ustalili policjanci, 47-let-
ni kierowca opla nie dostosował 
prędkości do warunków panują-
cych na drodze i zjechał do rowu. 

Widząc to zdarzenie 37-letnia kie-
rująca renaulta, zatrzymała się na 
drodze, wysiadła z auta i chciała 
pomóc kierowcy opla. Nagle za jej 
samochodem zatrzymał się vol-
kswagen polo, w którego tył wje-
chał 61-letni kierowca peugeota. 
Samochody siłą odrzutu potrąciły 
znajdującą się poza pojazdem 
37-letnią mieszkankę powiatu tar-
nogórskiego, która z obrażeniami 
ciała trafiła do szpitala. Przyczyny 
i okoliczności wypadku wyjaśniają 
tarnogórscy śledczy.

Zabrzańscy policjanci ruchu dro-
gowego uczestniczyli w 
niecodziennej interwencji. 
Eskortowali samochód osobowy 
34-letniej kobiety, która spie-
szyła z pomocą swojej matce. 
Dzięki szybkiemu działaniu mun-
durowych, pomoc dla 
schorowanej seniorki dotarła na czas.

Policjanci zabrzański drogówki: starszy sierżant 
Przemysław Rytych i starszy posterunkowy Grzegorz 
Cheba pełnili służbę na drodze krajowej numer 88. 
W trakcie patrolu zauważyli skodę, która przekroczy-
ła dopuszczalny limit prędkości. Samochód został 
zatrzymany do kontroli, a jego kierowcą okazała się 
34-letnia mieszkanka Bytomia. W trakcie czynności 
kobieta była bardzo roztrzęsiona i zapłakana. Poin-
formowała policjantów, iż przekroczyła dozwoloną 

prędkość, ponieważ spieszy się do swojej matki, któ-
ra mieszka w Gliwicach. Okazało się, że kobieta jest 
schorowana, cierpi między innymi na epilepsję i nie 
odbiera od niej telefonu. Policjanci natychmiast zde-
cydowali się jej pomóc, eskortując ją do miejsca za-
mieszkania matki. Po dojechaniu na miejsce weszli 
do mieszkania, gdzie w łazience zastali nieprzytom-
ną matkę 34-latki. Policjanci udzielili jej pomocy, a 
na miejsce wezwano ratowników medycznych. Jesz-
cze przed ich przyjazdem seniorka odzyskała przy-
tomność. Kobieta trafiła do szpitala.

Policjanci z raciborskiej drogówki zatrzymali do 
kontroli drogowej kierującego bmw. 30-latego 
okazał policjantom brytyjskie prawo jazdy i poin-
formował mundurowych, że zdał egzamin w 
Wielkiej Brytanii, a dokument jest prawdziwy i le-
galny. Jednak doświadczeni policjanci szybko 
ustalili, że dokument jest fałszywy, a mężczyzna 
przyznał, że zakupił do przez internet. Nieopo-
wiedziany kierowca odpowie przed sądem m.in. 
za posługiwanie się fałszywym prawem jazdy.

Do zatrzymania osobowego bmw doszło na 
ulicy Władysława Reymonta. Mundurowi z dro-
gówki chcieli sprawdzić legalność pojazdu i do-
kumentów. 30-letni kierowca okazał brytyjskie 

prawo jazdy. Jego wygląd od razu wzbudził wąt-
pliwości policjanta, co do autentyczności doku-
mentu. Na początku rozmowy kierowca uparcie 
twierdził, że prawo jazdy jest prawdziwe, a on 
legalnie zdał egzamin w Wielkiej Brytanii. Do-
świadczeni stróże prawa nie zdali się zwieść i już 
po chwili kierowca przyznał się, że jest to fałszy-
wy dokument zakupiony przez internet. Ponad-
to okazało się, że bmw nie posiada aktualnego 
ubezpieczenia. W związku z tym pojazd trafił na 
parking strzeżony. Natomiast nieodpowiedzial-
ny 30-letni mieszkaniec Wodzisławia Śląskiego 
za swoje naganne zachowanie będzie się tłuma-
czył przed sądem. Za posługiwanie się fałszy-
wym prawem jazdy kierowcy grozi nawet 5 lat 
pobytu w więzieniu.

Sąd tymczasowo aresztował na 3 miesiące 24-
latka, który chcąc odzyskać swoje pieniądze, groził 
dłużnikowi, a potem ukradł mu samochód. Zło-
dziej został zatrzymany przez kryminalnych 
podczas jazdy skradzionym bmw. 24-latek to recy-
dywista- wszystkich przestępstw sprawca dopuścił 
się w warunkach powrotu do przestępstwa. Grozi 
mu nawet 15 lat więzienia.

Sąd na wniosek prokuratora i śledczych tymczaso-
wo aresztował 24-latka z Żor. Mężczyzna poprzed-
niego dnia odwiedził swojego dłużnika i wszczął kar-
czemną awanturę, podczas której mu groził. Chwilę 
później przebił w jego samochodzie opony. Jakby te-

go było mało, 24-latek postanowił także ukraść męż-
czyźnie bmw warte 20 tysięcy złotych.

Kryminalni, gdy tylko dowiedzieli się o kradzieży 
pojazdu, natychmiast ruszyli do działania. Już wkrót-
ce na osiedlu Pawlikowskiego zauważyli skradziony 
pojazd, za którego kierownicą siedział znany im 
24-latek. Mężczyzna został zatrzymany, doprowa-
dzony do komendy. Tego samego dnia usłyszał za-
rzuty, a także został tymczasowo aresztowany.

24-letni mężczyzna wcześniej był objęty dozorem 
policyjnym, na który się nie zgłaszał. Przeciwko nie-
mu toczą się również inne postępowania, w tym o 
kradzież z włamaniem, posiadanie narkotyków i 
przywłaszczenie telefonu komórkowego. Za popeł-
nione przestępstwa grozi mu do 15 lat więzienia.

Pomogli 
dotrzeć 
do schorowanej 
matki
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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

OGŁOSZENIA MOTORYZACYJNE

OGŁOSZENIA  
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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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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

AUDI A6 
2.0D, kraj.,rok prod. 
2018, gwarancja, 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 PANDA 1.1 E, rok. prod. 2007, kraj.,  7.900 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 C-MAX 1.6 E + LPG, rok. prod. 2005  10.900 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 2.2D, zakup 2016r., kraj., serwisowany, F-VAT  

 129.900 zł 
MERCEDES E CLASS, 1.8 E+LPG, rok prod. 2003  16.900 ZŁ
OPEL ASTRA 1.9 D, rok prod. 2006,  12.800 zł
Opel Meriva 1.4 E, rok prod. 2006, kraj,  7.900 zł

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 1.2 E, rok prod. 2010, kraj. 19.900 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
TOYOTA YARIS 1.0 E, rok prod. 2014-2016r., gwarancja, I-wł., 

serwisowany 28.900-30.900 zł
VW JETTA 1.6 E, rok prod. 2007,  17.900 zł
VW CRAFTER 2.0 D, rok prod. 2014,  36.000 zł netto
VW GOLF PLUS 1.6 E, rok prod. 2005  12.800 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 19 marca 2021
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 ■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara

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!



8 ŚRODA-CZWARTEK, 24-25 MARCA 2021

 ■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara

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


