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Jedna z firm z Podkarpacia 
wygrała trzy przetargi or-
ganizowane przez Urząd 
Miasta w Częstochowie. 
Niestety żadna z inwestycji 
nie została wykonana, bo 
firma zgłasza nieustannie, 
że ma problemy z powodu 
pandemii i załamania łań-
cucha dostaw.

Radna Dorota Majer zapy-
t a ł a  w 
interpelacji o za-
danie z budżetu 
obywatelskiego, 
które nie zo-
stało wykonane.

 Chodzi o miniplac zabaw na 
skwerze Meliorantów i Poła-
niecka. Jak wynika z 
odpowiedzi wiceprezydenta 
Częstochowy Piotra Grzy-
bowskiego inwestycja nie 
została wykonana z winy 
firmy, która wygrała przetarg.

– Wykonawca prac wyło-
niony w przetargu – firma 
Apis Polska Spółka z o.o. z 
siedzibą w Rzeszowie przy 
ul. Hetmańskiej 10 lok. 4, w 
dniu 12.10.2021r. zawarł 
umowę na realizację zada-
nia z Budżetu Obywatel-
skiego z 2020r. na budowę 

mini placu zabaw na skwe-
rze Meliorantów Połaniec-
ka. Jednak po podpisaniu 
umowy, żadne prace się nie 
rozpoczęły – tłumaczy wice-
prezydent Grzybowski.

W trakcie obowiązywania 
umowy, firma dwukrotnie 
wystąpiła z wnioskiem 9 li-
stopada, a potem 8 grudnia 
2021 roki o przesunięcie 
terminu wykonania zada-
nia, uzasadniając zmianę 
zaistnieniem okoliczności 
związanych z wystąpieniem 
COVID-19, wpływających na 
należyte wykonanie umowy, 
polegających na niedostęp-

ności materiałów oraz pół-
produktów, która opóźnia 
proces produkcyjny urzą-
dzeń i montaż nawierzchni. 
Dodatkowo w drugim

wniosku wykonawca doma-
gał się waloryzacji wynagro-
dzenia z uwagi na nadzwy-
czajny wzrost cen materiałów 
i usług.

Obecny termin zakończenia 
prac to 29 kwietnia 2022 ro-
ku. Miasto ma nadzieję, że 
tym razem termin zostanie 
dotrzymany.

Tyle, że firma z Rzeszowa 
wygrała również przetarg na 
modernizację parku miej-

skiego na Parkitce. Tu pro-
blemy są te same, a opóźnie-
nie rośnie. Ostatecznie Cen-
trum Usług Komunalnych 
dało czas firmie na zakończe-
nie tej inwestycji do 29 kwiet-
nia 2022 roku.

Ale to nie koniec, bo Apis 
ma również wykonać plac 
street workout przy ulicy Mo-
renowej. Umowę opiewającą 
na 78 tysięcy zł z terminem 
wykonania 60 dni podpisano 
pod koniec października. Jak 
łatwo się domyślić, ta inwe-
stycja także nie została wy-
konana.

Tłumaczą się pandemią

Wygrywają przetargi,  
ale nie dotrzymują słowa
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Oficjalna informacja

Prezydent Andrzej Duda  
ma koronawirusa

Koziegłowy

Policjanci zatrzymali  
dwóch sklepowych złodziei

Zawodnik 2021 roku

Jakub Miśkowiak najlepszy

W związku z przypadkami za-
chorowań w  KPRP prezydent 
Andrzej Duda przeprowadził 
test na obecność koronawi-
rusa, który dał pozytywny 
wynik; prezydent czuje się do-
brze, zgodnie z  przepisami 
przebywa w izolacji – poinfor-
mował w środę szef Gabinetu 
Prezydenta Paweł Szrot.

- W związku z przypadkami za-
chorowań w Kancelarii Prezyden-
ta i  w  jego otoczeniu prezydent 
Andrzej Duda przeprowadził test 
na obecność Covid-19, który dał 
pozytywny wynik. Prezydent czu-
je się dobrze, nie ma ciężkich ob-
jawów i przebywa pod stałą opie-
ką medyczną – przekazał Szrot 
na Twitterze.

Prezydencki minister przypo-

mniał, że Andrzej Duda przyjął 
dwie dawki szczepionki przeciw-
ko Covid-19 (w kwietniu i czerw-
cu ubiegłego roku) oraz dawkę 
trzecią, przypominającą (17 grud-
nia).

Szrot zaznaczył, że – zgodnie 
z przepisami – prezydent przeby-
wa w izolacji.

 ■ Sylwia Dąbkowska-Pożyczka/sdd/ 
itm/

Policjanci zatrzymali dwóch 
mieszkańców Katowic, którzy 
okradli jeden ze sklepów 
w  Koziegłowach. Sprawcy zo-
stali zatrzymani po pościgu. 
Szybko okazało się, że to nie 
była ich pierwsza kradzież.

W trakcie prowadzonej kontroli 
przestrzegania obostrzeń covi-
dowych w rejonie sklepu wielko-
powierzchniowego policjanci za-
uważyli, że wychodzący ze sklepu 
młody mężczyzna, odłożył przy 

drzwiach wypełnioną towarem 
torbę i  szybkim krokiem oddala 
się z  miejsca. Wybiegła za nim 
obsługa sklepu, krzycząc: “zło-
dziej!”.

Mundurowi od razu pobiegli za 
mężczyzną, który na ich widok za-
czął uciekać. 17-latek z  Katowic 
został jednak szybko zatrzymany. 
Jak się okazało, jego o 3 lata star-
szy wspólnik zdążył wcześniej 
opuścić sklep ze swoim łupem. 
Po kilku minutach wpadł w  ręce 
koziegłowskich kryminalnych.

Policjanci odzyskali również 

skradziony przez 20-latka to-
war, który ukrył za koszami. 
Okazało się, że wcześniej odwie-
dzili też jeden ze sklepów samo-
obsługowych w  Myszkowie 
i  ukradli towar o  wartości pra-
wie 900 złotych.

Odzyskano skradzione artykuły 
wielobranżowe, alkoholowe 
i  spożywcze warte blisko 1400 
złotych, a  złodzieje usłyszeli za-
rzuty. Sprawa ma charakter roz-
wojowy i niewykluczone są kolej-
ne zarzuty. 

 ■ RED

Jakub Miśkowiak został wy-
brany przez kibiców 
zawodnikiem Eltrox Włók-
niarza Częstochowa w  2021 
roku. Miśkowiak wyprzedził 
Mateusza Świdnickiego 
i Kacpra Worynę.

Głosowanie odbyło się na Face-
booku. Miśkowiak otrzymał 424 
głosy, czyli zdecydowanie ponad 
połowę. Mateusz Świdnicki zdo-
był 132 głosy, a  Kacper Woryna 
100.

Miniony rok był bardzo udany 
dla Jakuba Miśkowiaka, który zo-
stał indywidualnym i  drużyno-
wym mistrzem świata juniorów, 

a także drużynowym i  indywidu-
alnym mistrzem Polski juniorów. 
Zdobył również Srebrny Kask, 
srebrny medal Speedway of Na-

tions i  srebro MMPPK. Był też 
najlepszym juniorem PGE Ekstra-
ligi.

 ■ BM

Od 1 stycznia 2022 roku za-
częły obowiązywać tzw. 
wakacje czynszowe dla miesz-
kańców społecznych mieszkań 
czynszowych. Dzięki temu 
czynsz w niektórych przypad-

kach może spaść nawet o  20 
procent.

Nowe przepisy dotyczą miesz-
kańców mieszkań czynszowych 
w  Społecznych Inicjatywach 

Mieszkaniowych (SIM), a  wcze-
śniej TBS. Jest to ułatwienie dla 
wynajmujących mieszkania, 
przewidziane w  tzw. społecznej 
części pakietu mieszkaniowego.

Jak funkcjonują tzw. wakacje 
czynszowe? Chodzi o  zamianę 
umowy najmu na umowę najmu 
zawierającą rozliczenie partycy-
pacji. Wcześniej najemca/party-
cypant mógł odzyskać wpłaconą 
partycypację w kosztach budowy 
wynajmowanego lokalu wyłącz-
nie w  przypadku zakończenia 
najmu i opuszczenia lokalu.

 ■ RED

To już pewne

Nie  będzie  
Orszaku Trzech Króli  
w alei NMP

Rada Polityki Pieniężnej

Stopy procentowe  
o 50 pkt. Bazowych

Orszak Trzech Króli nie przej-
dzie 6 stycznia ulicami 
Częstochowy jak w latach 
przed pandemią. Ze względu 
na koronawirusa mniejsze or-
szaki odbędą się jedynie w 
poszczególnych parafiach.

Orszak Trzech Króli to piękna 
tradycja ostatnich lat, w której 
licznie uczestniczyli częstocho-
wianie. Po mszy świętej w Archi-
katedrze monarchowie wraz z 
wiernymi szli aleją NMP na Jasną 
Górę. Wielu uczestników zakła-
dało korony, niektórzy przybiera-
li całe stroje. Trasę zmieniono je-
dynie w 2020 roku, kiedy orszak 
przeszedł spod kościoła św. Zyg-
munta do Doliny Miłosierdzia.

Niestety tę tradycję przerwała 
pandemia. W tym roku w niektó-
rych miastach odbywają się Or-
szaki Trzech Króli, ale decyzją ar-
cybiskupa Wacława Depo, ze 
względu na pandemię nie będzie 
jednego dużego orszaku, a jedy-
nie mniejsze w poszczególnych 
parafiach.

Częstochowska Archikatedra 6 
stycznia zaprasza do udziału w 

konkursie na najpiękniejsze prze-
branie ze sceny Bożego Narodze-
nia. Przewidziane są nagrody. 
Dzieci mogą się przebierać za 
królów, aniołów czy pasterzy. 
Ten barwny orszak rozpocznie 
mszę św. o godz. 11.00.

Odbędzie się natomiast 6. Kło-
bucki Orszak Trzech Króli, które-
mu w roku 2022 przyświeca ha-
sło: „Dzień dziś wesoły!”. Nasze 
spotkanie rozpoczniemy trady-
cyjnie 6 stycznia o godz. 12.00, 
uroczystą Eucharystią w parafii 
św. Marcina w Kłobucku.

Po zakończeniu Mszy św. o 
godz. 13 przy pomniku św. Jana 
Pawła II uformowany zostanie 
Orszak, który razem z Maryją, Jó-
zefem i Dzieciątkiem Jezus, 
wspólnie z Trzema Królami po-
prowadzi wiernych w uroczystym 
korowodzie ulicami naszego mia-
sta. Około godz. 13.45 świętowa-
nie zakończy się wspólnym od-
śpiewaniem kolęd przy pomniku 
św. Jana Pawła II.

O godz. 18 w Sali widowiskowej 
Miejskiego Ośrodka Kultury w 
Kłobucku odbędzie się „Koncert 
Dla Trzech Króli”

 ■ TS

We wtorek Rada Polityki Pie-
niężnej podniosła wszystkie 
stopy procentowe o 50 pkt. 
bazowych. Stopa referen-
cyjna, główna stopa NBP, 
wzrosła z 1,75 proc. do 2,25 
proc.

Jak poinformowała Rada Polity-
ki Pieniężnej po wtorkowym po-
siedzeniu, Rada podjęła decyzję 
o podwyżce wszystkich stóp pro-
centowych NBP o 50 pkt. bazo-
wych. Decyzja RPP wchodzi w ży-
cie od 5 stycznia.

Zgodnie z wtorkową decyzją 
RPP, stopa referencyjna wzrosła 
do 2,25 proc., stopa lombardowa 

do 2,75 proc., stopa depozytowa 
do 1,75 proc., stopa redyskonta 
weksli do 2,3 proc., a stopa dys-
kontowa 2,35 proc.

Ostatniej RPP dokonała na po-
czątku grudniu. Wówczas wszyst-
kie stopy procentowe NBP wzro-
sły o 50 pkt. bazowych. W grud-
niu stopa referencyjna została 
do 1,75 proc., stopa lombardowa 
wzrosła do 2,25 proc., depozyto-
wa do 1,25 proc., stopa redys-
kontowa weksli do 1,8 proc., a 
dyskontowa weksli do 1,85 proc.

To już czwarta podwyżka stóp 
procentowych NBP w ciągu ostat-
nich czterech miesięcy. (PAP)

 ■ Marek Siudaj/ms/amac/

Wakacje czynszowe

Opłaty w TBS-ach 
nawet 20 proc. w dół
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Wysłać email
na adres: reklama@zycieczestochowy.pl

Wysłać SMS
na numer 792 620 051

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

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

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

SKUP I SPRZEDAŻ ZŁOTA
TANIE WYROBY TANIE WYROBY 

JUBILERSKIEJUBILERSKIE

LOMBARD KAPSLOMBARD KAPS

Al. NMP 1,  tel. 34 361-39-50
Al. N.M.P. 8,  tel. 34 324 51 03
Al. NMP 16,  tel. 34 324-68-31
Al. Wolności 6,  tel. 34 324 23 24

www.lombardkaps.plwww.lombardkaps.pl

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

 O Błotniki przednie do Mercedesa 
190 oryginał, w b. dobrym  
stanie. Tel.: 693 629 529

 O Drzwi białe pokojowe 
Tel. 501 109 822

 O Drzwi wejściowe 
Tel. 501 109 822

 O Drzwi wewnętrzne pełne 80,  
bez ościenicy, prawe i lewe.  
Tel. 693 629 529

 O Garnitur męski nowy, na wzrost 
170 cm, 100 zł, 
tel. 697 272 102

 O Garnek do gotowania ciśnienio-
wego PRESTO, 5L / 100 zł,  
nowy,  tel. 697 272 102

 O Kawiarkę ciśnieniową  

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

SPRZEDAM 

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

Treść ogłoszenia: 

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

Nr tel. .................................................................................

    MOTORYZACJA

    NIERUCHOMOŚCI

    KUPIĘ     SPRZEDAM     ODDAM

    PRACA     INNE    MATRYMONIALNE

KUPON na bezpłatne ogłoszenie 

-  Życie Częstochowy i Powiatu  - 

Jak zamieścić 
ogłoszenie 
w Życiu Częstochowy i Powiatu

Dostarczyć ogłoszenie
Wrzucić do skrzynki: 
42-200 Częstochowa
Al. NMP 51

DeLonghi CAFE TREVISO, 
 b.dobra, 100 zł,   
tel. 697 272 102

 O Klasyczny aparat fotograficzny 
KODAK KE40 na standardowy 
film, timer, automatyczna lampa 
błyskowa, zasilany 2 baterie w 
zestawie, 45 zł. Tel.: 794 239 
418

 O Kopiarkę laserową HP LaserJet 
1010, dobra, 50 zł /  
 tel. 697 272 102

 O Łóżko rehabilitacyjne, elek-
tryczne, sterowane pilotem w 
czterech pozycjach, wysięgnik  
z uchwytem, drewniane wykoń-
czenie obudowy, nowy materac. 
Nie używane. Cena 1400 zł.  
Tel: 500 486 920

 O Maszyna dziewiarska firmy 
bosch, tel. 34 362 94 27

 O Maszyna do szycia przemysło-
wą, marki „minerva” - stan bar-
dzo dobry. Cena do negocjacji.  
Tel. 603 521 686

 O Materac masujący rehabilitacyj-
ny Enabiol” prod. niemieckiej. 
Podstawowe informacje:  
w internecie wpisać słowo  

„Vitberg”, wskazania do terapii: 
bóle kręgosłupa i karku,  
skurcze łydek i inne.  
Tel: 514 621 011

 O Meble w dobrym stanie, „nor-
weskie”  tel. 508 747 290

 O Okulary oryginalne Carl Zeiss 
Germany Lupenbrille, lupa po-
większając x2, lewy okular do 
prac precyzyjnych, nowe, fute-
rał, tel. 730 016 717

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

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

 O Prasowalnica elektryczna  
 tel. 34 362 94  27

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

 O Radio+cd+magnetofon+2 gło-
śniki 2x25W + głośnik basowy,   
250 zł, tel. 697 272 102

 O Wózki inwalidzkie (2), nowe, re-
gulowane podnóżki, ręczne,  
50 zł / szt. Tel.: 794 239 418

 O Wzmacniacz gitarowy 30W 

lampowy typu VOX, b.dobry, 
400 zł, 
 tel. 697 272 102

USŁUGI
 O Naprawa pomp wodnych, hy-
droforowych, samochodowych  
i cyrkulacyjnych.  Ul. Ikara 133a,  
tel. 669 245 082

 O Flash gsm profesjonalny  
serwis telefonów komórkowych 
oraz nawigacji gps. 
 Częstochowa, al. Wolności 10 
(w bramie). Tel. 888 149 969

INNE
 O Lekcje j. angielskiego  
tel. 697 272 102

 O Lekcje gry na gitarze,  
tel. 697 272 102

 O Trening pamięci, uwagi, myśle-
nia logicznego i twórczego, od  
6 do 106 lat. Tel. 668 814 587

 O Wolny lat 54, bezdzietny,  
niezależny finasowo pozna  
panią.  
Pani może posiadać dzieci.   
Tel. 660 006 217
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SKODA OCTAVIA 
1.6D, rok prod. 2017,  
kraj.,I-wł., F-VAT,  
serwisowany

44.900 zł 

MERCEDES GLC 
2.0 D, 4x4, rok prod. 2018, 
kraj., I-wł., serwisowany, 
automat

166.800 zł

VW PASSAT  
2.0 D, rok prod. 2017,   
kraj., I-wł., serwisowany, 
F-VAT

74.900 zł

BMW 430 GRAND COUPE
2.0 E, rok prod. 2019, 
kraj., I-wł., serwisowany, 
F-VAT

139.900 zł

RENAULT CLIO
1.2 E, rok prod. 2017, 
krajowy, I-wł., F-VAT
serwisowany, 

34.900 zł

BMW 3 GT 
2.0 D, rok prod. 2018,  
kraj., I-wł., serwisowany, 
F-VAT

94.900 zł

AUDI A3 
1.4 TSI, rok prod. 2017 
kraj., I-wł.,  
serwisowany, 

77.900 zł

HYUNDAI i30 
1.4 E, kraj.,rok prod. 2019, 
I-wł., serwisowany, 
gwarancja, F-VAT

61.900 zł

AUDI A4 2.0 D, rok prod. 2003, automat,  11.800 zł

AUDI A4 2.0 D, rok prod. 2008, sedan,  29.900 zł

AUDI A6 2.0 D QUATRO S TRONIC, rok prod. 2018,  

kraj., I-wł., serwisowany, F-VAT  147.900 zł

AUDI A6 2.0 TDI S TRONIC, rok prod. 2017,  

kraj., I-wł., serwisowany, F-VAT  119.900 zł

AUDI A8 4.2 E, rok prod. 2006,  21.300 zł

BMW 320i xDrive 2.0 E, rok prod. 2014,  55.500 zł

BMW 520 2.0 D, rok prod. 2007,  19.900 zł

BMW X1 2.0 D, rok prod. 2010, automat,  41.500 zł

CHEVROLET KALOS 1.2 E+LPG, rok prod. 2008,  7.900 zł

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

FIAT BRAVO 1.4 E, rok prod. 2007,  14.900 zł

FORD FIESTA 1.25 E, rok prod. 2009,  17.900 zł

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

HYUNDAI TUSCON 2.0 D, rok prod. 2006,  15.900 zł

MAZDA RX-8 1.4 E, rok prod. 2003,  11.200 zł

MERCEDES BENZ E300 COUPE, 2.0 E, rok prod. 2018,  188.000 zł

MERCEDES GLC 250, 2.0 E, rok prod. 2018, 4x4, automat, kraj., 

I-wł., F-VAT,                       173. 900 zł

MERCEDES S350, 3.0 D, rok prod. 2015,                       181.500 zł

OPEL ASTRA II, 1.6 E, rok prod. 2003, kraj., 5.500 zł

OPEL ASTRA III, 1.4 E, rok prod. 2009, kraj., I-wł., 16.900 zł

OPEL ASTRA IV, 1.7 D, zakup 2013,  23.000 zł

PEUGEOT 407 1.8 E + LPG, kraj., rok prod. 2008,  22.000 zł

RENAULT MEGANE CABRIO 2.0 E, rok prod. 2004,     9.900 zł

RENAULT TWINGO 1.2 E, rok prod. 2010,     9.900 zł

SEAT ALHAMBRA 2.0 D, rok prod. 2010,  15.900 zł

SEAT TOLEDO 1.2 E, rok prod. 2015, kraj.,  29.900 zł

TOYOTA AVENSIS 2.0 D, rok prod. 2004/2005,  9.900 zł

TOYOTA AVENSIS 2.0 D, rok prod. 2009,  19.900 zł

VW JETTA 1.4 E, rok prod. 2007,  16.900 zł

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

VW GOLF VII, 1.5 E, rok prod. 2018, kraj., F-VAT 69.500 zł

VW NEW BEETLE 2.0 E, rok prod. 1999, 8.900 zł

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

 71.900 zł

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

 59.900 zł

VW POLO 1.2 E + LPG, zakup w 2010,  17.900 zł 

Wybrane samochody na dzień 31 grudnia 2021
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Kuba szuka nowego domu!
Chłopak młody nie jest, bo ma już 12 lat, ale energii mu nie brakuje! Kuba potrzebuje zdecydo-
wanego właściciela, który będzie umiał ogarnąć jego energię i dobrze go poprowadzi.
Chłopak zna smycz, ale zdarzy mu się czasem mocniej pociągnąć. Niestety Kuba nie może za-
mieszkać w domu z ogrodem, bo każdy płot to dla niego nie problem do przeskoczenia. On po-
trzebuje bloku (najlepiej, żeby była winda), częstych spacerów i wielu zabaw.
W nowym domu musi zostać jedynakiem, bo nie przepada za innymi zwierzętami. Chłopak jest 
bardzo kontaktowy, uwielbia mieć styczność z człowiekiem, być głaskany i czasem przytulany.
No nie czekaj, odmień los tego psa!
Właśnie Twój dom to może być jego jedyną szansą na lepsze życie!

Doran cudny pies, który pragnie tylko domu.
Do schroniska trafił w styczniu tego roku. Psiak jest już po ka-
stracji i śmiało może biec do domu, ale tego domu nadal nie wi-
dać! Doranek ma dopiero około 2 lat więc całe psie życie jeszcze 
przednim. Chłopak jest bardzo przyjacielski, jeżeli chodzi o inne 
psiaki w schronisku. W nowym domu nie powinno być proble-
mu, jeśli masz już jakiegoś psiaka, ale polecamy spacer zapo-
znawczy. Doran jak to młodziak jest aktywny, ciekawy świata i 
uwielbia spacery z człowiekiem. Fajnie, gdyby w nowym domu, 
jeżeli trafiłby np. do domu z ogrodem, miał możliwość spacerów 
na smyczy za placem. Doran jest też bardzo proludzkim psia-
kiem i nigdy nie odmawia głaskania podczas spacerów. Ten 
psiak marnuje się w schronisku i wiemy, że szuka właśnie Ciebie!

Rufinka  
już 11 lat czeka na dom w 
naszym schronisku!
Nie rozumiemy co ta średnia 
sunia jeszcze tu robi..Nie jest 
konfliktowa w stosunku do 
innych psiaków. Powoli 
nabrała pewności i polubiła 
spacery na smyczy.. Bardzo 
prosimy o dom dla tej 
średniaczki! Brevuś wciąż szuka tego jedynego człowieka!

Jedyny przyjęty w 2017 roku Brevuś, wciąż szuka tego jedynego 
człowieka! Chłopak ma około 7 lat i potrzebuje spokojnego 
domu, najlepiej bez innych zwierząt. Czy znasz taki?
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Bohun ma dopiero 3 lata.
Potrzebuje świadomego, doświadczonego, cierpliwego opieku-
na, który zna się na obcowaniu z psami i będzie słuchał zaleceń 
wolontariuszy oraz behawiorystki. Psiak wrócił już raz z adopcji, 
nie ze swojej winy. Chłopak jest raczej indywidualistą, nie pole-
camy do domu z dziećmi oraz innymi zwierzętami. Bohunek 
nauczył się chodzić na smyczy i poznaje twarze nowych wolon-
tariuszy. Jeżeli nie boisz się wyzwań i jesteś otwarty na pracę z 
Bohunem, to dzwoń! Nie pozwól mu na dożywocie w schroni-
sku! On się zmieni na 100%, ale do tego potrzebny mu człowiek, 
czas i praca nad jego lękami oraz zrozumienie. Adoptuj!

Zgrywus od 2016 roku czeka na dom!

W środku jest bardzo delikatnym psiakiem, co udowadnia przy 
dłuższym poznaniu i przekonaniu się do danej osoby. Nie jest 
konfliktowy, ale miewa czasem sprzeczki z innymi psiakami. 
Niestety nie polecamy go do domu z małymi dziećmi. Psiak naj-
lepiej odnalazłby się w domu z ogrodem. Czy Zgrywus doczeka 
się tego dnia, w którym go adoptujesz?

Bajgiel 
Do schroniska trafił w 2012 
roku. Bajgiel dogaduje się z 
innymi psami, na smyczy 
jest bardzo grzeczny. Jest 
delikatny w stosunku do 
dzieci. Uwielbia też się 
czasem bawić.

Tekla oddana przez właściciela bo... nie mieściłaby się w mieszkaniu!

Tekla to przepiękna, młoda suczka w typie owczarka niemieckiego długowłosego.
Oddana do schroniska przez swojego właściciela, który z domu przeprowadzał się do bloku..Tekla 
straciła wiarę i zaufanie do ludzi, co okazywała zębami, nie chciała wyjść z budy/kojca. Po kilku mie-
siącach pracy z behawiorystą otworzyła się i jest już dużo lepiej - chodzi na spacery i poddaje się 
pieszczotom. Niestety cały czas jest nadreaktywna i czasami nie radzi sobie z pobudzeniem.
Dlatego poszukujemy zrównoważonego opiekuna, doświadczonego w pracy z psami, który da jej 
spokojny dom, w spokojnej okolicy. Człowieka asertywnego w stosunku do psów, który da jej 
wsparcie i pomoże uwierzyć w człowieka.Tekla absolutnie nie nadaje się do domu z dziećmi i ra-
czej bez innych zwierząt. PRZYWRÓĆ JEJ WIARĘ W CZŁOWIEKA!
PS: Nie wydamy Tekli do pilnowania podwórka!

Czaki to typ psa idealnego!

Chłopak nie narzeka na towarzystwo innych psiaków, da 
się go połączyć z innymi boksami na wybiegu, bez proble-
mów. Mimo wieku 11 lat energia nadal go nie opuszcza i 
kocha biegać, bawić się. Jest delikatny w stosunku do ludzi 
małych i tych dużych, na spacerach nie ciągnie. Niestety, 
kiedy już wraca do boksu, zrezygnowany idzie do budy i 
nawet niechętnie wychodzi po jedzenie! Czaki z każdym 
dniem coraz bardziej traci nadzieje, że znajdzie swój jedy-
ny dom... Kto go pokocha?!
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