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Masz sprawċ, jesteł łwiadkiem
niecodziennej sytuacji, zadzwoį!
red. Anna Ĭawicka, tel. 693 413 356
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DokoĔczenie ze str. 1.
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Ta pani tylko dodaáa ogáoszenie,
byáa niewinnaPyZL0DULXV]&LHFKD
QRZVNL]H6WUDĪ\0LHMVNLHMZ2VWU]H
V]RZLH

-DNVLĊRND]DáRZWĊSU]\NUąVSUD
ZĊ]DPLHV]DQDE\áD«MHMEDEFLDNWyUD
MDNLĞF]DVWHPXSU]\JDUQĊáDSLHVNDRG
VZRLFK]QDMRP\FK

2NáDPDáDZQXF]NĊLVWUDĪ
PLHMVNąPyZLąF
ĪHSLHVND]QDOD]áD
1LF]HJRQLHĞZLDGRPDSDQL.D
UROLQDFKFLDáDMHG\QLHSRPyFVZRMHM
EDEFLGODWHJRXPLHĞFLáDQDIE]GMĊFLH
F]ZRURQRJD]LQIRUPDFMąĪHV]XND
GODQLHJRQRZHJRGRPX.LHG\QD
RJáRV]HQLH QLNW QLH RGSRZLHG]LDá

VWDUV]D SDQL XGDáD VLĊ GR VWUDĪ\
PLHMVNLHM LQIRUPXMąF ĪH ]QDOD]áD
]ZLHU]ĊZUHNODPyZFHZNRV]XQD
ĞPLHFLLFKRFLDĪREHFQLHSU]HE\ZD
RQRXQLHMZGRPXWRMHGQDNQLHPRĪH
JR]DWU]\PDü
 To starsza osoba, która ma
zaniki pamiĊci. Po prostu skáamaáa,
nie byáo w ogóle sytuacji, by pies byá
w kontenerze na Ğmieci - GRGDMH&LH
FKDQRZVNL

3LHVWUD¿áGRVFKURQLVND
6WUDĪQLF\RGZLHĨOLSVDGRVFKUR
QLVNDZ1LHGĨZLHG]LX
Pani Karolina przyjechaáa do
nas po tego pieska i oddaáa go do
pierwotnego wáaĞciciela. Jak siĊ okazaáo, jej babcia wziĊáa szczeniaczka
od swoich znajomych. Rozmawiaáam
z tymi ludĨmi. Dzwonili do mnie. Byli
zszokowani, pytali, jak to w ogóle
moĪliwe, Īe pies zostaá znaleziony

w koszu, skoro oddali go w dobre
rĊce. Postanowili sami siĊ nim zająü
i znaleĨü dla niego dom. Mówili, Īe
nie chcą obciąĪaü schroniska, chociaĪ
zaczĊli siĊ juĪ do nas zgáaszaü chĊtni,
którzy chcieliby go przygarnąü. To
przykre, Īe taka sytuacja w ogóle
miaáa miejsce. Z tego, co wiem, ta
starsza pani opowiadaáa, Īe bardzo
kocha zwierzątka, i pieski, i kotki PyZL.DWDU]\QD&LFKRV]]HVFKURQLVND
Z1LHGĨZLHG]LXWszystkim, którzy
oskarĪyli panią KarolinĊ, powinno byü
teraz wstyd. NastĊpnym razem powinni
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siĊ dwa razy zastanowiü, zanim coĞ
napiszą. Ta dziewczyna byáa u mnie,
páakaáa, internauci nie zostawili na niej
suchej nitki, zastosowali wobec niej
mobbing. My nikogo nie oskarĪyliĞmy,
próbowaliĞmy dociec prawdy.
3UDZG\NWyUDRND]DáDVLĊ]XSHáQLH
LQQDQLĪVąG]LáRZLHOHRVyE
àDWZRPRĪQDVLĊSRP\OLüZ\GDü
QLHZáDĞFLZ\Z\URNVNU]\ZG]LüQLHZLQ
QąRVREĊDSRWHPWUXGQRWRÄRGNUĊFLü´
6SUDZąVWDUV]HMSDQL]DMĊáDVLĊSR
OLFMD
A. àawicka

Serdeczne podziċkowanie
wszystkim, którzy wziċli udziaâ w pogrzebie

ğp. Wacâawa Salomona
zâoīyli kwiaty, zamówili msze ğwiċte, w szczególnoğci sĆsiadom,
znajomym, przyjacioâom, siostrom salezjankom
z Grabowa n. ProsnĆ
skâada
īona z rodzinĆ



APTEKA KLASZTORNA 2
.UDV]HZLFHXO:LHOXĔVND$

PN - PT 8.00 - 20.00
SOB 8.00 - 16.00

APTEKA KLASZTORNA
*UDEyZQDG3URVQąXO.DOLVND
0LNVWDW
XO.UDNRZVND
*UDEyZ
QDG3URVQą
XO:RGQD$
3U]\FKRGQLD
.UDV]HZLFH
XO:LHOXĔVND

PN - PT 8.00 - 21.00
SOB 8.00 - 18.00; NIEDZ 9.00 - 13.00

APTEKA KWIATOWA
2VWU]HV]yZXOàąNRZD

PN - SOB 8.00 - 22.00

Poszukuje

PRACOWNIKA BIUROWEGO
DO DZIAâU KONTROLI JAKOĆCI

wymagania: znajomoćç jõzyka angielskiego w stopniu komunikatywnym w mowie
i pićmie oraz obsãuga komputera i znajomoćç pakietu Office, mile widziana znajomoćç
rysunku technicznego.
Oferujemy pracõ w mãodym i kreatywnym zespole z moēliwoćcið rozwoju oraz bardzo
dobre warunki pracy i pãacy.

Poszukuje

KIEROWCô KATEGORII C+E
DO TRANSPORTU MIôDZYZAKâADOWEGO

- praca w trybie trzyzmianowym, mile widziane doćwiadczenie.

Kontakt: osobićcie w siedzibie firmy, Turkowy 65A
lub pod numerem 605 31 91 91
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APTEKI
Plan dyİurów
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