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Kierowca
uderzył
w drzewo.
Dwoje
pasażerów
Ponad 30 tysięcy uczennic, nie żyje
uczniów i przedszkolaków
rozpoczęło rok szkolny
Częstochowa

Prawie 32,3 tysiące uczennic,
uczniów i przedszkolaków z naszego miasta rozpoczęło nowy rok
szkolny po dłuższej niż zwykle - bo
blisko sześciomiesięcznej - przerwie. 1 633 dzieci poszło do szkoły
po raz pierwszy.
W szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Częstochowa, naukę rozpoczęło w
tym roku łącznie 32 289 uczennic i
uczniów, w tym: 13 935 w szkołach
podstawowych (1 633 w klasach

pierwszych), 13 186 w szkołach ponadpodstawowych (3 117 w klasach
pierwszych). Natomiast do miejskich
przedszkoli będzie uczęszczało 5 168
dzieci.
W inauguracji roku szkolnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6
wziął udział prezydent Krzysztof Matyjaszczyk, który życzył wszystkim
przede wszystkim zdrowia ale także
wielu sukcesów i wytrwałości. Uroczystości towarzyszyło symboliczne przecięcie wstęgi, bo w budynku w sierpniu zakończono gruntowną rozbudowę.

Szkoły i przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto Częstochowa od 1 września funkcjonują
w trybie stacjonarnym w oparciu o wytyczne MEN, GIS i MZ. Przy organizacji
rozpoczęcia roku szkolnego, dyrektorzy uwzględnili wszystkie wytyczne,
specyfikę szkoły, liczbę uczniów oraz
warunki lokalowe, tak aby uroczystości odbyły się bezpiecznie i sprawnie.
Informacje o funkcjonowaniu szkół
i przedszkoli w czasie pandemii można znaleźć na stronie MEN - https://
www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-powrot-do-szkol2

Częstochowa

Kontrolowali uczestników zlotu.
Nie dopuścili do nielegalnego wyścigu
W ostatnią sobotę wakacji ponad
tysiąc miłośników czterech kółek
postanowiło spotkać się na parkingu centrum handlowego w
Częstochowie. Na miejscu pojawili
się też policjanci, którzy
skontrolowali ponad stu
kierowców.
W minioną sobotę o
godzinie 21.00 przy centrum handlowym przy ul.


Drogowców w Częstochowie zjechało się ponad tysiąc samochodów
osobowych. Częstochowski ruch
drogowy wspólnie z mundurowymi z
Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Częstochowie i Komisariatu Autostradowego w Gliwicach
czuwali nad bezpieczeństwem na
drogach naszego miasta i powiatu.
Mundurowi nie dopuścili także do
organizacji nielegalnych wyścigów
na drogach publicznych.
Policjanci pod czujnym okiem sze-

fa częstochowskiej drogówki - podkom. Sebastiana Tyrasa i jego zastępcy - asp. szt. Tomasza Gromka
skontrolowali ponad 100 samochodów, z czego w 31 ujawnili nieprawidłowości w stanie technicznym. Zatrzymali 20 dowodów rejestracyjnych, a 16 kierujących ukarali mandatami karnymi za przekroczenie
dopuszczalnej prędkości. Mundurowi przeprowadzili ponad 350 badań
na alkomacie - wszyscy badani kierowcy byli trzeźwi.

Dwie osoby zginęły w wypadku, do którego doszło na
DK-46 w gminie Lelów. Ze wstępnych ustaleń wynika, że na
remontowanym odcinku drogi kierujący 22-letni renault
utracił panowanie nad pojazdem, zjechał na przeciwny pas
ruchu i uderzył w przydrożne drzewo. Jadących z nim pasażerów nie udało się uratować.
Do zdarzenia doszło 2 września, około godziny 8.00, na
drodze krajowej nr 46 między miejscowością Paulinów i Lelów. 22-letni kierowca renault jechał remontowanym odcinku
drogi. W pewnym momencie utracił panowanie nad pojazdem i zjechał na przeciwny pas ruchu, po czym uderzył w
przydrożne drzewo. W wyniku tego zdarzenia 77-letnia pasażerka i 79-letni pasażer odnieśli śmiertelne obrażenia. Częstochowscy policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają
okoliczności tego tragicznego w skutkach zdarzenia.
Opracowanie kolumny - Katarzyna Gwara
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Uroczystości

Sprawdź

Nowy rok szkolny 81 lat od wybuchu wojny
pod znakiem
epidemii i rygoru
sanitarnego
Nowy rok szkolny rozpoczyna
się pod znakiem wzmożonego rygoru sanitarnego: do
szkoły mogą uczęszczać tylko uczniowie bez objawów
infekcji, zalecane jest częste
mycie dłoni i wietrzenie sal.
W szkołach wprowadzane są
także różne godziny rozpoczynania nauki, przebywanie
klas w stałych salach.
Od 1 września szkoły wróciły do
nauki stacjonarnej. O ewentualnym
zawieszeniu zajęć będzie decydował
dyrektor szkoły po uzyskaniu zgody
organu prowadzącego i pozytywnej
opinii powiatowego inspektora sanitarnego. W zależności od zagrożenia
epidemiologicznego możliwe będzie
przejście na system mieszany (część
uczniów uczy się stacjonarnie, a część
w domu) lub edukację zdalną dla całej
szkoły. Tym samym decyzje o trybie
pracy szkoły będą zapadać lokalnie,
choć minister edukacji, po konsultacji
z GIS i ministrem zdrowia, będzie
mógł też zdecydować o zawieszeniu
zajęć stacjonarnych na większym obszarze, np. w jednym lub kilku województwach lub nawet w całym kraju.
Przy wydawaniu opinii ws. zmiany
trybu nauczania inspektorzy sanitarni
będą brać pod uwagę kryteria epidemiologiczne, czyli przede wszystkim
wystąpienie u ucznia lub pracownika
szkoły objawów charakterystycznych
dla COVID-19 (gorączka, duszność,
kaszel, utrata węchu lub smaku o nagłym początku) oraz bliski kontakt (w
okresie 14 dni) ucznia lub pracownika
szkoły z osobą, u której potwierdzono
zakażenie. Istotna będzie też liczba
przypadków koronawirusa w szkole,
rodzaj szkoły, zagęszczenie ludzi na
danym terenie, warunki organizacyjne i architektoniczne szkoły.
W sytuacji, gdy jeden z uczniów zachoruje na COVID-19, kwarantannie
będą musieli poddać się pozostali
uczniowie z tej klasy. Wówczas prowadzenie dla nich zajęć w formie
zdalnej będzie jedyną możliwością
kontynuowania nauki. Nauka stacjonarna dla innych klas w danej szkole
będzie zależała od tego w jakim
stopniu byli oni narażeni na zakażenie.
Szkoły, przedszkola i inne placówki
oświatowe powinny stosować się do
wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego. Zalecono w nich zorganizowanie pracy placówki w taki
sposób, by zachować dystans po

między osobami przebywającymi w
budynku i ograniczyć gromadzenie się
uczniów. Zasugerowano, że mogą to
być np. różne godziny przychodzenia
uczniów z poszczególnych klas do
szkoły i różne godziny przerw lub
zajęć na boisku. Należy także unikać
częstej zmiany pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia.
Szkoły wprowadzają też inne rozwiązania: wykorzystują wszystkie
wejścia do budynku, organizują naukę
klas w stałych salach, a zajęcia wychowania fizycznego na świeżym powietrzu, nakazują uczniom noszenie
przyłbic albo maseczek na korytarzu
czy w szatni (decyzja o tym, czy w
danej szkole jest obowiązek zasłaniania nosa i ust zależy od dyrektora).
Zgodnie z wytycznymi, do szkoły powinni uczęszczać tylko uczniowie bez
objawów infekcji dróg oddechowych i
gdy domownicy nie przebywają na
kwarantannie lub w izolacji. Zdrowi
muszą być też opiekunowie przyprowadzający i odprowadzający uczniów.
Podobne zasady obowiązują przedszkola.
Opiekunowie mogą wchodzić do
szkoły i przedszkola, zachowując minimum 1,5 m dystansu od innych opiekunów z dzieckiem oraz od
pracowników szkoły. Rodzice powinni
pamiętać o osłanianiu ust i nosa oraz
zakładaniu rękawiczek jednorazowych lub dezynfekcji rąk.
Osoby wchodzące do budynku powinny mieć możliwość skorzystania z
płynu do dezynfekcji rąk.
W szkolnych stołówkach rekomenduje
się zmianowe wydawanie posiłków lub
w miarę możliwości - spożywanie ich
przy stolikach z rówieśnikami z danej
klasy. Dopuszcza się też spożywanie
posiłków w salach lekcyjnych.
W przedszkolach i oddziałach przedszkolnych powierzchnia sali, w której
przebywa od 3 do 5 dzieci, powinna
wynosić co najmniej 15 m2.; jeśli
dzieci jest więcej powierzchnia ulega
zwiększeniu na każde kolejne dziecko
o co najmniej 2 m2. Metraż przypadający na jedno dziecko nie może być
mniejszy niż 1,5 m2.
Zaleca się, by do grupy przedszkolnej przyporządkowani byli - w
miarę możliwości - ci sami opiekunowie i by grupa wraz z opiekunem
przebywała w wyznaczonej i stałej
sali. W sali należy usunąć przedmioty
i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np.
pluszowe zabawki). Jeżeli do zajęć
wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) należy je dokładnie myć, czyścić lub
dezynfekować.

Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy na grobach żołnierzy 7. Dywizji Piechoty na
Cmentarzu Kule zainaugurowało obchody 81.
rocznicy wybuchu II Wojny Światowej.

nostki Wojskowej Komandosów z Lublińca i
Wojskowej Komendy Uzupełnień złożyli także
kwiaty na Placu Pamięci Narodowej przed Pomnikiem Poległym w Obronie Ojczyzny.

1 września znicze na mogiłach żołnierskich –
w asyście funkcjonariuszy Straży Miejskiej złożył prezydent Krzysztof Matyjaszczyk, a
także delegacja Jednostki Wojskowej Komandosów z Lublińca oraz Wojskowej Komendy
Uzupełnień.
Tegoroczne uroczystości, z uwagi na trwającą
pandemię miały charakter symboliczny.
Prezydent Krzysztof Matyjaszczyk, senator
Wojciech Konieczny, wiceprzewodniczący
Rady Miasta Łukasz Kot oraz delegacja Jed-

1 września odbyła się także ceremonia pogrzebowa zmarłego w ubiegłym tygodniu kpt.
Tadeusza Muszyńskiego, weterana Walki o
Niepodległość, druha harcmistrza, działacza
Związku Inwalidów Wojennych RP i Stowarzyszenia Szarych Szeregów, laureata wyróżnienia Prezydenta Miasta Częstochowy „Tym,
co służą miastu i ojczyźnie”, współorganizatora
wielu miejskich uroczystości, także tych związanych z wybuchem wojny. W pogrzebie
uczestniczyli przedstawiciele władz miasta.

Remont

Szkoła przy ul. Przestrzennej po
metamorfozie
Szkoła Podstawowa nr 47 przy ulicy Przestrzennej przeszła metamorfozę. Do
wyremontowanej placówki będą uczęszczać
nie tylko uczniowie, ale również przedszkolaki.
Prace remontowe w SP 47 przy ul. Przestrzennej
rozpoczęły się pod koniec 2018 roku, a ich celem
była nie tylko poprawa komfortu nauki i pracy, ale
także przeniesienie przedszkola z ul. Konwaliowej. Oprócz modernizacji istniejącego bu-

dynku, inwestycja objęła budowę nowego obiektu
wielofunkcyjnego o powierzchni prawie 1000 m
kw. z salą gimnastyczną (wraz z zapleczem) oraz
salami szkolnymi i przedszkolnymi. Dotychczasowy budynek szkoły przeszedł m.in. kompleksową termomodernizację, wymianę instalacji,
przebudowano także pomieszczenia dydaktyczne
i administracyjne. Prace dopełniło zagospodarowanie terenu – w tym przebudowa i rozbudowa
dojazdów, parkingów i chodników – wraz z zielenią. Koszt wykonania robót budowlanych to
prawie 10,3 mln zł.

Częstochowa

Zatrzymali sześciu
poszukiwanych listami gończym
Częstochowscy policjanci tylko w ubiegłym
tygodniu zatrzymali sześciu przestępców poszukiwanych listami gończymi. Mężczyźni
byli przede wszystkim podejrzewani o dokonanie oszustw.
Stróże prawa patrolują ulice naszego miasta, poszukując i zatrzymując sprawców przestępstw,
którzy ukrywają się przed wymiarem sprawiedliwości. Tylko w ubiegłym tygodniu nieumundurowani stróże prawa z wydziału kryminalnego
zatrzymali 4 mężczyzn, którzy od około roku byli
poszukiwani listami gończymi przez częstochowski sąd i 1 poszukiwanego od 8 lat zarządze-

niem prokuratora. W większości były to osoby
podejrzane o dokonanie oszustw. Wszyscy zatrzymani to mieszkańcy Częstochowy w wieku od
27 do 45 lat.
Nie tylko kryminalni zajmują się poszukiwaniami
osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości. Częstochowska drogówka także zatrzymała mężczyznę poszukiwanego listem gończym.
Podczas kontroli drogowej pojazdu, który przekroczył dozwoloną prędkość, uwagę policjantów
zwróciło dziwne zachowanie jednego z pasażerów. Po wylegitymowaniu okazało się, że to 26latek z Myszkowa, który od miesiąca był
poszukiwany przez tamtejszy sąd.
Opracowanie kolumny - Katarzyna Gwara
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Z POLICYJNEGO NOTATNIKA

Ukradli progi
zwalniające, bo
przeszkadzały
im w jeździe
Mysłowiccy policjanci zatrzymali trzech
mężczyzn, którzy z ul. Wybickiego ukradli
progi zwalniające. Szybkie zatrzymanie
było możliwe dzięki otrzymanemu zgłoszeniu od świadka zdarzenia. Mężczyźni
tłumaczyli, że progi przeszkadzały im podczas jazdy samochodem. Grozi im kara do 5
lat więzienia.
Dyżurny mysłowickiej komendy odebrał
zgłoszenie o trzech mężczyznach, którzy na ul.
Wybickiego mają kraść elementy infrastruktury

drogowej w postaci progów zwalniających. Na
miejsce skierowano policyjny patrol, który dzięki przekazanemu przez świadka zdarzenia rysopisowi sprawców, szybko ich zatrzymał.
Sprawcami okazali się trzej mieszkańcy Mysłowic w wieku od 18 do 23 lat. Młodzi mężczyźni
w rozmowie z policjantami przyznali, że zdemontowali i zabrali progi, ponieważ przeszkadzały im podczas jazdy samochodem. Stróże
prawa odzyskali warte blisko 7 tys. złotych elementy, a trzej mysłowiczanie staną teraz przed
sądem. Za przestępstwo kradzieży może im
grozić kara do 5 lat więzienia.

Narkotyki warte
przeszło pół miliona

Zapłaciła za paliwo
nieprawdziwą „dwusetką”
W ręce policjantów z Jasienicy wpadła
28-letnia mieszkanka powiatu cieszyńskiego, która na jednej ze stacji paliw w
Świętoszówce zapłaciła za paliwo nieprawdziwym banknotem 200-złotowym.
Kiedy szef stacji zorientował się, że padł
ofiarą oszustwa, powiadomił policję i ruszył za jej pojazdem. Po nocy spędzonej w
policyjnym areszcie kobieta usłyszała zarzut oszustwa. Grozi jej kara do 8 lat
więzienia.
Do zdarzenia doszło we wtorek w Świętoszówce. Na jedną ze stacji paliw przyjechała
osobowym fiatem pewna kobieta. Zatankowa-

Policjanci z Tychów prowadzą postępowanie przeciwko mężczyźnie, na którym
ciąży wiele zarzutów m.in. posiadania
znacznej ilości środków odurzających. Z
zabezpieczonych przez śledczych narkotyków, można było przygotować
blisko 11 tys. działek dilerskich o czarnorynkowej wartości ponad pół miliona
złotych. Zatrzymany 45-latek został
tymczasowo aresztowany. Grozi mu
nawet 10 lat więzienia.

ła paliwo i zrobiła zakupy o wartości blisko 35
złotych. W kasie zapłaciła 200-złotowym banknotem, zabrała wydaną jej resztę i odjechała.
Po chwili personel zorientował się, że zapłaciła
banknotem prezentowym, opatrzonym napisem SOUVENIR. Kierownik stacji ruszył na poszukiwania kobiety. Powiadomił też miejscowy
komisariat policji. Kiedy zobaczył poszukiwaną
na jednym z parkingów w Jasienicy, ujął ją i
przekazał policjantom. Mundurowi zabezpieczyli także nieprawdziwy banknot.
Po nocy spędzonej w policyjnym areszcie
mieszkanka powiatu cieszyńskiego usłyszała
zarzut oszustwa, za które grozi jej kara do 8 lat
więzienia. O jej dalszym losie zdecyduje niebawem bielski sąd.

Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w
Tychach wpadli na trop 45-latka związanego z przestępczością narkotykową. Śledczy
odkryli, że mężczyzna ma na swoim koncie
przestępstwa związane m.in. z uprawą

Złamał zakaz zbliżania się
Na wniosek policji i prokuratury będziński sąd wydał postanowienie o
tymczasowym aresztowaniu na dwa
najbliższe miesiące 48-letniego mieszkańca
powiatu
będzińskiego,
podejrzanego o uszkodzenie ciała
swojej 61-letniej macochy. Domowy
oprawca objęty był już zakazem zbliżania się do kobiety. Mężczyzna miał
jednak za nic prokuratorskie postanowienie, chroniące przed nim ofiarę
przestępstwa.
48-letni mieszkaniec jednej z miejscowości w powiecie będzińskim znęcał się psy-

Areszt za usiłowanie
zabójstwa
Bytomscy policjanci zatrzymali mężczyznę,
który ugodził nożem 39-latka. Podejrzany
usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa oraz
spowodowania ciężkiego uszczerbku na
zdrowiu. Na wniosek śledczych i prokuratora sąd tymczasowo aresztował
mężczyznę na 3 miesiące. Za popełnione
przestępstwo grozi mu kara dożywotniego
więzienia.
Do zdarzenia doszło na jednym z bytomskich osiedli w dzielnicy Miechowice. Oficer dyżurny otrzymał informację, że przed pawilonem handlowym mężczyzna został ugodzony
nożem. Na miejsce zostali pilnie skierowani policjanci. Po przyjeździe na parkingu przed sklepem, stróże prawa zauważyli leżącego, ranne-

środków odurzających, posiadaniem bez
zezwolenia broni oraz ponad 2 tys. paczek
papierosów bez polskich znaków akcyzy.
Policjanci przejęli przeszło 10 kg marihuany
oraz 33 krzewy konopi indyjskich. Z zabezpieczonych narkotyków łącznie można było
przygotować blisko 11 tysięcy działek dilerskich o czarnorynkowej wartości ponad pół
miliona złotych. Tego rodzaju przestępstwa
wymagają wykonania szeregu czynności
procesowych, ustalenia rzeczywistego rozmiaru i zakresu działalności przestępczej
podejrzanego lub osób, które mogły być zaangażowane w popełniane przestępstwa.
W sprawie 45-latka prowadzone jest śledztwo pod nadzorem Prokuratury Rejonowej
w Tychach. Grozi mu za to kara 10 lat więzienia.

chicznie i fizycznie nad swoją macochą
od dłuższego czasu. W związku z przemocą
domową w rodzinie, wojkowiccy stróże prawa wdrożyli procedurę tzw. niebieskiej karty, a prokurator wydał postanowienie o zakazie zbliżania się 48-latka do 61-letniej kobiety. Domowy oprawca tylko na początku
stosował się do poleceń. Po jakimś czasie
ponownie zjawił się w mieszkaniu macochy
i dotkliwie pobił kobietę. Ostatni incydent
zdecydował o konieczności zastosowania
surowszego środka zapobiegawczego. Na
wniosek policji i prokuratury będziński sąd
zdecydował o tymczasowym aresztowaniu
48-latka. Grozi mu 5 lat więzienia.

Kierował lokomotywą
„na podwójnym gazie”

go mężczyznę. Mundurowi natychmiast udzielili poszkodowanemu pierwszej pomocy, a następnie przekazali go w ręce wezwanych na
miejsce ratowników medycznych. Ranny trafił
do szpitala, a policjanci rozpoczęli poszukiwania nożownika. Jeszcze tego samego dnia kryminalni zatrzymali 47-latka, który, jak ustalili,
odpowiada również za pobicie 65-letniego
mieszkańca Bytomia. Do zdarzenia tego doszło
w tej samej dzielnicy około 12.00. Sprawca noc
spędził w policyjnej celi i usłyszał zarzuty. Na
wniosek bytomskich śledczych i prokuratora,
sąd podjął decyzję o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Za usiłowanie zabójstwa 47-letniemu napastnikowi grozi kara dożywotniego więzienia.

W ręce sławkowskich stróżów prawa
wpadł 59-letni maszynista, który mając
prawie 1,5 promila alkoholu w organizmie prowadził lokomotywę na terenie
terminala przeładunkowego. Informację z podejrzeniami o nietrzeźwym
pracowniku, przekazał policjantom
przełożony nadzorujący pracę mężczyzny.
Poza
dyscyplinarnym
zwolnieniem z pracy, 59-latkowi grozi
także kara do 2 lat więzienia.
Do zdarzenia doszło na terenie Sławkowa. Do pracujących w tamtejszym komisariacie stróżów prawa dotarła informacja o


maszyniście, obsługującym na terenie terminala przeładunkowego spalinową lokomotywę. W takcie rozmowy, przełożony
69-latka zwrócił uwagę na bardzo wulgarne
zachowanie pracownika, które mogło
świadczyć, iż znajduje się on pod wpływem
alkoholu. Przybyli na miejsce policjanci
sprawdzili trzeźwość mężczyzny. Jak wykazało badanie, w jego organizmie znajdowało się prawie 1,5 promila alkoholu. Dalszym
losem nietrzeźwego maszynisty zajmie się
teraz sąd i prokurator. Grożą mu 2 lata więzienia.towaniu 48-latka. Grozi mu 5 lat więzienia.

Opracowanie kolumny - Katarzyna Gwara
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LOMBARD
KAPS

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

A
LUCJ
REWO OWA
CEN

Okna 5-kom.
1435 mm

1465 mm

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

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

TANIE WYROBY
JUBILERSKIE

Al. NMP 1, tel. 34 361-39-50
Al. NMP 16, tel. 34 324-68-31
Al. Wolności 6, tel. 34 324 23 24

www.kapssc.pl

OGŁOSZENIA MOTORYZACYJNE
180 KM Powerhift 7 osobowy, Salon PL 2018, 36 931 km, 1997 cm3,
diesel - 104 900 PLN - tel. 601 383 710

Q FORD FOKUS 2009/10 r, 1,8 combi,

pełne wyposażenie, srebrny, cena 15900 PLN. Tel. 503 002 462

Q FORD FUSION 2005/6 r, 1,4 R, 5 -

cio drzwiowy, kraj, - cena 5900
PLN. Tel. 503 002 462

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

Q Hyundai Tucson 2.0 STYLE 2.0 CRDi

OGŁOSZENIA MOTORYZACYJNE
SPRZEDAM
Q ALFA ROMEO 1.9 jtdm 150 km,

2007r. stan bardzo dobry, full
opcja, cena 17 500 PLN
tel. 788 635667

Q Audi Q2 1.4 TFSI 150 KM S Tronic
Salon PL 2016, 89 744 km, 1 395
cm3, benzyna - 81 900 PLN tel. 601 383 710

Q Audi A2 1.4, 1.4 16V 75KM, 2001,

185 000km, 1390 cm3, benzyna 8500 PLN, tel. 501 847 709

Q Audi A6 III (C6) 3.0 Diesel, 2007

rok, automat, stan bdb, bezwypadkowy, 25 900 do negocjacji
Tel. 602 739 463

Q Audi Q3 Quattro 2.0 TDI 140 KM 6 G
Salon PL 2012, 127 700 km, 1 968
cm3, diesel - 57 900 PLN
- tel. 601 383 710

Q Audi A3 1.5 Sportback 1.5 TFSI 150
KM S Tronic Salon PL 2017 , 48 521
km , 1 498 cm3, benzyna
- 79 900 PLN - tel. 601 383 710

Q Audi Q5 2.0 quattro 2.0 TFSI 180

KM S Tronic Salon PL 2016, 60 869 km,
1 984 cm3, benzyna - 99 900 PLN

Q Audi Q5 , 2.0 TFSI 220KM Quattro,

2016, 66 200 km, 1984 cm3, benzyna - 89 900 PLN, tel. 501 847 709

Q Audi Q5 2.0 quattro 2.0 TDI 190 KM
S Tronic Salon PL 2016 ,59 683 km,
1 968 cm3, diesel - 112 900 PLN
- tel. 601 383 710

Q Audi Q5 2.0 quattro 2.0 TDI 190 KM

S Tronic Salon PL 2016 ,53 269 km, 1
968 cm3, diesel - 149 900 PLN tel. 601 383 710

Q Audi A6 1.8 Limuzyna 1.8 TFSI 190

KM S Tronic Salon PL 2016 ,87 935
km, 1 798 cm3, benzyna - 99 900
PLN - tel. 601 383 710

Q BMW 1 2008r. Cabrio, czarny, peł-

ne wyposażenie, cena 38.800 PLN,

tel. 603 448 548

Q Citroën C4 Picasso 1.6 , 1.6 HDi

110KM, SX Pack, 2010, 120 105 km,
1560 cm3, diesel 19 900 PLN, tel. 501 847 709

Q Citroen C4 Picasso I, 2007 rok,

benzyna, automat, radio z CD, 13
999 do negocjacji
Tel. 602 739 463

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

Q CHEVROLET AVEO 0.4l, 05r. 1,4E

srebrny, DTK, CZ, cena 5 800 PLN,
tel. 512744858

Q Chevrolet Kalos 1.4 16v 2005r

146tyś.km sprowadzony , opłacony , KLIMATYZACJA, WEBASTO 5400
zł, tel. 600 208 039

Q CHRYSLER VOYAGER 1999 r, 2,5

turbo diesel, 7 osobowy, opłaty
na rok, stan bdb., - cena 1990 PLN.
Tel. 503 002 462

Q Dacia Duster I, 2014 rok, benzyna,
serwisowany, stan bdb, 28 900 zł
do negocjacji
Tel. 602 739 463

Q Dacia Sandero 2009r 1.4-8v 200

tyś. km Niebieski Metalik , Klimatyzacja , sprowadzony opłacony 10
900 zł, tel. 600 208 039

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

Q Fiat Bravo 1.4 T Jet Benzyna 120

KM 6 G Salon PL 2010, 150 817 km, 1
368 cm3, benzyna - 18 900 PLN
- tel. 601 383 710

Q Fiat Panda 1,1E, 2003, niebieski

- cena 3800 PLN - tel. 603 448 548

Q Fiat Punto 2FL 2005r 163tyś.km 1.2

8v 3drzwi sprowadzony , opłacony, Klimatyzacja 4900 zł,
tel. 600 208 039

Q Ford Galaxy Titanium 2.0 TDCi

185 KM AUTOMAT 4WD Salon PL 2016,
84 786 km, 1 995 cm3, Diesel - 79 900
PLN - tel. 601 383 710

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

Q Lexus NX , rok prod. 2015, hybryda,
automat, SUV, bezwypadkowy, I
właściciel, 114 999 zł, Tel. 602 739 463

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

Q Mazda 5 2006r 2.0-16v 7osobowy
srebrny metalik , sprowadzony
opłacony 168tyś.km 14 300 zł, tel.
600 208 039

Q Mercedes-Benz Klasa B 1.8 CDI

109 KM 6 G 2013 Rok 2013 ,107 183
km, 1 796 cm3, diesel - 44 900 PLN
- tel. 601 383 710

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

Q Opel Astra Kombi 1.4 Turbo 150

KM automat, 2016, 70 348 km ,1
399 cm3, benzyna - 42 900 PLN tel. 601 383 710

Q OPEL ASTRA 2004 r, 1,4 E,

4 - ro drzwiowy, kraj, - cena 1590 PLN.
Tel. 503 002 462

Q Opel Astra F 1999, 212 000 km, 1

400 cm3, benzyna - cena - 1450
zł - tel. 533 210 534

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

Q Opel Astra IV , 1.6 CDTi 110KM z

polskiego salonu VAT 23 %, 2015,
143 400 km, 1598 cm3, diesel - 28
500 PLN, tel. 501 847 709

Q Opel Astra Cabrio 1,8E 2001

pełne wyposażenie, skóra, srebrny
- cena 7 600 PLN - tel. 603 448 548

Q Opel Combo Tour, 1.6 CDTI

120KM,Tour Enjoy,
z polskiego salonu VAT, 2015, 186
000 km, 1598 cm3, diesel - 28 900

PLN, tel. 501 847 709

Q Opel Meriva FL 2006r 1.6-16v Klima-

tyzacja Alu felgi Czujnik Parkowania
sprowadzony opłacony 10 400 zł,
tel. 600 208 039

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

Q Peugeot 5008 I, 2.0 HDi 150KM

,Platinum, 2010, 168 200 km, 1997
cm3, diesel, 27 900 PLN,
tel. 501 847 709

Q PEUGEOT PARTNER 2004 r, 1,4 gaz,

5- cio osobowy, kraj, - cena 3000
PLN. Tel. 503 002 462

Q Škoda Citigo Style 1.0 MPI 75 KM 5

G Salon PL 2017, 9 100 km benzyna
- 31 900 PLN - tel. 601 383 710

Q Škoda Fabia 1.0 Ambition 1.0 TSI
95 KM 5 G Salon PL 2018, 31 333
km, 999cm3 benzyna - 40 900
PLN - tel. 601 383 710

Q Skoda Fiabia 1,4 HDI, 2007, kombi,
biała, pełne wyposażenie
- cena 6500 PLN
- tel. 603 448 548

Q Škoda RAPID 1.0 Spaceback 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

Q Renaut Clio 1,5DCI, 2005,

Q Škoda RAPID 1.0 Spaceback Am-

Q Renault Clio 1.5, 1.5 dCi 90KM ,Ener-

Q Škoda Roomster 1.9, 1.9 TDI 105KM,

pełne wyposażenie, granatowy
met. - cena 4 800 PLN- tel. 603
448 548
gy Life, z polskiego salonu Vat 23%,
2017, 87 550 km, 898 cm3, benzyna
- 29 900 PLN, tel. 501 847 709

bition 1.0 TSI 95 KM 5 G Salon PL
2018, 36 332 km, 999 cm3, benzyna - 44 900 PLN - tel. 601 383 710
Scout, 2007, 194 300 km, 1896 cm3,
diesel - 13 500 PLN, 501 847 709

Q Škoda Superb 2.0 L&K Kombi 2.0

siness NAVI, Vat 23%, 2014, 134 250
km, 1461 cm3, diesel - 25 500 PLN;
tel. 501 847 709

TDI 190 KM 4X4 DSG Salon PL 2017,
93 947 km,
1 968 cm3, diesel - 99 900 PLN
- tel. 601 383 710

Q RENAULT ESPACE 2005 r, 22 diesel

Q Suzuki Swift IV, 2007 rok, I właści-

Q Renaut Espace 1,9 DC, 2005,

Q TOYOTA AYGO 2012/13 r, pojem-

Q Renault Clio 1.5 1.5 dCi 75KM , Bu-

DCL, 197 tys. pełne wyposażenie,
stan bdb.
- cena 4900 PLN. Tel. 503 002 462
pełne wyposażenie, granatowy
met. - cena 8 500 PLN - tel. 603
448 548

Q Renault Laguna Mk.3 2009r 1.5

diesle czarny, zarejestrowany
opłacony nowy rozrząd 15 900 zł,
tel. 600 208 039

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

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

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

Q Seat Ibiza 1.5 dCi 90KM, Energy Li-

fe, z polskiego salonu Vat 23%,
2015, 30 250 km, 1422 cm3, diesel 31 900 PLN, tel. 501 847 709

Q Seat Ibiza 1.2 , 1.2 TSI 90KM LPG, z

polskiego salonu, 2016, 167 550,
1197 cm3, benzyna
+LPG; 23 000 PLN, tel. 501 847 709

Q Seat Ibiza 1.4 , 1.4 16V 85KM, 2013, 73

900 km, 1390 cm3, benzyna-23 900
PLN, tel. 501 847 709

ciel, benzyna, klimatyzacja, nieuszkodzony, 12 999 zł do negocjacji Tel. 602 739 463
ność silnika tysiąc, przebieg 69
tysięcy, klimatyzacja, 5-cio
drzwiowy, stam bdb., - cena
14900 PLN. Tel. 503 002 462

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

Q Volkswagen Caddy 2.0 Alltrack

2.0 TDI 150 KM DSG Salon PL 2019,
12 718 km, 1 968 cm3, Diesel
- 118 900 PLN - tel. 601 383 710

Q Volkswagen Golf Comfortline 1.4
TSI 125 KM 6 G Salon PL 2016, 43
276 km, 1 395 cm3, benzyna 51 900 PLN - tel. 601 383 710

Q Volkswagen Golf VII Comfortline

1.4 TSI 125 KM 6 G Salon Pl.2018 , 29
604 km, 1 395 cm3, benzyna
- 69 900 PLN - tel. 601 383 710

Q Volkswagen Golf VII Highline 1.4

TSI 122 KM 6 G Salon PL 2014, 90
019 km, 1 395 cm3, benzyna - 45
900 PLN - tel. 601 383 710

Q Volkswagen Golf VII 1.6 TDI 110KM,
Trendline, 2015, 172 950 km, 1 598
cm3, Diesel - 34 500 PLN,
tel. 501 847 709

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

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

Q KUPIĘ samochód , motocykl , motorower

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

NIERUCHOMOŚCI
WYNAJMĘ
Q Częstochowa (dzielnica: Tysiąclecie)

cena: 1 780,00 pln powierzchnia: 57,00 m²,
parter: tel. 602852712

Q Częstochowa (dzielnica: Tysiąclecie)

cena: 1 450,00 pln powierzchnia: 50,00 m²,
parter: tel. 602852712

Q Częstochowa (dzielnica: centrum)

cena: 1 100,00 pln powierzchnia: 20,00 m²,
piętro 9: tel. 602852712

Q Częstochowa (dzielnica: Dźbów)

cena: 1 300,00 pln powierzchnia: 53,00 m²,
piętro 2; tel. 602852712

Q Częstochowa (dzielnica: Raków)

cena: 1 000,00 pln powierzchnia: 60,50 m²,
parter; tel. 602852712

Q Częstochowa (dzielnica: Północ)

cena: 1 100,00 pln powierzchnia: 29,00 m²,
piętro 4; tel. 602852712

Q Częstochowa (dzielnica: centrum)

cena: 1 300,00 pln powierzchnia: 51,00 m²,
piętro 1; tel. 602852712

Q Częstochowa (dzielnica: centrum)

cena: 1 680,00 pln powierzchnia: 56,00 m²,
piętro 1; tel. 602852712

Q Częstochowa (dzielnica: centrum)

cena: 1 500,00 pln powierzchnia: 75,00 m²,
piętro 2; tel. 602852712

Q Częstochowa (dzielnica: centrum)

cena: 1 000,00 pln powierzchnia: 55,00 m²,
piętro 2; tel. 602852712

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

Q Częstochowa (dzielnica: centrum)

cena: 1 600,00 pln powierzchnia: 75,00 m²,
piętro 1; tel. 602852712

Q Częstochowa (dzielnica: Parkitka)

cena: 1 800,00 pln powierzchnia: 50,00 m²,
parter; tel. 602852712

Q WYNAJMĘ działkę pod działalność gospodarczą, 1 zł za metr kwadratowy, na terenie Częstochowy, mieszkanie trzech
wieszczy, m - 3, umeblowane, cena 1000 zł
- tel. 503 002 462

Q Wynajmę działający od 30 lat sklep monopolowo-spożywczy 24h na ul. Garibaldiego. Częstochowa, tel. 531 186 403

Q Wynajmę m3 50m2, i piętro

umeblowane, gotowe na zamieszkanie,
najem krótkoterminowy, ul. Dąbrowskiego
41, tel. 602 307 570

Q Wynajmę pawilon piętrowy 85 m2 z użytkową piwnicą. Ul. Kościuszki.
Tel. 695 654 373, 667 860 288

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

Q Dom w szeregowej zabudowie : Cz-wa
/ Lisiniec. 40% Do wykończenia.
Tel. Kontaktowy 34 317 27 48

Q Mieszkanie - Częstochowa (dzielnica: Pół-
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noc) cena: 312 000,00 pln powierzchnia:
61,00 m² ; tel. 502583667

Q Mieszkanie m-3 64 m2 w kamienicy oraz
lokal użytkowy 16 m2 w centrum Częstochowy. Tel. 662 014 102

Q Mieszkanie - Częstochowa (dzielnica:

Parkitka) cena: 269 500,00 pln powierzchnia: 49,00 m², stan developerski;
tel. 502583667

Q Pensjonat w cz-wie pod działalność.

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

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

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

Q Działka budowlana - Częstochowa

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

Q Działka budowlana o pow. 2086 M2,

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

Q Działki budowlane w centrum Miedźna.
Tel. 601 412 688

Q Działka budowlana na ul. Limanowskiego
5. Tel. 34 363 91 34

Q Pawilon 50m2, na Biznes Centrum

(możliwość wynajęcia), tel. 602 307 570

KUPIĘ
Q MIESZKANIE m-2 pokój z kuchnią na I lub II

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

SPRZEDAM

Q Maszyna do szycia przemysłową, marki
„minerva” - stan bardzo dobry.
Cena do negocjacji. Tel. 603 521 686

Q Meble w dobrym stanie - szafa, regał,

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

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

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

Q Prasowalnica elektryczna tel. 34 362 94 27
Q Programator do pralki typ 770 nowy
– tel. 790 819 855

Q Radio+cd+magnetofon, mp3, RDS, AUX,

MICTRO COMPONENT SYSTEM typ UX-G3,
2x25W tel. 697 272 102

Q Rower Cobran Shimano - tel. 697 272 102
Q Rowery sładaki, 2 szt., jeden w stanie
b.dobrym, tel. 790 819 85

Q Skóra futrówka świńska, tel. 790 819 855
Q Sofa - mało używana,rozkładana. Szara,

dół czarny.Szerokość 90 cm, po rozłożeniu
200 cm. Pojemnik na pościel.
Tel. 792 617 695

Q TV LED 40 cali samsung 3-d full hd dvb-t.
Tel. 721 390 993

Q TV LCD 32 cale funai. Tel. 721 049 100
Q Toaleta kompaktowa. – Używaną w b.
Dobrym stanie. Tel. 501 109 822

Q Wanna metalowa – używaną w b. Dobrym stanie, o wym. 170 X 75 cm.
Tel. 501 109 822

Q Węgiel ekogroszek luzem i workowany

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

PRZYJMĘ

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

Q Antyki – francuski komplet z 1896 r.:

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

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

Q Stare bilony - nominał obojętny
-tel. 663 626 576

Q Srebro, może być złom. Tel. 667 499 164

PRACA

Q Część do chevroleta captive. Czujnik sto-

Q Podejmę pracę pracownika gospodarcze-

Q Drewno kominkowe - opałowe

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

Q Drzwi harmonijkowe – używaną w b. dobrym stanie, o wym. 170 X 75 cm.
Tel. 501 109 822

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

Q Futrówka skóra (świnia) tel. 790 819 855
Q Kask ochronny - b.dobry - tel. 697 272 102
Q Kawiarkę ciśnieniową DeLonghi
- tel. 697 272 102

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

Q Kopierkę laserową HP 1010 - tel. 697 272 102
Q Kuchnia gazowo- elektryczna
tel. 721 390 993

Q Lodówka mastercook duża, biała.
Tel. 721 390 993

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

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

Q Maszyna dziewiarska firmy bosch
tel. 34 362 94 27

Q Hydraulik tanio, solidnie, szybko
- tel. 532 240 888

Q Malarskie czysto, tanio,

malowania każdych pomieszczeń mieszkalnych i lokali – Częstochowa i okolice

tel. 793 403 834

Q Malowanie mieszkań, profesjonalnie, czysto, dokładnie, każdych pomieszczeń wewnątrz - Częstochowa i okolice do
30 km - tel. 663 545 775

Q Malowanie tanio, czysto, dokładnie,
zlecenia gipsowo-malarskie
tel. 883 844 555

Q Naprawa pomp wodnych,

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

Q Polerowanie reflektorów, blacharstwo,

lakiernictwo, tłumiki. Automat trojanowski.
Częstochowa, ul. Wazów 62a.
Tel. 509 876 249

MATRYMONIALNE
Q Rencista, 58 lat, spokojny,

bez nałogów, pozna wdowę do przyjaźni

lub na stałe (najchętniej bezdzietną). Proszę o sms i opis, tel. 531 638 188

Q Samotny, po rozwodzie, 53 lata, pozna panią chętnie puszystą, starszą.
Tel. 511-224-410

Q Wolny, lat 53, bezdzietny, wysoki, normalny,
niezależny finansowo, pozna panią
(pani może posiadać dzieci).
Tel. 660 006 217

KURSY

krzyżyki i medaliki, stare monety, eurocenty.
Tel. 667 499 164

SZUKAM PRACY

pu. Nowy. Made in USA. Tel. 501 779 441

- tel. 577 341 526

Q Stare telefony komórkowe, stare klucze,

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

Q Hydrauliczne, gazowe usługi

go - ogrody, posesje, porządki, itp.
Tel. 536 512 396

Q Podejmę pracę - pracownika gospodarczego - ogrody, posesje, porządki, itp.
tel. 508 747 290

Q Podejmę pracę - mężczyzna lat 44, podejmie
pracę jako tokarz, ślusarz, tel. 694 200 794.

DAM PRACĘ
Q Zatrudnię wykwalifikowaną kucharkę

z wieloletnim doświadczeniem i z umiejętnością
gotowania różnorodnych diet. Mile widziane referencje. Kontakt w godz. 10.00-16.00.
Tel. 783 783 387

Q Przyjmę do pracy handlowca tel. 601 505 520
Q Przyjmę do pracy szlifierza tel. 601 505 520
Q Przyjmę do pracy drykiera/ wyoblacza
tel. 601 505 520

Q Praca w Radomsku – Operator wózka widłowego z UDT lub Operator produkcji.
Więcej informacji: 663 330 218

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

Q Trening zdolności poznawczych

pamięć, uwaga, myślenie, od 6 do 106 lat,
tel. 668 814 587

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

MERCEDES GLC 220
2.2 Diesel 2019, krajowy,
I-wł., serwisowany,
f-ra vat 23%
160.600 zł
TOYOTA AURIS
1.33 benzyna
rok prod. 2014, kraj.,
I – wł., serwis, F-VAT
34.900 zł
TOYOTA AVENSIS
2.0 D, rok prod. 2017, kraj.,
I - wł. F-VAT 23%,
serwisowany
59.900 zł
MERCEDES GLC COUPE
2.0 benzyna, krajowy, serwisowany, I-wł.
F-VAT
158.900 zł

VW PASSAT 2.0 Diesel
rok prod. 2018 , kraj.,
I-wł., serwisowany,
f-vat 23%
63.900 zł
TOYOTA YARIS 1,5 benzyna,
rok prod. 2017
kraj., I – wł., serwis,
F-VAT
41.700 zł
FORD FOCUS 1.6 benzyna +
LPG, rok prod. 2017,
krajowy, I-wł.,
serwisowany, f-VAT 23%
37.900 zł
SEAT LEON
1.2 E, rok prod. 2017, kraj.,
I-wł., serwisowany
F-VAT
37.900 zł

ŚRODA-CZWARTEK 2-3 WRZEŚNIA 2020

Wybrane samochody na dzień 28 sierpnia 2020 r.
8.900 zł

n AUDI A4 2.0 E automat, rok prod. 2003
n AUDI A3 2.0 D, rok prod. 2004r.

 11.500 zł

n AUDI Q5 3.0 D, rok prod. 2008, kraj

 44.900 zł

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

 76.000 zł - 99.000 zł

n CITROEN C-ELYSE 1.6 benzyna, rok prod. 2013, kraj.
n DAEWOO LANOS 1.5 E, rok prod. 1998 kraj., I-wł.

 22.900 zł
2.900 zł

n FIAT 500 1.2 E, rok prod. 2017

36.500 zł

n FIAT PUNTO 1.2 benzyna, rok prod. 2000
n FORD FIESTA 1.25 E, rok prod. 2016

2.700 zł
 29.900 zł

n PEUGEOT 207 1.4 benzyna, rok prod. 2008

 11.900 zł

n PEUGEOT 308 1.6 diesel, rok prod. 2012, krajowy

16.900 zł
 14.900 zł

n PEUGEOT 308 1.6 E, automat, rok prod. 2009
n RENAULT MEGANE 1.5 D, rok prod. 2010,
n RENAULT MEGANE SCENIC 1.5 E, rok 2014, nawigacja
n SEAT ALHAMBRA 2.0 D, rok prod. 2010

15.900 zł
 29.900 zł
 19.900 zł

n SKODA OCTAVIA 1.9 Diesel, rok prod. 2006
n SEAT TOLEDO 1.2 benz., rok prod. 2016, kraj., I-wł.
f-vat 23%, serwisowany
n TOYOTA AVENSIS 2.2 D, rok prod. 2010

 14.900 zł

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

 33.900 zł

n TOYOTA YARIS VERSO 1.3 E, rok prod. 2002r.

 7.900 zł
 7.900 zł
 59.900 zł

29.900 zł
20.900 zł

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

 21.900 zł

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

 16.900 zł

n VOLVO S80 2.9 E, zakup 2002, kraj.
n VOLVO XC60 2.0 D, rok prod. 2014, nawigacja

n FORD MONDEO 1.6 E, rok prod. 2014, kraj.,I – wł.

 35.900 zł

n VW JETTA 1.6 E, rok prod. 2007

n MAZDA 3 1.6 E, rok prod. 2010
n MERCEDES A140 1.4 E, rok prod. 2004

 23.900 zł

n VW CRAFTER 2.0 D, rok prod. 2014

 7.400 zł

n NISSAN NOTE 1.4 E, rok prod. 2008r., kraj.

 10.400 zł

n VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2016, kraj., I-wł., serwisowany,
58.900 zł
faktura VAT
 6.900 zł
n VW PASSAT 1.9 D, rok prod. 2002
16.800 -19.900zł
n VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2008-2009
n VW POLO 1.2 benzyna+gaz, zakup w 2010
 17.900 zł
n VW TOURAN 2.0 TDI, rok prod. 2013, 170 KM
 46.900 zł
n VW SHARAN 1.8 E+gaz, rok prod. 2001, automat
6.900 zł

n NISSAN QUASQAI 1.6 E benz., rok prod. 2018, kraj., I-wł.
f-vat 23%, serwisowany

 29.900 zł

79.900 zł

n OPEL ASTRA 1.9 D, rok prod. 2006

 12.800 zł

n OPEL VIVARO 2.5 D, rok prod. 2008

 19.900 zł

 17.900 zł
 36.000 zł netto

ZAADOPTUJ PSA
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Pieski szukają kochającego domu!
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SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT „AS”, JAMROZOWIZNA 1, 42-270 KŁOMNICE (WOJ. ŚLĄSKIE – 23 KM ZA CZĘSTOCHOWĄ)
Kontaktując się prosimy podać imię pieska. Istnieje możliwość dowozu psa do osoby adoptującej !Po wizycie przed-adopcyjnej, ankiecie i zwrocie kosztów za paliwo.
Można dzwonić od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 14:00 do 20:00. Tel: 731 749 481
Żelka pies, którego nie da się nie kochać. Piękna, skromna,
delikatna, czasem energiczna, a czasem spokojna. Nie szuka
konfliktów lubi dzieci. Ona tak długo czeka na dom! Serce się
kraje, gdy widać ją taką szczęśliwa na widok człowieka i za
chwilę ma się dać do boksu.. Powiedzieć jej, że domu nie ma
jak nie było.. Czy on kiedyś będzie?
Żelka - suczka
rok urodzenia: 2007
wielkość: średnia
przebywa w kojcu nr 21 - nr 1589
data przyjęcia - 10-06-201 1
sterylizacja: Tak

ŻELKA

Nevil na dom czeka od 2010 Roku!
Nevil mimo 10 lat spędzonych w schronisku i wieku, ma w
sobie dużo energii do spacerowania, biegania. Nie szuka on
konfliktu z innymi psami. Człowieka kocha swoim całym sercem, niestety do kochania ma tylko wolontariuszy, a od 10
lat marzy mieć w tym sercu swój dom! Czy jest ktoś, kto odmieni jego życie na lepsze?
Nevil - piesek
rok urodzenia: 2008
wielkość: średni
przebywa w kojcu nr 27 - nr 1362
data przyjęcia - 20-08-2010

NEVIL

Halfik poszukuje człowieka na dobre i na złe!
Halfik chciał by być jedynakiem lub mieć siostrzyczkę ;) Nie
polecamy go do domu z psem (samcem) i kotami. Halfik jest
delikatny w stosunku do ludzi, lubi dzieci i towarzyszy im na
spacerach. Psiak nie powinien mieć problemu z czystością w
domu, w dni wolontariatu kiedy widzi wolontariuszy stara się
wstrzymywać i spełnić swoje potrzeby po wyjściu z boksu. :)
Taki piękny psiak marnuje się w schronisku! ADOPTUJ!
Halfik - piesek
rok urodzenia : 25-08-2012
wielkość : średni
przebywa w kojcu 57 nr 2553
data przyjęcia - 25-08-2015
Kastracja: Tak

Tik-Tak to psiak zabrany z łańcucha na początku bardzo bał
się wszystkiego.Teraz Tik-Tak bardzo się zmienił jest bardziej
otwarty na ludzi, zaczyna już chodzić w obroży i na smyczy na
spacerki. Nie jest konfliktowy do innych psów. Ten cudowny
psiak zasługuję po tylu latach na odrobinę miłości!
Tik-Tak - piesek
rok urodzenia : 06-03-201 0
wielkość : duży
przebywa w kojcu nr 18N - nr 1999
data przyjęcia - 06-03-201 3
Kastracja: Tak

HALFIK

Pogo to bardzo pogodny piesek, czasem można się zastanawiać jak ten psiak może dawać tyle pozytywnej energii będąc
od 2014 roku w schronisku!
Uwielbia zabawy na wybiegu ze swoją koleżanką z boksu, nie
odmówi też zabawy z piłeczką. Jest delikatny w stosunku do
ludzi, a z innymi psami nie szuka konfliktu. Na smyczy stara
się nie szarpać. Naszym zdaniem Pogo to idealny psiak dla aktywnej osoby, gdzie nudów i braku miłości nie zazna.
Pogo - piesek
rok urodzenia : 2013
wielkość : średni
przebywa w kojcu nr 70 - nr 2377
data przyjęcia - 25-09-2014
Kastracja: Tak

POGO

TIK
TAK

Maki jak to młody psiak ma w sobie dużo energii do zabawy,
biegania i okazywania miłości wolontariuszom. Maki zna
smycz i bardzo ładnie na niej chodzi, aczkolwiek świat jest tak
ciekawy że wszystko musi poznać teraz. ;) Psiak nie jest konfliktowy w stosunku do innych psów i bardzo dobrze dogaduje się z kolegą z boksu. Maki czeka teraz tylko na swoich jedynych ludzi od 2016 roku!
Maki - piesek
rok urodzenia : 2014
wielkość : średni
przebywa w kojcu nr 70 - nr 2657
data przyjęcia - 28-06-2016
Kastracja: Tak

MAKI
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HALO! To ja, Lili - mam pomysł „CHODŹMY DO CIEBIE!”
Ps.: Podaj mi poprawny adres, bo idę od 2017 ROKU! I mam wrażenie, że to cały czas ten sam kojec, zamiast twojego domu. :(
Jestem bardzo radosną i delikatną sunią. Nie zjadam dzieci ludzkich. ;)
Na smyczy chodzę ładnie, nie szarpię i wszystko dookoła jest superowe. Uwielbiam zabawy piłką lub z kolegą z boksu, na spacerze czasem.. może często też go zaczepiam do zabawy. Teraz szukam tego jedynego człowieka, co dom mi da! Zapraszam do adopcji!
Lili - piesek
rok urodzenia : 2012
wielkość : średnia
przebywa w kojcu nr 70 - nr 2726
data przyjęcia - 26-01-2017
Sterylizowana: Tak

LILI

Czaki niestety po zakończonym spacerze chowa się smutny do budy.
Czaki już dawno powinien być przez kogoś zauważony. Ten psiak nie jest
konfliktowy zawsze na spacerze, kiedy spotyka inne psiaki cieszy się na
ich widok i nie wszczyna awantur. Jest delikatny w stosunku do ludzi
małych i tych dużych, na spacerach nie ciągnie. Czaki uwielbia spędzać
czas na wybiegu z człowiekiem, wtedy radośnie biega dokoła niego i nie
odmawia wspólnej szarpaniny panem misiem czy zabawy piłeczką. Niestety, kiedy już wraca do boksu zrezygnowany idzie do budy i nawet niechętnie wychodzi po jedzenie! Czaki z każdym dniem coraz bardziej traci
nadzieje, że znajdzie swój jedyny dom...
Czaki - samiec
rok urodzenia : 30-04-2010
wielkość : mały
przebywa w kojcu nr A1 - nr 2908
data przyjęcia: 30-04-2018

ŚRODA-CZWARTEK 2-3 WRZEŚNIA 2020

Aż trudno nam uwierzyć, że Mia jeszcze szuka domu! Dziewczynka owszem nie jest najmłodsza, bo ma około 9-lat, ale jaka jest piękna! :)
Mia niestety woli być też bardziej jedynaczką lub zniesie obecność innego pieska, ale płci przeciwnej. Dziewczynka do schroniska trafiła razem
11 innymi pieskami. Już nauczyła się chodzić na smyczy. Lubi przychodzić
do człowieka na kolana, głaskanie. Nie narzeka podczas czesania, jest łagodna. Jej oczka wpatrują się w człowieka z dużą miłości, że może tym
razem ją zabierzesz ze sobą do domu?

CZAKI

MIA

Czas na dom dla Lamenta! Lament to około 4 letni psiak, który w
schronisku pomieszkuje sobie od września, aż dziwne, że jeszcze nikt
go nie wypatrzył. Lament jest bardzo kontaktowym psiakiem, co widać
na zdjęciach. Nie szuka on konfliktu z innymi psami, z chęcią się z nimi
bawi na wybiegu. Lament wie co to smycz, ale na wybiegu spędza
chętniej czas, co najważniejsze łatwiej jest tam pchać się na człowieka.
;) No to jak Lament to Twój nowy kumpel? ;)
ADOPTUJ!

To już czas, aby ktoś adoptował tego cudownego starszego pana.
Diesel ma około 10/11 latek, do schroniska trafił interwencyjnie razem
z 11 innymi psiakami. Chłopak nie jest konfliktowy do innych psów.
Uwielbia ludzi, ale musi przekonać się, że nic mu nie grozi. Dieselek teraz uczy się chodzić na smyczy i bardzo ładnie mu to wychodzi. Na wybiegu jest grzeczny i nie szuka drogi ucieczki. To małe czarne cudo teraz
czeka na Ciebie!

DIESEL
LAMENT

Arnold to bardzo mały i przyjacielski piesek:) Bardzo ceni sobie przyjaźń z człowiekiem i już przez kraty wystawia nos do każdego napotkanego człowieka. Na smyczy, jak i na wybiegu jest bardzo grzeczny. Nie jest
agresywny do innych psów, bardzo długo siedział z kolegą, który się
wszystkiego boi i pomagał mu w socjalizacji.
Arnold - piesek
rok urodzenia : 20-01-201 1
wielkość : mały
przebywa w kojcu nr 13 - nr 1711
data przyjęcia - 20.01.2012.
Kastracja: Tak

ARNOLD

