
 ■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara

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

Cena 1,20 zł 
(w tym 8% VAT)

Nr 33 (1292)
Nr ISSN 22 99 4440 PONIEDZIAŁEK-WTOREK 22-23 MARCA 2021

Prokuratura postanowiła przyjrzeć się sprawie głoso-
wania nad uchwałą w spawie nowego systemu opłat za 
śmieci.  Zbada, czy dwoje radnych nie przekroczyło 
swoich uprawnień.

Nowa uchwała śmieciowa została przyjęta przez Radę Mia-
sta Częstochowa 3 grudnia 2020 roku. Zawiadomienie  do 
prokuratury dotyczące sesji z 3 grudnia 2020 roku złożył rad-
ny Piotr Wrona. Zdaniem radnego w głosowaniu wzięło 
udział dwoje radnych zawodowo związanych z jednostkami 
miejskimi zajmującymi się odpadami.

Prokuratura postanowiła przyjrzeć się głosowaniu nad 
uchwałą i wszczęła śledztwo w sprawie naruszenia artykuły 
231 paragraf 1 Kodeksu Karnego, który dotyczy przekrocze-
nia lub niedopełnienia obowiązków. Teraz śledczy zbadają, 
czy dwoje radnych powinno się wyłączyć z głosowania lub 
czy powinien ich wyłączyć przewodniczący Rady Miasta. Pro-
kuratura sprawdza także, czy sama treść uchwały jest zgod-
na z prawem.

Od stycznia 2021 roku mieszkańcy kamienic i bloków są 
rozliczani za śmieci od ilości zużytej wody tj. 9,60 zł za metr 
sześcienny zużytej wody w przypadku segregowanych odpa-
dów i 19,20 zł za metr sześcienny w przypadku odpadów nie-
segregowanych.

 ■ bea

Trzy osoby trafiły do szpitala po wypadku, do którego do-
szło na DK 91 w Winownie. Ze wstępnych ustaleń policjantów 
wynika, że kierowca prowadzący kia venga nie ustąpił 
pierwszeństwa i zderzył się z kierowcą renault.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że 74-letni kierujący kia ven-
ga chciał skręcić w lewo z ulicy Opolskiej w Winownie na dro-
gę krajową nr 91 w kierunku Częstochowy. Nie ustąpił jednak 
pierwszeństwa i zderzył się jadącym prawidłowo lewym pa-
sem w kierunku Katowic kierowcą renault. Trzy osoby, które 
podróżowały samochodem francuskiego producenta, z obra-
żeniami ciała trafiły do szpitala. Droga w kierunku Częstocho-
wy przez kilka godzin była zablokowana. Policjanci wyznaczy-
li objazdy. Myszkowscy śledczy wyjaśniają szczegółowe do-
kładne przyczyny i okoliczności wypadku.

- Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, to obok nadmier-
nej prędkości najczęstsza przyczyna wypadków i kolizji. Dla-
tego po raz kolejny apelujemy do kierujących samochodami, 
aby zwracali szczególną uwagę na innych uczestników ruchu 
drogowego. Pamiętajmy, że zderzenie z innym samochodem 
może mieć poważne skutki nawet przy małych prędkościach 
- podkreśla asp. sztab. Barbara Poznańska, oficer prasowy 
myszkowskich policjantów.

Wielkanoc

Rządzący 
nie zamierzają 
zamknąć kościołów
- Zamknięcie kościołów nie jest obecnie przewidy-
wane; natomiast może zostać wydane zalecenie 
święcenia pokarmów w Wielką Sobotę na wolnym 
powietrzu - przekazał w niedzielę wiceminister 
zdrowia Waldemar Kraska.

Kraska podkreślał w Polsat News, że w czasie nad-
chodzących Świąt Wielkanocnych powinniśmy, podobnie 
jak przed rokiem, ograniczyć kontakty rodzinne. - Począ-
tek kwietnia także powinniśmy spędzić w reżimie sanitar-
nym - podkreślił.

Zapytany o zamknięcie kościołów, Kraska przeka-
zał, że rząd obecnie takiego rozwiązania nie przewi-
duje. - Restrykcje, które są przewidziane, także dla 
wiernych, którzy chodzą do kościoła, myślę, że są wy-
starczające - ocenił.

Zapytany o ewentualne wydanie zalecenia, by święce-
nie pokarmów w Wielką Sobotę odbywało się na wol-

nym powietrzu, Kraska odparł, że takie za-
lecenie może być wydane. - Ubiegły rok 
pokazał, że w wielu kościołach tak to się 
odbywało, to techniczna kwestia do usta-
lenia - dodał.

Zgodnie z rozporządzeniem w kościo-
łach może przebywać jedna osoba na  
15 m kw.

Kłobuck

58-latek zaatakował 
16-latkę i doprowadził ją 
do poddania się innej 
czynności seksualnej

Częstochowa

Uchwała śmieciowa 
pod lupą prokuratury

Myszków

Nie ustąpił 
pierwszeństwa. 
Trzy osoby w szpitalu

Bulwersujące zdarzenie w Kłobucku. 58-letni męż-
czyzna w parku miejskim zaatakował 16-latkę  
i doprowadził ją do poddania się innej czynności 
seksualnej. Sąd Rejonowy w Częstochowie podjął 
decyzję o tymczasowym aresztowaniu sprawcy. 
Grozi mu kara do 8 lat więzienia. - Osób pokrzyw-
dzonych może być więcej, dlatego ofiary i świadków 
prosimy o kontakt z Komendą Powiatową Policji w 
Kłobucku, ul. Bohaterów Bitwy pod Mokrą 5, numer 
telefonu 47 85 82 200 - apeluje sierżant sztabowy 

Marlena Wiśniewska, oficer prasowy kłobuc-
kich policjantów.

W miniony wtorek (16 marca) do kłobuc-
kiej komendy zgłosiła się kobieta ze zroz-
paczoną nastoletnią córką. Z rozmowy z 
matką wynikało, że gdy dziewczynka 
przechodziła przez park przy ulicy Topo-
lowej w Kłobucku, podszedł do niej nie-
znany mężczyzna. Przemocą doprowadził 
małoletnią do poddania się tak zwanej in-
nej czynności seksualnej. Kłobuccy poli-
cjanci bezpośrednio po otrzymaniu zgło-
szenia zatrzymali 58-letniego mieszkańca 
gminy Kłobuck. Na podstawie materiału 
dowodowego przygotowanego przez po-
licjantów i nadzorującego śledztwo proku-
ratora, sąd postanowił tymczasowo aresz-
tować sprawcę. Najbliższe miesiące spędzi 
za kratami. Za popełnione przestępstwo 
grozi mu 8 lat pozbawienia wolności.

- Z posiadanych informacji wynika, że osób 
pokrzywdzonych może być więcej, dlatego 
prosimy o kontakt w przedmiotowej sprawie 
z Komendą Powiatową Policji  
w Kłobucku, ulica Bohaterów Bitwy pod Mokrą 
5, numer telefonu 47 85 82 200 - podsumowu-

je sierżant sztabowy Marlena Wiśniewska.
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AKTUALNOŚCI

Adam Niedzielski

Kościoły są otwarte tak jak sklepy, 
kontrole wszędzie takie same

Edukacja

Do 11 kwietnia wszyscy 
uczniowie szkół podstawowych  
i średnich uczą się zdalnie

Od poniedziałku

Rozpoczęły się zapisy 
na szczepienia dla osób 
w wieku 65 i 66 lat

Zdrowie

Szczepionka AstraZeneca 
wraca do użytku  
w krajach, które zawiesiły 
jej stosowanie

W  poniedziałek rozpoczęły się zapisy na 
szczepienia dla osób w wieku 65 i 66 lat 
i jeszcze starszych, którzy dotąd tego nie 
zrobili. W  harmonogramie szczepień 
wskazano, że chodzi o  osoby urodzone 
w latach 1952-1956. Rejestracja trwa od 22 
do 24 marca.

Zgodnie z rekomendacjami Rady Medycz-
nej będą oni szczepieni preparatem firmy 
AstraZeneca. W czwartek 25 marca wzno-
wione będą z  kolei zapisy dla seniorów 
powyżej 70 lat. - Dajemy pierwszeństwo 
w  rejestracji osobom najstarszym, ale to 
nie znaczy, że jeśli miną podane terminy, 
seniorzy z danej grupy wiekowej nie będą 
mogli zapisać się później – zaznaczono na 
rządowej stronie gov.pl.

Zapisu na szczepienie można dokonać 
na cztery sposoby.

Pierwszy to telefon na całodobową i bez-
płatną infolinię – 989. Dla dzwoniących 
z  zagranicy – 22-62-62-989. Nie jest po-
trzebny osobisty kontakt zainteresowane-
go, bo seniora zgłosić może osoba bliska 
z  rodziny. Wystarczy podać numer PESEL 
osoby chcącej się zaszczepić, wybrać do-
kładny termin i  miejsce szczepienia. Nie 
trzeba też zostawiać żadnego numeru te-
lefonu, ale jeśli się to uczyni, to na wska-
zany numer otrzyma się SMS-a z potwier-
dzeniem umówienia wizyty, a  w  przed-
dzień szczepienia – przypomnienie. Na 
podanie drugiej dawki umawia się już 
w punkcie szczepień.

Druga droga to elektroniczny zapis przez 
e-Rejestrację dostępną na stronie pacjent.
gov.pl, ale aby to zrobić, trzeba mieć pro-
fil zaufany. Zgłaszający otrzymuje do wy-

boru pięć terminów w punktach szczepień 
blisko miejsca zamieszkania. Jeśli żaden 
termin nie jest dogodny, można wybrać, 
korzystając z  wyszukiwarki, inne terminy 
i  lokalizację. Po rezerwacji otrzymuje się 
SMS-a  z  potwierdzeniem, a  dzień przed 
planowaną wizytą przypomnienie.

Można również skontaktować się z  wy-
branym punktem szczepień. Ich lista do-
stępna jest na stronie https://www.gov.pl/
web/szczepimysie/mapa-punktow-szcze-
pien#/.

Ostatni sposób, to wysłanie SMS-a  na 
numer 664-908-556 lub 880-333-333 
o  treści: SzczepimySie. System prześle 
prośbę o  podanie numeru PESEL, potem 
o  przesłanie kodu pocztowego. Zapropo-
nuje termin i  punkt blisko miejsca za-
mieszkania. Jeśli jest dogodny, wystarczy 
odpowiedzieć „tak”, jeśli nie – należy wy-
słać wiadomość o  treści „nie”. Wtedy 
otrzymuje się wiadomość z  nową propo-
zycją terminu, godziny i lokalizacji. Należy 
jednak pamiętać, że brak odpowiedzi 
w  czasie 5 minut przerywa proces reje-
stracji.

- Jeżeli w systemie rejestracji nie będzie 
wolnego terminu, do wszystkich osób, 
które wyślą SMS-a, oddzwoni infolinia 
w  chwili uruchomienia nowych terminów 
szczepień – zaznaczono.

Po zarejestrowaniu na podany numer 
otrzymuje się na dobę przed wizytą przy-
pomnienie o niej. Należy jednak pamię-
tać, aby nie odpowiadać na SMS-a  z  in-
nego numeru niż numer 664-908-556 
lub 880-333-333, bo może to być próba 
wyłudzenia pieniędzy. Zweryfikować na-
leży go na stronie gov.pl/szczepimysie.

Kościoły są otwarte na takich samych za-
sadach jak sklepy, przestrzeganie 
obostrzeń przeciwepidemicznych będzie 
kontrolowane jednakowo we wszystkich 
obiektach – powiedział w  minister 
zdrowia Adam Niedzielski.

Minister wziął w  sobotę udział w  posie-
dzeniu rządowego zespołu zarządzania 
kryzysowego. - Jeżeli chodzi o kwestię ko-
ściołów, to tutaj mamy te same normaty-
wy, te same standardy, które dotyczą rów-
nież sklepów, które cały czas są otwarte – 
powiedział Niedzielski pytany o  sugestie 
ekspertów, których zdaniem należałoby 
kościoły zamknąć, by ograniczyć rozprze-
strzenianie się koronawirusa.

Przypomniał, że w  kościołach i  w  skle-
pach może przebywać jedna osoba na 15 
mkw. - I  tak jak z  całą stanowczością bę-
dzie to przestrzegane i  weryfikowane 
w  sklepach, również będziemy weryfiko-
wali to w przypadku kościołów – zapewnił. 
- Wszystkie obiekty, bez wprowadzania ja-
kiejkolwiek dyskryminacji ze względu na 
charakter, będą w ten sam sposób kontro-
lowane – dodał.

Na pytanie o pomoc dla przedsiębiorców 
branży hotelarskiej rzecznik rządu Piotr 

Muller odparł, że „w ostatnim czasie pre-
mier Mateusz Morawiecki ogłosił dodatko-
we wsparcie, jeżeli chodzi o kwestie zwią-
zane z przedsiębiorcami”. Dodał, że z jed-
nej strony jest to tarcza finansowa PFR, 
„kierowana w szczególności do branży ho-
telarskiej, gastronomicznej”, z drugiej „roz-
winięcie mechanizmu finansowania 
z pierwszej tarczy”, który przewiduje umo-
rzenie części subwencji i rozszerzenie tar-
czy branżowej.

Odesłał do strony internetowej PFR, na 
której – powiedział – można sprawdzić, 
„jaka konkretnie restauracja, jaki konkret-
nie hotel w  każdym powiecie otrzymał 
wsparcie finansowe i w jakiej wysokości”.

W  posiedzeniu rządowego zespołu za-
rządzania kryzysowego od przewodnic-
twem premiera wzięli udział także m.in 
szef KPRM i pełnomocnik rządu ds. szcze-
pień Michał Dworczyk, wicepremier Jaro-
sław Kaczyński, szef MSWiA Mariusz Ka-
miński i marszałek Sejmu Elżbieta Witek.

W sobotę Ministerstwo Zdrowia podało, 
że badania potwierdziły 26 405 nowych za-
każeń koronawirusem; 349 osób zmarło – 
Od początku epidemii w Polsce zdiagnozo-
wano ponad 2 mln chorych na COVID-19.

Od poniedziałku do 11 kwietnia 
uczniowie klas I-III szkół podstawowych 
będą uczyć się zdalnie. Do 11 kwietnia 
wydłużona została też nauka zdalna dla 
uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych 
i szkół średnich. Zajęcia w przedszkolach 
nadal będą odbywały się stacjonarnie.

W poniedziałek weszła w życie noweliza-
cja rozporządzenia ministra edukacji i na-
uki w  sprawie czasowego ograniczenia 
funkcjonowania jednostek systemu 
oświaty w związku z zapobieganiem, prze-
ciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zgodnie z nią od 22 marca do 11 kwiet-
nia zawieszone zostaje w całym kraju pro-
wadzenie zajęć stacjonarnych w szkołach 
dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. 
W  tym czasie uczniowie z  tych klas mają 
się uczyć zdalnie.

Dodatkowo szkoły podstawowe będą 
obowiązane zorganizować zajęcia opie-
kuńcze dla uczniów klas I-III – dzieci osób 
zatrudnionych w  podmiotach wykonują-
cych działalność leczniczą oraz innych 
osób realizujących zadania publiczne 
w związku z zapobieganiem, przeciwdzia-
łaniem i  zwalczaniem COVID-19. Zajęcia 
będą organizowane dla dzieci, których ro-
dzice zawnioskują o taką opiekę.

Ponadto, dyrektor szkoły będzie obo-
wiązany umożliwić dzieciom objętym 
opieką w  szkole realizację na terenie 
szkoły zajęć z  wykorzystaniem metod 
i technik kształcenia na odległość.

Do 11 kwietnia wydłużone zostaje też 
zdalne nauczanie dla uczniów klas IV–VIII 
szkół podstawowych dla dzieci i młodzie-
ży, szkół podstawowych dla dorosłych, 
szkół ponadpodstawowych, placówek 
kształcenia ustawicznego, centrów kształ-
cenia zawodowego, ośrodków rewalida-
cyjno-wychowawczych i domów wczasów 
dziecięcych. Do 11 kwietnia zawieszone 

jest nadal stacjonarne funkcjonowanie 
szkolnych schronisk młodzieżowych.

Ograniczenie obejmuje również szkoły 
podstawowe i  ponadpodstawowe: spor-
towe, mistrzostwa sportowego i  szkoły 
z oddziałami sportowymi i oddziałami mi-
strzostwa sportowego.

Niezmienione pozostają zasady funkcjo-
nowania szkół i placówek specjalnych.

W  przypadku szkół podstawowych spe-
cjalnych i szkół ponadpodstawowych spe-
cjalnych, w  tym funkcjonujących w  spe-
cjalnych ośrodkach szkolno-wychowaw-
czych i  zorganizowanych w  podmiotach 
leczniczych i  jednostkach pomocy spo-
łecznej – zajęcia mogą być prowadzone 
w  szkole. O  prowadzeniu zajęć w  szkole 
decyduje jej dyrektor.

Ponadto dyrektorzy szkół nadal mają 
obowiązek organizowania nauczania 
zdalnego lub stacjonarnego na terenie 
szkoły ze względu na rodzaj niepełno-
sprawności ucznia oraz mają możliwość 
organizowania takiego nauczania ze 
względu na inne przyczyny uniemożliwia-
jące uczniowi naukę zdalną w domu.

Utrzymane zostają dotychczasowe regu-
lacje organizacji praktycznej nauki zawo-
du, w tym nauki dla uczniów branżowych 
szkół I  stopnia, będących młodocianymi 
pracownikami.

Dyrektorzy szkół nadal mogą organizo-
wać uczniom klas VIII oraz klas matural-
nych konsultacje indywidualne lub w ma-
łych grupach. Mogą też udostępniać po-
mieszczenia do przeprowadzania po-
szczególnych stopni konkursów, olimpiad 
lub turniejów.

W  całym kraju w  przedszkolach i  pla-
cówkach wychowania przedszkolnego za-
jęcia, tak jak dotąd, będą obywały się sta-
cjonarnie z  zachowaniem zasad reżimu 
sanitarnego określonych w  wytycznych 
MEiN, MZ i GIS.

Po czwartkowym oświadczeniu Europej-
skiej Agencji Leków (EMA), że szczepionka 
AstraZenca przeciw Covid-19 jest bez-
pieczna i skutecznie chroni przed chorobą, 
wywoływaną przez koronawirusa, kolejne 
kraje decydują się na odwieszenie stoso-
wania tego preparatu.

Zrobiły to już m.in. Francja, Niemcy i Wło-
chy, które wznowią szczepienia AstraZene-
ką w piątek. Tego dnia preparat ponownie 
zacznie być podawany także w Portugalii.

Podobną decyzję ogłosiła Hiszpania, ale 
tam szczepionka AstraZeneca wejdzie z po-
wrotem do użytku dopiero w środę. W przy-
szłym tygodniu szczepienia tym prepara-
tem ma wznowić także Holandia.

Wznowienie w  piątek szczepień AstraZe-
neką zapowiedziały również Litwa i  Łotwa, 
a także Cypr i Bułgaria.

Decyzji o  przywróceniu szczepień prepa-
ratem firmy AstraZeneca na razie nie po-

dejmą władze zdrowotne Szwecji, Norwegii 
oraz Danii. - Potrzebujemy kilku dni, aby 
przeanalizować opinię EMA i  zdecydować, 
czy kontynuować szczepienia preparatem 
AstraZeneca - powiedział dyrektor szwedz-
kiego Urzędu Zdrowia Publicznego Johan 
Carlson.

Podobną opinię wyraziła szefowa norwe-
skiego Instytutu Zdrowia Publicznego Ca-
milla Stoltenberg. Dopiero w przyszłym ty-
godniu do opinii EMA w sprawie AstraZene-
ki może ustosunkować się Dania.

W  piątek decyzję w  sprawie szczepionki 
mają podjąć władze zdrowotne Irlandii.

O  swoich planach w  sprawie szczepionki 
AstraZeneca nie poinformowały jeszcze 
rządy Austrii, Islandii, Rumunii, Estonii, Sło-
wenii i Luksemburga, które zawiesiły jej sto-
sowanie, a także Indonezji i Tajlandii, które 
15 marca odłożyły rozpoczęcie szczepień 
tym preparatem.
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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  
MOTORYZACYJNE

REWOLUCJA

CENOWA

Okna 5-kom.
1465 mm

1
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5
 m

m

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

LOMBARD 
KAPS 

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

SZYBKA GOTÓWKA za:
złoto, srebro, GSM, 

RTV i inne 

TANIE WYROBY 
JUBILERSKIE

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

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



5PONIEDZIAŁEK-WTOREK, 22-23 MARCA 2021 OGŁOSZENIA

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!
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 ■ 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!


