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W Sądzie Okręgowym w Czę-
stochowie zapadł wyrok unie-
winniający w sprawie 66-let-
niej Zofii P., która  w kwietniu 
2020 r. wiedząc, że ma korona-
wirusa, poszła na zakupy.

W kwietniu 2020 r., 66-latka do-
stała skierowanie na test na obec-
ność koronawirusa,   po wynik 
miała się zgłosić do Wojewódz-
kiego Szpitala Specjalistycznego 
przy ul. PCK. Wcześniej jednak 

otrzymała telefoniczną wiado-
mość o zakażeniu koronawiru-
sem i przymusowej izolacji z sa-
nepidu. Taki sam esemes o zaka-
żeniu matki dotarł do jej córki.   
Kobieta jak twierdzi policja i pro-
kuratura wiedząc już, że jest za-
każona wybrała się na zakupy. 
66-latka twierdziła, że nie złamała 
prawa. Wyjaśniała prokuratoro-
wi, że sms-a   otrzymała kiedy 
wróciła z zakupów. Tymczasem 
policję o nieobecności 66-latki w 
mieszkania zaalarmowała jej cór-

ka, która była z nią wówczas 
skonfliktowana.

Sąd Okręgowy uniewinnił kobie-
tę od zarzutu spowodowania za-
grożenia epidemiologicznego. 
Uznał, że nie doszło do przestęp-
stwa. Kobieta pojawiła się w ma-
łym osiedlowym sklepie i była 
tam jedynym klientem. Zofia P. 
oraz ekspedientka miały na twa-
rzach maseczki, obie kobiety 
dzieliła plastikowa szyba.
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Z dniem 1 kwietnia Miejski Za-
rząd Dróg i Transportu w Czę-
stochowie przestanie istnieć. 
Decyzję w tej sprawie podjęli 
miejscy radni.

Zgodnie z decyzją częstochow-
skich radnych Miejski Zarząd 
Dróg i Transportu zostanie prze-
kształcony w Miejski Zarząd Dróg 
w Częstochowie. - Głównym zało-
żeniem zmiany jest przeniesienie 
Wydziału Planowania i Rozliczeń 

Przewozów pozostającego do-
tychczas w schemacie organiza-
cyjnym MZDiT w struktury Urzędu 
Miasta Częstochowy - wyjaśnia 
Maciej Hasik, rzecznik prasowy 
MZDiT.

Po 1 kwietnia wszelkie pytania i 
pisma dotyczące organizacji ko-
munikacji miejskiej w Częstocho-
wie należy kierować do odpo-
wiedniej komórki częstochow-
skiego Urzędu Miasta, w ramach 
której funkcjonować będzie wspo-
mniany wydział.

Sąd

Matka Boska w tęczowej aureoli 
bez terminu
Sąd Rejonowy w Częstochowie 
na razie nie będzie zajmował się 
sprawą Matki Boskiej w tęczowej 
aureoli. Powód: to duży wzrost 
zakażeń koronawirusem.

26 marca Sądzie Rejonowym w 
Częstochowie miała się odbyć pu-
bliczna prezentacja reprodukcji 
obrazu Matki Bożej Częstochow-

skiej w tęczowej au-
reoli z udziałem po-
nad 40 pokrzywdzo-
nych.  Jednak termin 
spadł z wokandy z 
powodu trzeciej fali 
koronawirusa i obo-
strzeń sanitarnych.   
Na razie nie wyzna-

czono terminu w sprawie umo-
rzenia postępowania związanego 
z obrazą uczuć religijnych.

Przypomnijmy: 16 czerwca 2019 
r., uczestnicy II Marszu Równości 
ubrani w tęczowe barwy szli ulica-
mi Częstochowy z reprodukcją ob-
razu Matki Bożej Częstochowskiej 
z Dzieciątkiem Jezus. Aureola ota-
czająca głowę Matki Boskiej i Jezu-
sa miała tęczowe barwy. Ponad 40 
przeciwników marszu urażonych 
zachowaniem uczestników zgro-
madzenia powiadomiło policję. 
Sprawą zajęła się prokuratura. W 
październiku 2019 r. postępowa-
nie zostało umorzone ze względu 
na brak znamion czynu zabronio-
nego. Jednak po kilku tygodniach 

prokuratura podjęła ponownie 
sprawę argumentując, że decyzja 
o umorzeniu była przedwczesna i 
potrzeba powołać biegłego.

Na początku grudnia 2020 r. 
prokuratura skierowała do sądu 
akt oskarżenia przeciwko 20-let-
niemu Michałowi G. z Warszawy. 
Zarzuciła G. obrazę uczuć religij-
nych poprzez prezentowanie ob-
razu Matki Bożej z tęczową au-
reolą. Śledczy powołali się m.in. 
na opinię biegłego z zakresu so-
cjolingwistyki. 20-latek nie przy-
znał się do winy. Wyjaśnił, że jego 
celem nie była obraza uczuć reli-
gijnych.
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Jest wyrok

Bez kary za szerzenie 
zagrożenia 
epidemiologicznego

Od kwietnia

MZDiT w Częstochowie 
przechodzi do historii

W Częstochowie

Mamy Rondo 
Praw Kobiet

Myszków

Pomimo zakazu wsiadł za 
kierownicę. Był pijany...

Rondo, które powstało przy 
dworcu PKP Stradom w Często-
chowie zostało nazwane 
„Rondem Praw Kobiet”. - Wy-
siadając z pociągu, podróżni 
znajdą się w bezpośredniej 
okolicy Ronda Praw Kobiet, co 
stworzy im okazję do poznania 
wartości, jakie reprezentuje 
nasze miasto - twierdzi radny 
Lewicy Sebastian Trzeszkowski, 
pomysłodawca nazwy.

Pomysł nazwania ronda na Stra-
domiu „Rondem Praw Kobiet” 
spodobał się miejskim radnym - 

pod koniec ubiegłego roku prze-
głosowali stosowną uchwałę w tej 
sprawie. Zaraz po jej wejściu w 
życie dopełniono wszystkich for-
malności i zamontowano odpo-
wiednią tabliczkę.

Po Częstochowie, która jako 
pierwsza w Polsce ma Rondo 
Praw Kobiet, taka nazwa jest pro-
cedowana przez radę miasta w 
Sosnowcu, w Tarnowskich Gó-
rach są zbierane podpisy pod ta-
ką inicjatywą. Dyskusja nad takim 
pomysłem toczy się również w 
Warszawie.

Blisko cztery promile alko-
holu w organizmie miał 
36-latek zatrzymany przez 
myszkowskich policjantów. 
Mężczyzna w takim stanie 
wsiadł za kierownicę.

Policjanci z Wydziału Ruchu 
Drogowego myszkowskiej ko-
mendy otrzymali zgłoszenie od 
przypadkowego świadka, który 
poinformował, że w Pińczycach 
w kierunku ulicy Myszkowskiej 
prawdopodobnie jedzie pijany 
kierowca. Mundurowi od razu 
zweryfikowali tę informację i za-

trzymali do kontroli mężczyznę 
siedzącego za kierownicą fiata 
ducato. Okazało się, że jest on 
kompletnie pijany - miał w orga-
nizmie 4 promile alkoholu. Pod-
czas sprawdzenia w policyjnych 
systemach okazało się, że męż-
czyzna jednak upodobał sobie 
jazdę w takim stanie. Wyszło bo-
wiem na jaw, że 36-latka obo-
wiązywał zakaz prowadzenia po-
jazdów mechanicznych, który 
wydał mu sąd. Wkrótce nieodpo-
wiedzialny mężczyzna usłyszy 
zarzuty.
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AKTUALNOŚCI

Ministerstwo Zdrowia

Jeśli dynamika zakażeń nie będzie 
słabła, będą kolejne obostrzenia?

Przewodniczący KEP

Apel o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa 
podczas celebracji liturgicznych

Częstochowa

Przybyło miejsc parkingowych

Centrum miasta

Dezynfekcja ławek  
w alejach

Policja

Zamiast pomidorów... 
krzaki konopi

Kłomnice

Złodzieje położyli się na 
dachu i upierali, że z niego 
nie zejdą

- Jeśli dynamika zakażeń nie 
będzie słabła, to będziemy 
rozważali kolejne obostrzenia; 
nie ma uzgodnień, żebyśmy 
obostrzenia wprowadzali auto-
matycznie po spełnieniu jakie-
goś parametru - podkreślił 
podczas sobotniej konferencji 
prasowej minister zdrowia 
Adam Niedzielski.

Szef resortu zdrowia pytany o 
możliwe dalsze obostrzenia, mówił, 
że rząd nie patrzy obecnie na bez-
względną liczbę zachorowań, tylko 
na dynamikę zakażeń. - Jeśli ta dy-
namika nie będzie słabła, będziemy 
rozważali kolejne obostrzenia - za-
powiedział.

Niedzielski był pytany o deklara-
cję doradcy premiera prof. Andrze-
ja Horbana, który stwierdził, że jeśli 
trzy dni z rzędu liczba zakażeń prze-
kroczy 30 tys., wówczas trzeba spo-

dziewać się „twardego lockdownu”. 
- Nie ma takich uzgodnień, nie ma 
takiej decyzji, żebyśmy obostrzenia 
automatycznie wprowadzali, jeżeli 
jakiś parametr będzie spełniony - 
odpowiedział szef resortu zdrowia. 
- Na pewno bardzo wnikliwie obser-
wujemy sytuację, natomiast nie ma 
jeszcze takiej decyzji - dodał Nie-
dzielski. Podkreślił też, że „rząd nie 
rozważa” wprowadzenia godziny 
policyjnej.

- Zwracam się z gorącym ape-
lem do kapłanów i wiernych 
świeckich o skrupulatne prze-
strzeganie zasad bezpieczeń-
stwa sanitarnego podczas ce-
lebracji liturgicznych – napisał 
w piątek przewodniczący Kon-
ferencji Episkopatu Polski abp 
Stanisław Gądecki.

W związku z rosnącą liczbą za-
chorowań przewodniczący KEP 
zaapelował o przestrzeganie ak-
tualnego limitu uczestników 
zgromadzeń religijnych, o zacho-
wywanie dystansu społecznego, 
zakrywanie ust i nosa oraz de-
zynfekcję dłoni i respektowanie 
zasad higieny w obiektach sa-
kralnych.

Osoby, które nie będą mogły 
osobiście uczestniczyć w cele-
bracjach, przewodniczący KEP 
poprosił, aby łączyły się ducho-
wo ze wspólnotą Kościoła przez 
modlitwę domową i transmisje 
medialne. - Wprawdzie biskupi 
udzielili dyspensy od obowiązku 
udziału we Mszy św., jednakże 
trzeba pamiętać, że transmisje 
nigdy nie zastąpią pełnego 
uczestnictwa w Eucharystii i 

przyjmowania sakramentów – 
napisał. - Pozostawienie otwar-
tych kościołów jest rzeczą nie-
zwykle ważną, bo człowiek jest 
nie tylko ciałem, ale także duszą, 
a modlitwa – zwłaszcza w mo-
mentach doświadczeń i trudów 
– jest naszym umocnieniem na 
drodze do zbawienia – podkreślił 
abp Gądecki.

Rzecznik KEP ks. Leszek Gę-
siak na piątkowym briefingu za-
pewnił, że - Kościół od początku 
pandemii wspiera działania, któ-
re podejmują wszystkie przezna-
czone do tego służby i stara się 
na swój sposób pomóc, by to 
ograniczenie rozprzestrzeniania 
się wirusa było skuteczne. - Ale 
także Kościół ma do spełnienia 
swą misję (…) dbania o życie du-
chowe każdego człowieka – za-
znaczył. Dodał, że Kościół – tam, 
gdzie jest to możliwe – współ-
pracuje ze instytucjami odpo-
wiedzialnymi za zdrowie i bez-
pieczeństwo.

Powiedział, że do biskupów 
zostały rozesłane specjalne wy-
tyczne w sprawie możliwych 
praktycznych rozwiązań doty-
czących organizacji liturgii w cza-
sie Wielkiego Tygodnia. Dodał, 

że niektórzy biskupi udzielili spe-
cjalnych dyspens związanych z 
tym, że nie wszyscy wierni będą 
mogli brać udział w uroczysto-
ściach w kościołach.

Przypomniał, że w środę we 
wspólnym komunikacie minister 
zdrowia Adam Niedzielski i se-
kretarz generalny KEP bp Artur 
Miziński zaapelowali do pro-
boszczów o bardzo poważne po-
dejście do obowiązującego limi-
tu liczby wiernych, którzy w jed-
nym czasie mogą uczestniczyć w 
nabożeństwach. - Nikt nie chciał-
by, by doszło do zamknięcia ko-
ściołów, nikt nie chciałby, by do-
stęp do nich był ograniczony, bo 
(…) jest to rzecz niezwykle ważna 
dla dobra duchowego każdego z 
nas. Tym niemniej musimy pod-
jąć wspólny wysiłek, by do takiej 
sytuacji właśnie nie doszło – po-
wiedział ks. Gęsiak.

Od soboty 27 marca w miej-
scach kultu religijnego będzie 
obowiązywał nowy limit – na 
osobę będzie musiało przypadać 
20 mkw. Bez zmian pozostaje 
obowiązek zakrywania ust i no-
sa, a także zachowywanie 1,5 m 
odległości od innych osób. 

W ubiegłym roku, dzięki dzia-
łaniom strażników miejskich, 
częstochowskie parkingi „od-
zyskały” niemal 100 miejsc. 
Wszystko to w ramach akcji 
odblokowania ulic z zajmują-
cych je „wraków”.

Potocznie „wraki” to samochody 
długotrwale nieużywane, które blo-
kują miejsca parkingowe głównie w 
okolicach bloków czy wieżowców. - 

W 2020 roku funkcjonariusze straży 
miejskiej zlecili odholowanie 29 aut. 
W 68 innych przypadkach - po roz-
mowach z funkcjonariuszami - wła-
ściciele sami „przeparkowali” swoje 
samochody na prywatne tereny 
(bez konieczności wzywania la-
wety). Liczba zwolnionych w 2020 
roku miejsc parkingowych w Czę-
stochowie to 97 - informuje Artur 
Kucharski, rzecznik strażników 
miejskich.

Do tej pory największe „czyszcze-

nie” częstochowskich parkingów z 
tzw. „wraków” odbyło się w 2018 
roku. Wówczas na terenie miasta 
zwolniło się aż 216 miejsc. W 2019 
roku Straż Miejska przyczyniła się 
do zwolnienia 63 kolejnych.

Również w 2021 roku prowadzo-
ne są działania przez częstochow-
skich strażników miejskich, które 
zmierzają od „odblokowania” trwa-
le zajętych miejsc parkingowych.

Wraz z nadejściem wiosny - 
przynajmniej tej kalendarzo-
wej - ławki w ciągu Alei Naj-
świętszej Maryi Panny zostały 
zdezynfekowane. To kolejna 
tego typu akcja odkażania czę-
stochowskich miejsc, które 
mogą odwiedzać mieszkańcy.

Dezynfekcję ławek w ciągu głów-
nego miejskiego deptaka zleciło 
częstochowskie Centrum Usług 
Komunalnych. Wykonującym 
usługę pracownikom towarzyszyli 
żołnierze 13 Śląskiej Brygady 

Ochrony Terytorialnej RP.
Odkażanie ławek to kolejne tego 

typu przedsięwzięcie, prowadzo-
ne w związku z walką z epidemią. 
Od ubiegłego roku, na zlecenie 
Wydziału Zarządzania Kryzysowe-
go, Ochrony Ludności i Spraw 
Obronnych Urzędu Miasta, cy-
kliczne dezynfekowane są m.in.: 
karetki Pogotowia Ratunkowego, 
oddziały szpitalne, czy tabor MPK. 
Z akcji darmowego „zamgławia-
nia” środkiem dezynfekującym 
pojazdów wielokrotnie skorzystali 
też częstochowscy kierowcy.

Trzy lata w więzieniu może 
spędzić 29-latek zatrzymany 
przez częstochowskich poli-
cjantów. Młody mężczyzna 
miał przydomową plantację 
marihuany. Twierdził jednak, 
że wcale nie hoduje roślin za-
bronionych, a jedynie upra-
wia... pomidorki koktajlowe. 
Mimo to funkcjonariusze po-
stanowili sprawdzić dwa na-
mioty na jego posesji. W jed-
nym rosło 14 krzaków konopi, 
a w drugim, pomiędzy warzy-
wami, kolejne 4.

W sobotę policjanci z referatu 
poszukiwań pojechali do jednego 
z domów w Częstochowie, gdzie 

według posiadanych informacji, 
mężczyzna miał posiadać narko-
tyki i uprawiać konopie.

Gdy weszli do jego domu, zasta-
li 29-latka, który przyznał, że w 
rozstawionych w pokoju namio-
tach uprawia… pomidorki koktaj-
lowe. Nieumundurowani policjan-
ci nie dali się jednak zwieść i w 
wyniku przeszukania zabezpie-
czyli 18 krzewów konopi, które ro-
sły tam pomiędzy innymi warzy-
wami. Oprócz tego znaleźli także 
kilka działek amfetaminy i mari-
huany.

Mężczyzna usłyszał już zarzuty. 
Za posiadanie narkotyków, upra-
wianie konopi i posiadanie sprzę-
tu do ich uprawy, grozi mu kara 
do 3 lat więzienia. 

Policjanci z Kłomnic zatrzymali 
na gorącym uczynku dwóch 
mężczyzn w wieku 38 i 30 lat, 
którzy w ciągu tygodnia dwu-
krotnie okradli jeden z budyn-
ków w Nieznanicach. Gdy za 
trzecim razem chcieli ukraść 
blaszany dach, zostali zatrzy-
mani przez kłomnicki patrol. 
Decyzją prokuratora zostali 
objęci policyjnym dozorem. 
Dodatkowo mają wpłacić po 
10 tysięcy złotych tytułem po-
ręczenia majątkowego.

Do zdarzenia doszło 20 marca. 
Dwóch mieszkańców Rudy Ślą-
skiej wspięło się na budynek jed-
nej z firm w Nieznanicach i po ka-
wałku odcinało blaszany dach. 
Hałas, jaki powstał podczas cięcia 
i zrzucania blachy na ziemię, za-
niepokoił przechodnia. Po krót-
kiej chwili na miejscu pojawili się 

policjanci z Kłomnic. Na ich widok 
złodzieje położyli się na dachu i 
upierali, że z niego nie zejdą. 
Mundurowi wezwali na miejsce 
straż pożarną. Dopiero gdy wóz 
strażacki dojeżdżał na miejsce, do 
sprawców dotarło, że i tak trafią w 
ręce funkcjonariuszy, dlatego sa-
mi zeszli oddając się w ich ręce.

Jak się później okazało, sprawca-
mi kradzieży byli bracia z Rudy 
Śląskiej, którzy tydzień wcześniej 
dwukrotnie okradli ten sam budy-
nek z ram okiennych i metalo-
wych elementów.

Decyzją prokuratora trzy razy w 
tygodniu muszą się meldować w 
jednostce policji, dodatkowo każ-
dy musi wpłacić po 10 tysięcy zło-
toch tytułem poręczenia majątko-
wego.

Za kradzieże, których dopuścili 
się w warunkach recydywy, grozi 
im do 7,5 roku pozbawienia wol-
ności.
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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
4
3
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
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MOTORYZACYJNE
KUPIĘ

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

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

 OKUPIĘ AUTO - MOTOCYKL  MOTOROWER    
Z PRL-U zapomniany , zastały w garażu np. 
Warszawa, Syrena  , Moskwicz , Wołga , Skoda , 
Zaporożec , Junak , WFM , WSK , Osa , Komar , 
Motorynka i inne - mój nr tel. 608 097 274

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

NIERUCHOMOŚCI
WYNAJMĘ

 OCzęstochowa (dzielnica: Tysiąclecie)  cena:  
1 780,00 pln powierzchnia: 57,00 m²,  
parter: tel. 602852712

 OCzęstochowa (dzielnica: Tysiąclecie)  cena:  
1 450,00 pln powierzchnia: 50,00 m²,  
parter: tel. 602852712

 OCzęstochowa (dzielnica: centrum)  cena:  
1 100,00 pln powierzchnia: 20,00 m²,  
piętro 9: tel. 602852712

 OCzęstochowa (dzielnica: Dźbów)  cena:  
1 300,00 pln powierzchnia: 53,00 m²,  
piętro 2;  tel. 602852712

 OCzęstochowa (dzielnica: Raków)  cena:  
1 000,00 pln powierzchnia: 60,50 m²,  
parter; tel. 602852712

 OCzęstochowa (dzielnica: Północ)  cena:  
1 100,00 pln powierzchnia: 29,00 m²,  
piętro 4; tel. 602852712

 OCzęstochowa (dzielnica: centrum)  cena:  
1 300,00 pln powierzchnia: 51,00 m²,  
piętro 1; tel. 602852712

 OCzęstochowa (dzielnica: centrum)  cena:  
1 680,00 pln powierzchnia: 56,00 m²,  
piętro 1; tel. 602852712

 OCzęstochowa (dzielnica: centrum)  cena:  
1 500,00 pln powierzchnia: 75,00 m²,  
piętro 2; tel. 602852712

 OCzęstochowa (dzielnica: centrum)   
cena: 1 000,00 pln powierzchnia: 55,00 m²,  
piętro 2; tel. 602852712

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

 OCzęstochowa (dzielnica: centrum)  cena:  
1 600,00 pln powierzchnia: 75,00 m²,  
piętro 1; tel. 602852712

SPRZEDAM

 OZmienię mieszkanie kwaterunkowe (Trzech 
Wieszczy) 3 pokoje z kuchnią 49,2 m2 par-
ter na dwa (2) odrebne mieszkania, po po-
koju z kuchnią w blokach kwaterunkowych.   
Tel.  504 563 612

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

 ODom w szeregowej zabudowie : Cz-wa / Li-
siniec. 40% do wykończenia.  
Tel. 34 317 27 48

 OMieszkanie - Częstochowa (dzielnica:   
Północ) cena: 312 000,00 pln powierzchnia:  
61,00 m² ; tel. 502583667

 OMieszkanie m-3 64 m2 w kamienicy oraz lo-
kal użytkowy 16 m2 w centrum Częstocho-
wy. Tel. 662 014 102

 O  Mieszkanie - Częstochowa (dzielnica:  
Parkitka) cena: 269 500,00 pln powierzch-
nia: 49,00 m², stan developerski;  
tel. 502583667

 OMieszkanie M4 po modernizacji  w dzielni-
cy Północ. Pilnie. Cena: 299000 zł.  
Tel. 504 132 951

 OPensjonat w cz-wie pod działalność.   

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

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

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

 ODziałka budowlana - Częstochowa  (dzielni-
ca: Raków) cena: 310 000,00 pln  po-
wierzchnia: 3 104,00 m²; tel. 502583667

 ODziałka budowlana o pow. 2086 M2, 
wszystkie media: woda, prąd, gaz. Jaskrów, 
42-244 Mstów, ul. Pszczela/ul. Ołowianka. 
Tel. 513 950 092

 ODziałki budowlane w centrum Miedźna.   
Tel. 601 412 688

 ODziałka budowlana na ul. Limanowskiego 5. 
Tel. 34 363 91 34

 OPawilon 50m2, na Biznes Centrum  (możli-
wość wynajęcia), tel. 602 307 570

KUPIĘ
 OMIESZKANIE m-2 pokój z kuchnią na I lub II pię-
trze w centrum lub śródmieściu Częstochowy. 
Tel. 413 880 040 (Prosić Adama Klimasa)

SPRZEDAM

 OAntena do tv z przyłączem (kpl. do zamon-
towania), tel. 34 362 94 27 

 OAntyki – francuski komplet z 1896 r.:  Bi-
blioteczka + komoda z marmurowym bla-
tem. Sygnowany, perfekcyjna renowacja.  
Tel. 34 – 367 65 56

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

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

 OCzęść do chevroleta captive. Czujnik stopu. 
Nowy. Made in usa. Tel. 501 779 441

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

 ODrzwi harmonijkowe – używaną  w b. do-
brym stanie, o wym. 170 X 75 cm.   
Tel. 501 109 822

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

 OFotel „ANNE” - nowy, lekki, wygodny, rama 
w kolorze drewna brzozowego i przyjemna 
bawełniana tapicerka w kolorze kremowym 

z pokrowcem. Cena 100zł- do uzgodnienia. 
tel. 504 563 612

 OFutrówka skóra (świnia)   tel. 790 819 855

 OKask ochronny - b.dobry - tel. 697 272 102

 OKawiarkę ciśnieniową DeLonghi   
- tel. 697 272 102

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

 OKopierkę laserową HP 1010 -  
tel. 697 272 102

 OKuchnia gazowo- elektryczna   
tel. 721 390 993

 OLaptop Acer + wiatrak itp. (głośniki) myszki; 
Odtwarzacz Orion DVD 828 + pilot; telefon 
komórkowy Samsung + ładowarka;  
 tel. 530 485 377

 OLodówka mastercook duża, biała.   
Tel. 721 390 993

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

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

 OMaszyna dziewiarska firmy bosch  
tel. 34 362 94 27

 OMaszyna do szycia przemysłową,  marki 
„minerva” - stan bardzo dobry.  Cena do ne-
gocjacji. Tel. 603 521 686

 OMeble w dobrym stanie - szafa, regał, szaf-
ka, regał nad szafkę, stolik, stolik pod TV, 
laptop - Częstochowa Lisiniec,  
tel. 508 747 290

 OMeble młodzieżowe z biurkiem, ładne,  
w dobrym stanie. Lisiniec, Częstochowa.   
Tel. 508 747 290

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

 OPralka whirlpool ładowana od góry.   
Tel. 721 390 993

 OPrasowalnica elektryczna tel. 34 362 94 27

 OProgramator do pralki typ 770  nowy   
– tel. 790 819 855

 ORadio+cd+magnetofon, mp3, RDS, AUX, 
MICTRO COMPONENT SYSTEM typ UX-
-G3, 2x25W  tel. 697 272 102

 ORower Cobran Shimano - tel. 697 272 102

 ORowery sładaki, 2 szt., jeden w stanie   
b.dobrym, tel. 790 819 85

 OSerwis obiadowo-kawowy: - (6-osobowy)  
z kamionki ciemny brąz; -z duralxu;   
tel. 504 230 153

 OSkóra futrówka świńska, tel. 790 819 855

 OSofa - mało używana,rozkładana. Szara, dół 
czarny.Szerokość 90 cm, po rozłożeniu  200 
cm. Pojemnik na pościel.  Tel. 792 617 695

 OTv led 40 cali samsung 3-d full hd dvb-t.   
Tel. 721 390 993

 OTv lcd 32 cale funai. Tel. 721 049 100

 OToaleta kompaktowa. – Używaną w b. do-
brym stanie. Tel. 501 109 822

 OWanna metalowa – używaną w b. dobrym 
stanie, o wym. 170 X 75 cm. Tel. 501 109 822

 O  Węgiel ekogroszek luzem i workowany  
z dostawą pod podany adres na terenie 
Częstochowy i okolic Tel. 601 495 165  
(osoba prywatna)

PRZYJMĘ

 OStare telefony komórkowe, stare klucze,  krzy-
żyki i medaliki, stare monety, eurocenty. 
Tel. 667 499 164

 OStare bilony - nominał obojętny   
-tel. 663 626 576

 OSrebro, może być złom. Tel. 667 499 164

PRACA
SZUKAM PRACY

 OPodejmę pracę pracownika gospodarczego 
- ogrody, posesje, porządki, itp.    
Tel. 536 512 396

 OPodejmę pracę - pracownika gospodarcze-
go - ogrody, posesje, porządki, itp.   
tel. 508 747 290 

 OPodejmę pracę - mężczyzna lat 44, podej-
mie pracę jako tokarz, ślusarz,  
tel. 694 200 794.

 OPodejmę prac dodatkową; pracownika  go-
spodarczego, ogrody, posesje, porzdki itp.  
Gliwice. tle. 502 918 616

 OKobieta  lat 41 szuka pracy, wykluczone  to-
warzyskie, tel. 517 309 982

 OMężczyzna lat 49 szuka pracy,  
tel. 508 554 652

DAM PRACĘ
 OPrzyjmę do pracy handlowca  
tel. 601 505 520

 OPrzyjmę do pracy szlifierza tel. 601 505 520

 OPrzyjmę do pracy drykiera/ wyoblacza   
tel. 601 505 520

 OPraca w Radomsku – Operator wózka wi-
dłowego z UDT lub Operator produkcji. 
Więcej informacji: 663 330 218

 OFirma Tacho poszukuje pracownika  do ser-
wisu tachografów, tel: 663 488 502

 OPodejmę pracę - pracownik gospodarczy, 
porządkowy, stróż, godziny popołudniowe, 
nocne. Solidny i dyspozycyjny.  
Tel. 502 417 160

 OPracownik gospodarczy, złota rączka. Za-
trudnimy doświadczonego pana do prac fi-
zycznych w firmie produkcyjnej oraz do pie-
lęgnacji ogrodu i warzywniaka. Wymagana 
umiejętność korzystania z różnych narzędzi. 
Główne obowiązki to drobne naprawy, dba-
nie o czystość i porządek na terenie firmy, 
pomoc przy maszynach na hali produkcyj-
nej. Kontakt tel. w godzinach 9-16 pod nu-
merem 783 783 387 .

USŁUGI

 OFlash gsm profesjonalny serwis telefonów 
komórkowych orz nawigacji gps. Często-
chowa, al. Wolności 10 (w bramie).  
Tel. 888 149 969

 OHydrauliczne, gazowe usługi  
- tel. 577 341 526

 OHydraulik tanio, solidnie, szybko  
- tel. 532 240 888

 OMalarskie czysto, tanio, malowania każdych 
pomieszczeń mieszkalnych i lokali – Często-
chowa i okolice, tel. 793 403 834

 OMalowanie mieszkań, profesjonalnie, czy-
sto, dokładnie, każdych pomieszczeń we-
wnątrz - Częstochowa i okolice do 30 km  
-  tel. 663 545 775

 OMalowanie tanio, czysto, dokładnie, zlece-
nia gipsowo-malarskie , tel. 883 844 555

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

 OPolerowanie reflektorów, blacharstwo,  la-
kiernictwo, tłumiki. Automat trojanowski. 
Częstochowa, ul. Wazów 62a. 
Tel. 509 876 249

Działka budowlana 922 m2 

(20x46m)  
Aleksandria, ul. Gościnna  

obok. DINO. Prąd, wodociąg,  
bud. gosp-mieszk. murowany  
w 1969r,  300 m do pętli MPK. 

Wznowione granice, nowe 
ogrodzenie od drogi. 

70 tys. zł.  
Bez pośredników  
Tel. 795-525-997

Jak zamieścić 
ogłoszenie 

w Życiu Częstochowy i Powiatu

Przesłać ogłoszenie
pocztą na adres:
42-200 Częstochowa
Al. NMP 51

Dostarczyć ogłoszenie
przynieść do redakcji  lub wrzucić 
do skrzynki: 42-200 Częstochowa
Al. NMP 51, w godzinach: 8 - 15

Wysłać email
na adres: reklama@zycieczestochowy.pl

Wysłać SMS
na numer 533 302 049

Przez internet
wypełniając formularz na stronie
www.zycieczestochowy.pl
(zakładka: BIURO OGŁOSZEŃ)
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MINI COOPER  
1.5 E, rok prod. 2019, 9 tys. 
km,kraj.,I-wł., gwarancja

69.900 zł 

KIA SPORTAGE  
1.6 E, rok prod. 2017, 
gwarancja, kraj., I-wł., 
serwisowany,

74.900 zł

NISSAN QASHQAI  
1.6 D, rok prod. 2018, 4x4, 
kraj., I - wł., gwarancja

69.900 zł

OPEL INSIGNIA 
2.0 D, rok prod. 2018, 
kraj., I-wł., serwisowany, 
F-VAT

69.900 zł

JEEP COMPASS
1.6 D, krajowy, I-wł., 
serwisowany, rok prod. 
2017

78.900 zł

TOYOTA AVENSIS  
1.8 E, rok prod. 2016,kraj., 
I-wł., serwisowany, F-VAT

53.900 zł

LAND ROVER  
DISCOVERY SPORT 
2.0 D, automat, 4x4, kraj., 
I-wł., serwisowany, rok 
prod. 2017
119.900 zł

AUDI A6 
2.0D, kraj.,rok prod. 
2018, gwarancja, I-wł., 
serwisowany

129.900 zł

AUDI A6 3.0D ,4x4 quattro S tronic, , 2014, kraj.,  95.900 zł 
BMW X5 M 50 D 3.0 D, rok prod. 2014,  169.000 zł
BMW X6 2.0 D, rok prod. 2009, F. VAT, automat, skóra, navi, 

czujniki,  89.900 zł
BMW X6 3.0D zakup 2018, 313 kM, M pakiet F-VAT,   238.900 zł
Citroen C5 2.2 D, automat, rok prod. 2002,  1.800 zł
CITROEN C-ELYSE 1.6 benzyna, rok prod. 2013, kraj.,  21.900 zł
Dodge Caliber 2.0 D., rok prod. 2007,  12.000 zł
FIAT PANDA 1.1 E, rok. prod. 2007, kraj.,  7.900 zł
FIAT PUNTO 1.2 benzyna, rok prod. 2000,  2.700 zł
FIAT PUNTO 1.2 E + LPG, rok prod. 2001,  2.900 zł
FORD C-MAX 1.6 E + LPG, rok. prod. 2005  10.900 zł
FORD Fiesta 1.25 E, rok prod. 2016,  27.900 zł
FORD FOCUS 1.6 D, rok prod. 2014, kraj., serwisowany, F-VAT,  

 28.900 zł
FORD MONDEO 2.0 E, rok prod. 2009, kraj.,  21.900 zł
FORD MONDEO 2.0 D, rok prod. 2007, kraj.,  16.900 zł
Hyundai i30 1.4 E, rok prod. 2013 kraj., I-wł., serwisowany, 

F-VAT,  29.900 zł
JEEP CHEROKEE 2.0 D, kraj., I-wł., F-VAT, serwisowany,  

rok prod. 2016,  64.900 zł
JEEP RENEGADE 1.4 E, automat, nawigacja, kraj., I-wł., serwiso-

wany, rok prod. 2017,  68.900 zł
MAZDA 3 1.6 E, rok prod. 2010,  23.900 zł
MERCEDES GLC 2.2D, zakup 2016r., kraj., serwisowany, F-VAT  

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

RENAULT MEGANE 1.5 D, rok prod. 2010,  15.900 zł
SEAT ALHAMBRA 2.0 D, rok prod. 2010 ,  19.900 zł
SUZUKI SWIFT 1.4 E, rok prod. 2010,  17.400 zł
SKODA OCTAVIA 1.6 D, rok prod. 2017, kraj., I-wł., serwisowany,  

 47.800 zł
SKODA OCTAVIA 1.2 E, rok prod. 2010, kraj. 19.900 zł
Subaru Legacy 2.0 D., rok prod. 2014,  45.000 zł
TOYOTA AVENSIS 2.0 D, rok prod. 2018, kraj., I-wł., F-VAT,  

serwisowany,  71.900 zł
TOYOTA AVENSIS 2.2 D, rok prod. 2010,  19.900 zł
TOYOTA YARIS VERSO 1.3 E, rok prod. 2002r.,  7.900 zł
TOYOTA YARIS 1.0 E, rok prod. 2014-2016r., gwarancja, I-wł., 

serwisowany 28.900-30.900 zł
VW JETTA 1.6 E, rok prod. 2007,  17.900 zł
VW CRAFTER 2.0 D, rok prod. 2014,  36.000 zł netto
VW GOLF PLUS 1.6 E, rok prod. 2005  12.800 zł
VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2018 , kraj.,I-wł., serwisowany, 

F-VAT,  63.900 zł
VW PASSAT 1.4 E, rok prod. 2016, kraj., I-wł., serwisowany, 

F-VAT,   56.900 zł
VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2016, kraj., I-wł., serwisowany, 

F-VAT,  58.900 zł
VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2009,  19.900zł
VW POLO 1.2 benzyna+gaz, zakup w 2010,  17.900 zł
VW Tiguan 2012 rok, 1.4E/160 kM,  42.000zł
VW TOURAN 2.0 TDI, rok prod. 2013, 170 kM,  46.900 zł
VW SHARAN 1.8 E+gaz, rok prod. 2001, automat,  6.900 zł

Wybrane samochody na dzień 26 marca 2021
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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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ZAADOPTUJ PSA

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

Czaki niestety po zakończonym spacerze chowa 
się smutny do budy. Czaki już dawno powinien być przez 
kogoś zauważony. Ten psiak nie jest konfliktowy zawsze 
na spacerze, kiedy spotyka inne psiaki cieszy się na ich 
widok i nie wszczyna awantur. Jest delikatny w stosunku do 
ludzi małych i tych dużych, na spacerach nie ciągnie. Czaki 
uwielbia spędzać czas na wybiegu z człowiekiem, wtedy ra-
dośnie biega dokoła niego i nie odmawia 
wspólnej szarpaniny panem misiem 
czy zabawy piłeczką. Nieste-
ty, kiedy już wraca do boksu 
zrezygnowany idzie do budy 
i nawet niechętnie wychodzi po 
jedzenie! Czaki z każdym dniem 
coraz bardziej traci nadzieje, że 
znajdzie swój jedyny dom...

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

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

Arnold to bardzo mały i przyjacielski piesek:) Bardzo 
ceni sobie przyjaźń z człowiekiem i już przez kraty wysta-
wia nos do każdego napotkanego człowieka. Na smyczy, 
jak i na wybiegu jest bardzo grzeczny. 
Nie jest agresywny do innych psów, 
bardzo długo siedział z kolegą, 
który się wszystkiego boi i poma-
gał mu w socjalizacji.

LILI CZAKI

MIA

DIESEL
ARNOLD

LAMENT

SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT „AS”, Jamrozowizna 1,
42-270 Kłomnice (woj. Śląskie 

– 23 km za Częstochową)
Kontaktując się prosimy podać imię pieska. 

Istnieje możliwość dowozu psa do osoby adoptującej
po wizycie przed-adopcyjnej, ankiecie  

i zwrocie kosztów za paliwo.  
Można dzwonić od poniedziałku do niedzieli  

w godzinach od 14:00 do 20:00.
Tel: 731 749 481

Arnold - piesek

rok urodzenia:  
20-01-201 1

wielkość: mały

przebywa w koj-
cu nr 13 - nr 1711

data przyjęcia: 
20.01.2012.

Kastracja: Tak

Czaki - samiec

rok urodzenia :  
30-04-2010

wielkość : mały

przebywa w kojcu 
nr A1 - nr 2908

data przyjęcia:  
30-04-2018

Lili - piesek

rok urodzenia : 
2012

wielkość :  
średnia

przebywa w kojcu 
nr 70 - nr 2726

data przyjęcia:  
26-01-2017

Sterylizowana: TAK

Pieski szukają 
kochającego domu!
HALO! To ja, Lili 
- mam pomysł „CHODŹMY DO CIEBIE!”
Ps.: Podaj mi poprawny adres, bo idę od 2017 ROKU! 
I mam wrażenie, że to cały czas ten sam kojec, zamiast 
twojego domu. :(
Jestem bardzo radosną i delikatną sunią. Nie zjadam 
dzieci ludzkich. ;) Na smyczy chodzę ładnie, nie szarpię 
i wszystko dookoła jest superowe. Uwielbiam zabawy 
piłką lub z kolegą z boksu, na spacerze czasem.. może 
często też go zaczepiam do zabawy. Te-
raz szukam tego jedynego człowie-
ka, co dom mi da! Zapraszam do 
adopcji!
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ZAPRASZAMY


