
O nielegalny obrót rogami nosorożca 
białego wraz z 32 innymi osobami zo-
stał oskarżony Wojciech P. 
przewodniczący rady powiatu mysz-
kowskiego i  zarazem naczelny lekarz 
w  powiecie myszkowskim. P. był raz 
na polowaniu w RPA.

Wyjazdy do Republiki Południowej 
Afryki polskich myśliwych stały się mod-
ne w 2009 roku. W RPA odbywały się po-
lowania na nosorożca białego. Koszt  ta-
kiego wyjazdu wynosił od 40 do 60 tysię-
cy dolarów. Wyjazdy dla polskich myśli-
wych były sponsorowane. Mieli oni w za-
mian przywieźć z wycieczki rogi nosoroż-
ca. Jednym z myśliwych był Wojciech P., 
naczelny lekarz publicznego zespołu 
opieki zdrowotnej w  Myszkowie, prze-
wodniczący rady powiatu myszkowskie-
go oraz były starosta powiatu. Opolska 
prokuratura, która zajmowała się sprawą 
informuje, że legalne były polowania 

w  RPA i  wwóz ich do Polski, 
nielegalny był natomiast ob-
rót rogami, które myśliwi od-
dawali jako trofea polskim 
organizatorom polowań. Ro-
gi trafiały do obywateli Wiet-

namu legalnie przebywających w Polsce. 
Wietnamczycy dostarczali je na dalekow-
schodni czarny rynek - do Wietnamu 
i  Chin, gdzie kilogram rogów nosorożca 
kosztuje od 30 do 40 tysięcy dolarów (róg 
waży od 8 do 12 kilogramów).

Śledczy ustalili, iż w  procederze brały 
udział 33 osoby, które 38 razy dokonały 
nielegalnego obrotu rogami nosorożca. 
Podejrzanym zarzucono naruszenie 
przepisów prawa Unii Europejskiej doty-
czącego ochrony gatunków dziko żyją-
cych zwierząt i roślin w zakresie regulacji 
obrotu nimi poprzez nabywanie, przewo-
żenie w  celu zbycia i  zbywanie okazów 
określonych gatunków,  za co grozi kara 
pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 
lat 5. Aktem oskarżenia objęto 10 osób 
m.in. trzech Wietnamczyków. Natomiast 
wobec 23 osób postępowanie zakończo-
no wnioskami do sądu - o skazanie bez 
przeprowadzania rozprawy i  orzeczenie 
kary uzgodnionej z  oskarżonymi lub 
o warunkowe umorzenie postępowania.

Wojciech P. przyznał się do udziału 
w  procederze i  wyjaśnił, że był na polo-
waniu w  RPA i  przywiózł do Polski rogi 
nosorożca w styczniu 2014 roku (był wte-
dy starostą myszkowskim). Teraz sąd 
w  Rybniku zdecyduje czy P. będzie miał 

proces za nielegalny obrót rogami noso-
rożca, czy też warunkowo umorzy spra-
wę. Jeśli sprawa zakończy się warunko-
wym umorzeniem, P. będzie musiał za-
płacić 25 tysięcy złotych na fundusz spra-
wiedliwości.

To jednak niejedyny konflikt z prawem 
jaki miał Wojciech P. Kilka lat temu Pro-
kuratura Okręgowa w Częstochowie zaj-
mowała się jego oświadczeniami mająt-
kowymi P. za 2011, 2012 i 2013 rok. P. pi-
sał w  nich, że nie prowadzi działalności 
gospodarczej. Tymczasem nie wyreje-
strował praktyki lekarskiej, tymczasem 
jako osoba pełniąca funkcję publiczną 
powinien to zrobić. Także w latach 2011 - 
2013, P. jako lekarz zatrudniony w przy-
chodni miał poświadczać nieprawdę 
w  historiach chorób pacjentów. Wpisy-
wał fikcyjne wizyty, śledczy naliczyli ich 
60. Za fikcyjne świadczenia, przychodnia 
uzyskiwała refundację z NFZ.  Sprawa do-
tycząca oświadczeń majątkowych w 2018 
roku została warunkowo umorzona 
w  Sądzie Rejonowym w  Myszkowie. Po 
apelacji prokuratury P. musiał zapłacić 12 
tysięcy złotych na fundusz sprawiedliwo-
ści. Natomiast proces dotyczący fałszy-
wych wizyt toczy się od jesieni 2019 roku 
w myszkowskim sądzie.

Cena 1,20 zł 
(w tym 8% VAT)

Nr 88 (1347)
Nr ISSN 22 99 4440 PONIEDZIAŁEK-WTOREK, 2-3 SIERPNIA 2021
www.zycieczestochowy.pl  www.facebook.com/ZycieCzestochowyiPowiatu

s.5

Myszków

Były starosta 
polował 
w RPA 
na nosorożce

Tragedia na wakacjach

Morze „oddało” 
ciało 22-latka
Po kilku dniach ciało 22-letniego często-
chowianina, który wraz z 50-letnim ojcem 
wszedł do morza i  zniknął pod falą, zo-
stało odnalezione.

Przypomnijmy, do zdarzenia doszło 
w  ubiegły poniedziałek (26.07.) na nie-
strzeżonej plaży w  Rozewiu, w  powiecie 
puckim. 50-letni częstochowianin wraz 
z 22-letnim synem weszli do morza i znik-
nęli pod falą. Natychmiast przystąpiono 
do poszukiwań. Po około dwóch godzi-
nach ratownikom udało się odnaleźć dry-
fującego 50-latka. Mimo reanimacji nie 
udało się go uratować. Ciało jego syna zo-
stało odnalezione dopiero po kilku dniach.

Jak wynika z relacji świadków, na pobli-
skich strzeżonych kąpieliskach w Chłapo-
wie i Jastrzębiej Górze cały dzień powiewa-
ła czerwona flaga, informująca o  zakazie 
wchodzenia do wody.

Myszków

Pojechał 
do szpitala. 
Był kompletnie 
pijany
36-letni mieszkaniec gminy Żarki wypił 
zbyt dużo alkoholu i  potrzebował po-
mocy lekarskiej. Niewiele myśląc wsiadł 
za kierownicę i pojechał... do myszkow-
skiego szpitala. Okazało się, że ma ponad 
promil alkoholu w organizmie.

Do myszkowskiego szpitala wszedł męż-
czyzna, który chwilę wcześniej przyjechał na 
parking osobową mazdą. 36-latek poprosił 
medyków o pomoc, gdyż... jak przyznał, prze-
sadził z ilością wypitego alkoholu i potrzebo-
wał pomocy lekarskiej. Natychmiast zare-
agował inny pacjent, który widząc całe zajście 
zadzwonił na policję.

Na miejsce dyżurny jednostki skierował 
patrol drogówki. Mundurowi wylegitymowa-
li mężczyznę i  poddali go badaniu stanu 
trzeźwości. 36-letni mieszkaniec gminy Żarki 
miał w organizmie ponad promil alkoholu.

Wkrótce mężczyzna stanie przed sądem, 
gdzie będzie odpowiadał za popełnione prze-
stępstwo. Grozi mu kara do 2 lat więzienia.

 ■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara
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AKTUALNOŚCI

Szczepienia

Punkt w Galerii 
Jurajskiej 
coraz popularniejszy

Uwaga

Częstochowscy policjanci 
sprawdzają, czy nosimy maseczki

Słowa premiera Mateusza Morawieckiego

W ciągu najbliższych dwóch, trzech tygodni 
będziemy podejmować restrykcyjne kroki

Częstochowa

Pielgrzymi z Podhala 
modlili się na Jasnej 
Górze

Uwaga kierowcy!

Rusza przebudowa  
alei Wojska Polskiego

Blisko 1500 osób zaszczepiło 
się w punkcie zlokalizowanym 
w Galerii Jurajskiej.

W Częstochowie w pełni zaszcze-
piona jest już niemal połowa miesz-
kańców. Miasto zajmuje obecnie 
37. pozycję w rankingu szczepień 
we wszystkich powiatach woj. ślą-
skiego. Od ponad 10 dni w akcji 
#SZCZEPIMYSIĘ pomaga także no-
wy punkt otwarty w Galerii Juraj-
skiej. Ten z dnia na dzień cieszy się 
coraz większą popularnością wśród 
mieszkańców.

Już pierwszego dnia jego działal-
ności zaszczepiono tutaj aż 132 
osoby. W kolejnych dniach punkt 
przyjmował średnio 100 osób 
dziennie, szczepiąc wszystkimi ro-
dzajami szczepionek. Zaledwie po 
tygodniu liczba dziennych uległa tu 
podwojeniu. - Dziś każdego dnia 
punkt odwiedza prawie 200 osób, 
co jest wynikiem zadowalającym, 
dającym wiele nadziei – informuje 
Violetta Dziubin-Łuszczyk, dyrektor 
marketingu Galerii Jurajskiej.

-  Od początku działalności miej-
sca w centrum handlowym za-
szczepiono już blisko 1500  miesz-
kańców regionu, wśród których by-
li częstochowianie, ale także osoby 
przyjezdne z ościennych powiatów, 
a nawet województw. Działalność 
punktu nabiera więc tempa, co wi-
dać zarówno po liczbie osób zgła-
szających się, jak i po liczbie telefo-
nów i zapytań – dodaje.

Każdego dnia punkt w Galerii 
Jurajskiej jest w stanie szczepić 500 

osób. Obecnie dostępne są w nim 
wszystkie szczepionki tj. jednodaw-
kowa Johnson&Johnson i dwudaw-
kowe: Pfizer, AstraZeneca i Moder-
na. Na miejscu można przyjąć za-
równo pierwszą dawkę, jak i drugą. 
W Galerii Jurajskiej mogą się szcze-
pić zarówno osoby, które ukończy-
ły 18 r.ż., jak również dzieci i mło-
dzież powyżej 12 r.ż. W przypadku 
młodzieży pomiędzy 12 a 16 r. ko-
nieczne jest natomiast wcześniej-
sze umówienie wizyty. Punkt zloka-
lizowany jest na II piętrze galerii.

- Punkt powstał po to, aby jesz-
cze bardziej ułatwić mieszkańcom 
regionu dotarcie na szczepienie, 
zwłaszcza przyjezdnym. Centrum 
handlowe pod tym względem jest 
idealne, chociażby ze względu na 
parking. Do tego jest to miejsce, 
które każdy zna, do którego łatwo 
dojechać, które nie kojarzy się jed-
noznacznie z przychodnią czy szpi-
talem, co dla wielu osób może być 
istotne – mówi Łukasz Ignacyk, pre-
zes zarządu firmy Gremedig, która 
koordynuje akcję szczepień w Juraj-
skiej.

O tym, jak łatwo można zaszcze-
pić się w punkcie może przekonać 
się każdy. - Procedura jest tutaj ab-
solutnie uproszczona. Nie trzeba 
się wcześniej umawiać ani rejestro-
wać. Do punktu można przyjść 
spontanicznie i przy okazji wizyty w 
galerii. Zainteresowani szczepie-
niem muszą mieć przy sobie tylko 
dokument tożsamości i na miejscu 
wypełnić stosowny, obowiązkowy 
formularz kwalifikacyjny – dodaje.

Po raz 40. na Jasną Górę dotarła 
Piesza Pielgrzymka Góralska. 
Tym razem uczestniczyło w niej 
blisko pół tysiąca osób. Mszy 
św. z udziałem Podhalan prze-
wodniczył metropolita 
krakowski abp Marek Jędra-
szewski.

Na pielgrzymce góralskiej wyra-
stają kolejne pokolenia, na Jasną 
Górę wędrują dziadkowie, ich dzie-
ci i wnuki Podkreślają, że trud i ra-
dość wiary wyrażana przez piel-
grzymowanie jest ich osobistym 
skarbem, skarbem rodzin i wspól-
not.

Wsparciem i pomocą służyli piel-
grzymom z Podhala komandosi z 
Lublińca, „Terytorialsi”, Państwo-
wa Grupa Górnicza i Centralne 

Szkoły Pożarnicze w Krakowie i 
Częstochowie zapewniając m.in. 
niezależne bazy noclegowe.

Pierwsza kompania z Podhala 
wyruszyła z Bachledówki 19 sierp-
nia 1982 r. w okresie stanu wojen-
nego na 600-lecie Jasnej Góry. Od 
trzeciej pielgrzymki do grupy z Ba-
chledówki dołączyła grupa z No-
wego Targu, a w następnym roku 
Rabka. Od 1991 r. w ramach jednej 
góralskiej pielgrzymki wyszli rów-
nież Orawianie. W ubiegłym roku 
pielgrzymka z Podhala miała 
przede wszystkim charakter du-
chowy, drogę na Jasną Górę prze-
szedł tylko kierownik grupy ze 
skromną delegacją i były rodziny, 
które same się „pielgrzymkowo 
zorganizowały”. W tym powrócono 
do tradycji.

Wakacje w pełni. Wiele osób beztrosko ko-
rzysta z uroków lata wypoczywając w kraju 
lub za granicą. Pamiętajmy jednak, że nadal 
występuje stan zagrożenia epidemicznego. Z 
tego też powodu częstochowscy policjanci 
kontrolują, czy przestrzegamy obowiązku za-
słaniania ust i nosa.

Policjanci z Częstochowy podczas codziennej 
służby nadal zwracają uwagę, czy obowiązujące 
przepisy związane z pandemią są przestrzegane 
przez mieszkańców miasta i powiatu. Głównym 
celem mundurowych jest ochrona zdrowia i życia 
ludzkiego. - Większość mieszkańców poważnie 
traktuje obostrzenia, jednak są i tacy, którzy twier-
dzą, że żadne ograniczenia ich nie dotyczą i świa-
domie łamią przepisy. Dla takich osób nie ma tary-
fy ulgowej - podkreślają policjanci.

Stróże prawa są przede wszystkim tam, gdzie w 
jednym miejscu gromadzi się więcej osób, bo wła-

śnie tam wzrasta ryzyko zakażenia się. Dlatego w 
dalszym ciągu należy utrzymywać dystans spo-
łeczny, zasłaniać usta i nos oraz często dezynfeko-
wać dłonie.

Pamiętajmy również o zasłanianiu ust i nosa ma-
seczką w przestrzeniach zamkniętych, czyli między 
innymi w sklepie, w kościele, w kinie, w przychodni 
czy w autobusie. Zwolnione z tego obowiązku są je-
dynie osoby, które posiadają zaświadczenie lekar-
skie lub dokument, potwierdzający:
• całościowe zaburzenia rozwoju,
• zaburzenia psychiczne,
• niepełnosprawność intelektualną w stopniu 

umiarkowanym, znacznym lub głębokim,
• trudności w samodzielnym odkryciu lub zakry-

ciu ust lub nosa,
• zaawansowane schorzenia neurologiczne, ukła-

du oddechowego lub krążenia, przebiegające z 
niewydolnością oddechową lub krążenia.

- Staramy się maksymalnie zachęcić do tego 
na zasadzie dobrowolności, aby się szczepić 
przeciw COVID-19, ale jeśli będzie trzeba, to 
w ciągu najbliższych dwóch, trzech tygodni 
będziemy podejmować restrykcyjne kroki  
- powiedział w sobotę premier Mateusz Mo-
rawiecki.

Szef rządu pytany był w sobotę we Wrocławiu, 
czy wprowadzone zostaną restrykcje dla osób nie-
zaszczepionych przeciw COVID-19 w związku ze 
spadkiem tempa szczepień oraz o to, czy jest już 
konkretny termin podjęcia decyzji w tej sprawie.

Odpowiadając na pytanie premier zapewnił, że 
jest w codziennym kontakcie z Radą Medyczną w 
sprawie dodatkowych restrykcji i ograniczeń oraz 
tego, czy będą one konieczne w związku ze zbliża-
jącą się czwartą falą epidemii. - Ta czwarta fala mo-
że mieć, ale nie musi, przebieg łagodniejszy od po-
przednich. Jej przebieg jest zależny od tego, jak 
mocno będzie szedł do przodu proces szczepień, 
jak dużo osób, jak dużo naszych obywateli zosta-
nie zaszczepionych - wskazał. - Spójrzmy na sytu-
ację w Wielkiej Brytanii, tam czwarta fala jest bar-
dzo groźna co do liczby osób zakażonych, ale dzię-
ki temu, że szczepienia rozpoczęły się wcześniej, 
osób zaszczepionych jest trochę więcej, to skutki 

tej fali na szczęście są dużo łagodniejsze - powie-
dział Morawiecki.

Jak mówił - My oczywiście możemy liczyć na ten 
łagodniejszy scenariusz, na ten łagodniejszy prze-
bieg procesu zakażeń, ale wolimy szykować się na 
złe scenariusze. Stąd rozpoczęliśmy kolejną wielką 
akcję, to już jest szósta czy siódma potężna kam-
pania. Tym razem ogromnie motywująca gminy, 
gminy miejsko-wiejskie, gminy wiejskie, właściwie 
w powiatach, niektórych powiatach większość 
gmin otrzyma specjalne nagrody do wydatkowa-
nia na to, na co mieszkańcy i samorządowcy będą 
chcieli przeznaczyć te środki.

Podał, że na ten cel przeznaczono około pół mi-
liarda złotych. - Po to, żeby właśnie umknąć tej 
czwartej fali, a przynajmniej stępić jej ostrze, stępić 
ostrze tego, przed czym przede wszystkim chcemy 
się bronić, a więc najbardziej tragicznymi skutkami 
zachorowań.

Premier podkreślił, że nasza infrastruktura pro-
gramu szczepień, ale także infrastruktura szpital-
na jest gotowa na przyjęcie tej fali. - Jeśli trzeba bę-
dzie, to w ciągu najbliższych dwóch, trzech tygodni 
będziemy podejmować kolejne, właśnie także re-
strykcyjne kroki. Na moment obecny staramy się 
maksymalnie zachęcić do tego na zasadzie dobro-
wolności, aby się zaszczepić, aby osiągnąć odpor-
ność zbiorową - poinformował Morawiecki.

Zgodnie z zapowiedziami, 2 sierpnia rusza przebudowa alei Wojska Polskiego. Kierowcy 
muszą się, więc liczyć z dużymi utrudnieniami i nową organizacją ruchu.

Miejski Zarząd Dróg prosi o  stosowanie się do oznakowania wskazującego na modyfikacje, ko-
rzystanie z objazdów i zachowanie szczególnej ostrożności. Tych, którzy mogą, zachęca do omijania 
utrudnień, z wykorzystaniem autostradowej obwodnicy Częstochowy (A1).

Przebudowa al. Wojska Polskiego jest największą we współczesnej historii miasta inwestycją dro-
gową. Jej zasadniczy koszt to 179 mln zł. Zakończenie prac planowane jest na drugą połowę 2023 
roku.
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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)

MOTORYZACYJNE
KUPIĘ

 O Auto z PRL-u kupię sprawne zareje-
strowane np. Fiat 125p, 126p , Tra-
bant , Wartburg , Zaporożec , Mo-
skwicz , Dacia , Wołga , Syrena i inne 
tel. 608 097 274

 O Dostawczaka z PRL-u zadbanego 
sprawnego kupię -  Żuka , Nysę ,  
Tarpana tel. 608 097 274

 O Motocykl , motorower z PRL-u kupię 
np. WFM , WSK , SHL , OSA , JUNAK , 
KOMAR , MZ , motorynka i inne  
tel. 608 097 274

 O AUTO, MOTOCYKL z PRL-u nieuzy-
wany lub z minimalnym przebiegiem , 
zapomniany zastaly w garazu 
tel. 608 097 274

SPRZEDAM
 O SPRZEDAM samochód Matiz  z 2002 
roku, tel. 34 362 94 27

 O SPRZEDAM Renault Koleos 2009, 
4x4, przebieg 106 000 km.  
Częstochowa, tel. 690 320 779

NIERUCHOMOŚCI
WYNAJMĘ

 O Wynajmę mężczyźnie pokój  
w domu ze wszystkimi wygodami  
i ogrodem, w dzielnicy podjasno-
górskiej w Częstochowie.  
Tel. 600 703 956

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

 O Wynajmę działkę pod działalność go-
spodarczą, 1 zł za metr kwadratowy, 
na terenie Częstochowy, mieszkanie 
trzech wieszczy, m - 3, umeblowane, 
cena 1000 zł - tel. 503 002 462

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

 O  Wynajmę m3 50m2, i piętro 
umeblowane, gotowe na zamieszka-
nie, najem krótkoterminowy,  
ul. Dąbrowskiego 41,  
tel. 602 307 570

 O  Wynajmę garaż, tel. 34 362 94 27

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

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

 O Mieszkanie M4 po modernizacji 
w dzielnicy Północ. Pilnie. Cena: 
299000 zł. Tel. 504 132 951

 OPole o pow. 8134 M2, dł. 250 M, szer. 
40–45 M w Częstochowie, ul. Juran-
da 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 
(Raków),cena: 310 000pln  
pow.: 3 104,00 m²; tel. 502583667

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

KUPIĘ
 OMIESZKANIE m-2 pokój z kuch-
nią na I lub II piętrze w centrum 
lub śródmieściu Częstochowy. 
Tel. 413 880 040

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

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

 O Działka budowlana o pow. 2087 m2, 
wszystkie media: woda, gaz,  
prąd w skrzynce energetycznej  
z przydziałem mocy na 25 A,  
Jaskrów, 42-244 Mstów, ul. Pszczela 
(Ołowianka). Tel. 513 950 092

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

SPRZEDAM
 OAdapter BAMBINO, 50 zł, 
 tel. 697 272 102

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

 OAntyki – francuski komplet z 1896 
r.: Biblioteczka + komoda z marmu-
rowym blatem. Sygnowany, perfek-
cyjna renowacja, Tel. 34 – 367 65 56

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

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

 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 białe pokojowe, dwie pary:  
wejściowe i harmonijkowe.  
Tel. 501 109 822

 ODrzwi do łazienki prawe 70, z wzo-
rem i szybką, bez ościeżnicy w b. 
dobrym stanie, może być z trans-
portem, tanio oddam.  
Tel. 693 629 529

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

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

 OGarnek do gotowania ciśnieniowe-
go PRESTO, 5L / 200 zł, nowy,  
tel. 697 272 102

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

 OKawiarkę ciśnieniową DeLonghi CAFE 
TREVISO, b.dobra, 200 zł,   
tel. 697 272 102

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

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

 OKuchnia gazowo- elektryczna  
tel. 721 390 993

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

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

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

 O Lustro 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 do-
bry. Cena do negocjacji. Tel. 603 
521 686

 OMeble w dobrym stanie - szafa, re-
gał, szafka, regał nad szafkę, stolik, 
stolik pod TV, laptop - Częstocho-
wa Lisiniec, tel. 508 747 290

 OMeble młodzieżowe „norweskie” 
w dobrym stanie. Szafa, regał z 4 
półkami, szafka z 3 szufladami, nad 
szafką z szufladami jest regał z 2 
półkami, biurko nad biurkiem półka, 
stolik nocny, stolik pod komputer. 
Cz-wa, 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 no-
wy – tel. 790 819 855

 ORadio+cd+magnetofon+2 głośniki 
2x25W + głośnik basowy,   
300 zł, tel. 697 272 102

 ORower Cobran Shimano  
- tel. 697 272 102

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

 OSkóra futrówka świńska,  
tel. 790 819 855

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

 OTelefon OPPO A12, czarny,  
zakupiony w salonie.  
Częstochowa, tel. 503 775 955

 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. – Używana 
w bdb. stanie, z „Koła”.  
Tel. 501 109 822

 OToaleta kompaktowa - kompletna ty-
pu warszawskiego, wyjście od dołu.

 OUmywalka z „Koła” z baterią o wym. 
65x47 +szafka biała.  
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 worko-
wany z dostawą pod podany adres 
na terenie Częstochowy i okolic . 
Tel. 601 495 165

 OWzmacniacz gitarowy 30W lam-
powy typu VOX, b.dobry, 1500 zł, 
 tel. 697 272 102

PRACA
DAM PRACĘ

 OPraca w Radomsku – Operator 
wózka widłowego z UDT lub Ope-
rator produkcji. Więcej informacji:  
663 330 218

 OPrzyjmę do pracy handlowca  
tel. 601 505 520

 OPrzyjmę do pracy szlifierza 
 tel. 601 505 520

 OPrzyjmę do pracy drykiera/wyobla-
cza tel. 601 505 520

 OFirma Tacho poszukuje pracownika 
do serwisu tachografów 
tel: 663 488 502

SZUKAM PRACY
 OPodejmę pracę - pracownik gospo-
darczy, porządkowy, stróż, godziny 
popołudniowe, nocne. Solidny i dys-
pozycyjny. Tel. 502 417 160 

 OPodejmę pracę pracownika gospo-
darczego - ogrody, posesje, porząd-
ki, itp. Tel. 536 512 396

 OPodejmę pracę - pracownika go-
spodarczego - ogrody, posesje, po-
rządki, itp. tel. 508 747 290 

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

USŁUGI
 ONaprawa pomp wodnych, hydrofo-
rowych, samochodowych i cyrkula-
cyjnych.  Ul. Ikara 133a,  
tel. 669 245 082

 OPodejmę prac dodatkową; pracow-
nika gospodarczego, ogrody, pose-
sje, porzdki itp. Gliwice. tel. 502 
918 616

 OFlash gsm profesjonalny serwis tele-
fonów komórkowych oraz nawigacji 
gps. Częstochowa, al. Wolności 10 
(w bramie). Tel. 888 149 969

INNE
 O Wolny lat 54, bezdzietny, niezależny 
finasowo pozna panią. Pani może po-
siadać dzieci.  Tel. 660 006 217
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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

MERCEDES GLA 180  
1.6 E, zakup w 2020,   
kraj., I-wł., gwarancja, 
F-VAT

117.000 zł

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

139.900 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

OPEL ASTRA V 
1.6 D, kraj., I-wł.,  
serwisowany,  
rok prod. 2017

43.900 zł

SKODA OCTAVIA 
1.6 D, kraj.,rok prod. 2017, 
I-wł., serwisowany, 
F-VAT

44.900 zł

AUDI A4 ALLROAD QUATRO 2.0 E, rok prod. 2013, kraj., I-wł.,  
 62.700 zł

AUDI A4 2.0 D, rok prod. 2015, navi,  57.900 zł
BMW 5 2.0 D, rok prod. 2017, kraj., I-wł., serwisowany, F-VAT  

 139.900 zł
BMW 520 2.0 D, rok prod. 2010,  44.900 zł
BMW X6 2.0 D, rok prod. 2009, F. VAT, automat, skóra, navi, 

czujniki,  89.900 zł
CHEVROLET KALOS 1.2 E+LPG, rok prod. 2008,  7.900 zł
CHEVROLET VOYAGER 2.8 D, rok prod. 2007, 7-os.  11.500 zł
CITROEN C3 1.4 E+LPG, rok prod. 2008,  10.400 zł
CITROEN C5 2.2 D, automat, rok prod. 2002,  1.800 zł
CITROEN NEMO 1.4 D, rok prod. 2009,  9.200 zł
FORD FIESTA 1.25 E, rok prod. 2009,  17.900 zł
FORD MONDEO 2.0 D, rok prod. 2007, kraj.,  16.900 zł
JEEP RENEGADE 1.4 E, automat, nawigacja, kraj., I-wł.,  

serwisowany, rok prod. 2017,  68.900 zł
MAZDA RX-8 1.4 E, rok prod. 2003,  11.200 zł
MERCEDES E CLASS, 1.8 E+LPG, rok prod. 2003,  16.900 zł
MERCEDES GLC 2.0 D, rok prod. 2019, kraj., I-wł., serwisowany, 

F-VAT,  166.900 zł
MERCEDES GLC 2.0 E, 4x4, automat, rok prod. 2018, kraj., I-wł., 

serwisowany, F-VAT,  169.900 zł
Mercedes GL450 4.7 E, rok prod. 2013,                      127. 500 zł
MITSUBISHI LANCER 1.6 E, zakup 2005,  6.900 zł
OPEL AGILLA 1.0 E + LPG, rok prod. 2009,  12.900 zł
OPEL ASTRA IV, 1.4 E+LPG, rok prod. 2017, kraj.,      39.900 zł
OPEL CORSA 1.2 E, rok prod. 2007,                 10.600 zł

OPEL CROSLANDER X 1.2 E, rok prod. 2019,  64.200 zł
OPEL INSIGNIA 2.0 D Kombi, rok prod. 2012,  28.200 zł
 OPEL VECTRA 1.9 D, rok. prod. 2006,  10.900 zł
 RENAULT MODUS 1.6 E+LPG, rok prod. 2004,     8.100 zł 
SEAT ALHAMBRA 2.0 D, rok prod. 2010,  15.900 zł
TOYOTA AVENSIS 2.0 D, rok prod. 2017, kraj., I-wł, F-VAT,   

 59.900 zł
TOYOTA YARIS 1.0 E, rok prod. 2014, gwarancja, I-wł.,  

serwisowany, 28.900 zł
VW JETTA 1.6 E, rok prod. 2007,  17.900 zł
VW GOLF VI 1.4 E, rok prod. 2009,  22.900 zł
VW GOLF VII, 1.5 E, rok prod. 2018, kraj., F-VAT 69.500 zł
VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2018, kraj., I-wł., serwisowany, 

F-VAT,  69.900 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,  59.900 zł
VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2009,  19.900zł
VW PASSAT 1.6 D, rok prod. 2015,  59.900zł
VW POLO 1.2 benzyna+LPG, zakup w 2010,  17.900 zł
VW TOURAN 2.0 TDI, rok prod. 2013, 170 kM,  39.900 zł
VW SHARAN 1.8 E+LPG, rok prod. 2001, automat,  6.900 zł

Wybrane samochody na dzień 30 lipca 2021
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SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT  
W JAMROZOWIŹNIE

Jamrozowizna 1, 42-270 Kłomnice
tel. 34 321 59 87 lub 730 115 578,   e-mail: schronisko@klomnice.pl

www.schronisko.klomnice.pl     facebook: SchroniskoAs

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

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

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

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

Zgrywus od 2016 roku czeka na dom!

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

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

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

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

Czaki to typ psa idealnego!

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