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W Częstochowie odbył się Marsz Równości. Wydarzenie zorganizowano po raz
trzeci. Kordon policjantów rozdzielał
maszerujących i ich przeciwników. Całość przebiegła jednak dość spokojnie nie odnotowano poważnych incydentów.

Przebiegł spokojnie

Trzeci
Marsz Równości
w Częstochowie

Uczestnicy wyruszyli spod – znajdującej
się niemal u stóp Jasnej Góry – alei Sienkiewicza. Następnie przeszli ul. ks. Jerzego Popiełuszki, al. Jana Pawła II, ul. Warszawska
i dotarli na plac Ignacego Daszyńskiego.
Później ruszyli al. Najświętszej Maryi Panny
i dotarli do placu Biegańskiego, gdzie wydarzenie się zakończyło. Nie zabrakło tęczowych strojów i „Tęczowej Matki Boskiej”,
która jak twierdzą organizatorzy, jest oficjalną patronką ich wydarzenia.
Obok demonstrantów maszerowali ich
przeciwnicy. Obie grupy rozdzielał kordon
policjantów. Nie doszło do żadnych poważnych incydentów.
Pod jasnogórskim szczytem natomiast
odbywała się kontrmanifestacja, podczas
której odmawiano różaniec i śpiewano pieśni religijne.
Organizatorem Marszu Równości była tradycyjnie Tęczowa Częstochowa.

Częstochowa

Policjanci z garnizonu śląskiego wsparci mundurowymi z ościennych województw zabezpieczali Marsz Równości. W sumie wylegitymowali 117 osób, z czego zdecydowana większość to
były osoby antagonistycznie nastawione do
manifestujących. 4 z nich zostało ukaranych
mandatami karnymi, 13 pouczonych, a w stosunku do 6 pozostałych zostaną skierowane
do sądu wnioski o ukaranie. Zatrzymano też 2
chuliganów, którzy rozpylili substancję przypominającą gaz łzawiący.
Mundurowi z województwa śląskiego byli
wspierani przez policjantów z województwa
małopolskiego i świętokrzyskiego.
Mundurowi pilnowali, by pielgrzymi wędrujący na Jasną Górę bezpiecznie dotarli do celu
oraz o to, by nie doszło do zakłócenia Marszu
Równości. Natomiast policjanci z Zespołu Antykonfliktowego czuwali, by nie dochodziło do
niepotrzebnych konfliktów czy nieporozumień.
Podczas zabezpieczenia policjanci wylegitymowali 117 osób, z czego zdecydowana większość to były osoby antagonistycznie nastawione do manifestujących. 4 z nich zostało ukaranych mandatami karnymi za zakłócanie porządku publicznego, używanie słów nieprzyzwoitych i nieprzestrzeganie reżimu sanitarnego, 13 osób zostało pouczonych, a w stosunku
do 6 pozostałych zostaną skierowane do sądu
wnioski o ukaranie.
Częstochowska policja zatrzymała również 2
chuliganów, którzy rozpylili substancję przypominającą gaz łzawiący w kierunku innych osób
oraz otrzymała zgłoszenie dotyczące znieważenia symboli narodowych - kryminalni będą
prowadzili czynności w tej sprawie.

Wkrótce wielkie
otwarcie parku
wodnego
Tuż po zakończeniu sezonu na
pływalni letniej będziemy mogli
korzystać z parku wodnego.
Wielkie otwarcie zaplanowano
czwartego września.
Letnia pływalnia będzie funkcjonować do 29 sierpnia. Od września będziemy mogli natomiast
korzystać z parku wodnego.
Otwarcie zaplanowano czwartego
września. - W tym dniu mieszkańcy
mogą liczyć na wiele dodatkowych
atrakcji - zapewnia Aleksander
Wierny, naczelnik Wydziału Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miasta Częstochowy.
Na parterze parku wodnego znajdziemy nieckę rekreacyjną z atrakcjami wodnymi. Wydzielono także
mniejsze strefy – dziką i leniwą rzekę, grotę sztucznej fali, część ze
sztuczną falą wytwarzaną za pomocą kuli, strefę z masażami pod- i nawodnymi oraz gejzerami powietrznymi, a także strefę relaksu z leżankami i ławeczkami z masażem. W
pobliżu niecki rekreacyjnej mamy
też baseny z hydromasażem oraz

miejsca wypoczynku na leżakach.
Jest też strefa z brodzikiem dla dzieci.
Lustro wody basenów zajmuje
niemalże 800 m kw., a maksymalna
głębokość wody to 1,35 m. Zjeżdżalnie mają ponad 18 m.
Z kolei na piętrze powstała strefa
SPA, a także taras relaksacyjny z
placem zabaw oraz strefa gastronomiczna – z barem „suchym” i „mokrym” – na antresoli. SPA obejmie
pomieszczenia odnowy biologicznej – saunę suchą fińską, biosaunę
z solą, łaźnię kamienną i rzymską,
caldarium (czyli odmianę łaźni parowej z nieco niższymi temperaturami), saunę 4 żywiołów, grotę lodową, saunę ,,infrared” (z promiennikami podczerwonymi zamiast
pieca), grotę solną, basenik schładzający, basen solankowy oraz
prysznice z rozmaitymi programami kąpieli, którym towarzyszą efekty świetlne oraz odgłosy natury.
Przy budynku do dyspozycji gości
będzie 227 miejsc parkingowych (w
tym 46 w parkingu podziemnym).

■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara
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Kultura

Można już zwiedzać nowe
muzeum na Starym Rynku
Myszków

Zderzenie dwóch
motocyklistów
Poważny wypadek w Lgocie
Mokrzesz. Jeden z motocyklistów nie dostosował prędkości
do warunków drogowych,
stracił panowanie nad pojazdem i zderzył się z drugim
kierowcą jednośladu. Śledczy
wyjaśniają dokładne przyczyny
i okoliczności tego zdarzenia.
Do zdarzenia doszło na ulicy
Żareckiej w Lgocie Mokrzesz.
Jak wstępnie ustalili policjanci,
kierujący motocyklem Kawasaki na łuku drogi, nie dostosował prędkości do warunków

drogowych i stracił panowanie
nad motocyklem. - Uderzył
w jadący prawidłowo obok
motocykl marki Suzuki, którym kierował 26- letni mężczyzna. Ten przewrócił się. Następnie uderzył w znak drogowy i wjechał do przydrożnego
rowu - informuje asp. sztab.
Barbara Poznańska, oficer
prasowy myszkowskich policjantów. Kierujący kawasaki
z obrażeniami ciała trafił do
szpitala. Szczegóły i okoliczności tego zdarzenia wyjaśniają
myszkowscy śledczy.

Na Starym Rynku otwarto nowe
podziemne muzeum i wystawę
„Historia Częstochowy - miasta
nad Wartą”. Pawilon eksponuje
pozostałości Starego Ratusza
oraz cenne znaleziska odkryte
w czasie prac archeologicznych,
nie tylko Starego Rynku, ale
i jego najbliższej okolicy.
Muzeum powstało jako jeden
z elementów rewitalizacji Starego Rynku. Projekt został dofinansowany ze środków europejskich.
Wystawa w podziemiach pawilonu to zachowane piwnice Starego Ratusza oraz część ekspozycyjna zaaranżowana wokół murów. Obejmuje ona prezentację
zabytków archeologicznych pochodzących z badań prowadzonych w obrębie Starego Miasta,

datowanych w większości na
okres funkcjonowania dawnego
Ratusza, czyli od XVI do początku
XIX wieku. Na wystawie po raz
pierwszy prezentowane są zabytki odkryte w ostatnich latach
oraz wyniki najnowszych badań
nad historycznym układem przestrzennym starej Częstochowy.
Można tu zobaczyć blisko 350
eksponatów pozyskanych na Starym Rynku, a także odkrytych
podczas badań wykopaliskowych
przy pobliskim zespole kościelno-klasztornym pw. św. Zygmunta oraz przy remoncie ul.
Nadrzecznej, gdzie odkryto fundamenty kościoła pw. św. Barbary wraz z cmentarzem przykościelnym.
- Tu łatwiej sobie wyobrazić losy
miasta – jak powstało, jak z biegiem lat ulegało zmianom - pod-

kreśla prezydent Krzysztof Matyjaszczyk. - Ta historia związana
jest z przedmiotami odnalezionymi w trakcie prac wykopaliskowych, prowadzonych w obrębie
najstarszych części miasta. Warto mieć świadomość, że właśnie
tu znajdowała się najstarsza osada miejska nad Wartą stanowiąca zalążek dzisiejszej Częstochowy. Ta wystawa i cała inwestycja
ma znaczącą rolę w zachowaniu
i poznawaniu dziedzictwa kulturowego Częstochowy. Dzięki niej
teraz będziemy mieć wszyscy
możliwość bezpośredniego kontaktu z cennymi zabytkami,
w miejscu ich odkrycia. Częstochowianie i turyści będą mogli po
raz pierwszy obejrzeć niezwykłe
relikty pierwszego, częstochowskiego ratusza - podsumowuje.

Częstochowa

Druga tura pątników
zmierza na Jasną Górę
W Częstochowie rozpoczęły się
uroczystości związane z Odpustem Matki Bożej
Jasnogórskiej. Tak, jak w przypadku każdego większego
zgromadzenia pątników,
miasto przygotowało plan zabezpieczenia medycznego i
komunalnego, dodatkowe
miejsca parkingowe i drogi
ewakuacji. Plan obowiązuje od
23 do 26 sierpnia.

ZABEZPIECZENIE
MEDYCZNE
1.W Miejskim Szpitalu Zespolonym przy ul. Mirowskiej 15
oraz ul. Królowej Bony 1/3 zostanie uruchomiona Izba Przyjęć:
-telefon do izby przyjęć MSZ ul.
Mirowska 15: (34) 370-21-70,
(34) 370-22-70
-telefon do izby przyjęć MSZ ul.
Królowej Bony 1/3 (34) 370-2640, (34) 370-26-41.
2.W izbie przyjęć będą przyjmowani wszyscy pacjenci wymagający pomocy lekarsko –
pielęgniarskiej.
3. Oddziały lekarskie będą pracowały w systemie całodobowym. Odpowiedzialni za zabezpieczenie medyczne będą lekarze dyżurujący w danym dniu
w izbie przyjęć Miejskiego Szpitala Zespolonego.
4. SP ZOZ Stacja Pogotowia Ra-

tunkowego w Częstochowie zapewni:
- 25 sierpnia karetkę S/P stacjonującą w Zespole Ratownictwa Medycznego przy ul. Kilińskiego 10 oraz pomoc medyczną podczas przejścia Procesji
Maryjnej z Bazyliki Archikatedralnej Świętej Rodziny na Jasną Górę od godz. 17:15 do zakończenia uroczystości;
- 26 sierpnia od godz. 10:00 do
zakończenia uroczystości: dwie
karetki S/P zlokalizowane w Pasażu Biskupa Bareły.
5. Zabezpieczenie sanitarno –
epidemiologiczne zapewnia
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie
DROGA EWAKUACJI MEDYCZNEJ - PASAŻ BISKUPA BAREŁY

Od dnia 23 sierpnia ustawione
zostały 24 przenośne kabiny
WC z umywalkami:
— na zieleńcu przy ul.
Mstowskiej w pobliżu pętli autobusowej MPK (stadnina koni
PEGAZ) – 3 kabiny,
— na zieleńcu przy skrzyżowaniu ul. Rozdolnej z ul. Hektarową (przy kościele pw. Niepokalanego Serca NMP) – 2 kabiny,
— na zieleńcu przy skrzyżowaniu ul. Łódzkiej z ul. Markoniego – 2 kabiny,
— na parkingu przy ul. Sikorskiego - 3 kabiny,
— od strony ul. 3-go Maja
(na trawniku przy gruszy) - 8
kabin,
— na Pasażu Bareły od strony ul. 7 Kamienic - 6 kabin.

MIEJSCA PARKINGOWE
MOSIR oraz MZD

ZADANIA SŁUŻB
INSPEKCJI I STRAŻY

1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji wraz z Miejskim Zarządem Dróg przygotuje parkingi
do wzmożonego ruchu pielgrzymkowego.

1. Straż Miejska zapewnia drożność Pasażu Bareły jako drogi
ewakuacyjnej.
2. Miejski Zarząd Dróg wraz z
Policją zapewnia bezpieczną
organizację ruchu.
3. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie będzie
w dyspozycji do likwidacji zagrożeń.
4. Miejsko – Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
w Częstochowie
a) Dyżurny M-PCZK
—
telefony: (34)378-51-01
(102); fax (34)378-51-03

2. Dodatkowo w ramach potrzeb mogą zostać udostępnione parkingi samochodowe
przy:
a) ul. Ks. Kordeckiego 99 (Park
Wypoczynkowy „Lisiniec”),
b) ul. Kubiny.

ZABEZPIECZENIE
KOMUNALNE MIASTA

■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara
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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

Działka budowlana 922 m
(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
2

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE
O Lodówka ardo – wys. 141 cm,

SPRZEDAM

sprawna, cena: 190 zł.
Tel. 798 - 649 - 665

O Adapter BAMBINO, 50 zł,
tel. 697 272 102

O Maszyna dziewiarska firmy bosch

O Antena do tv z przyłączem

tel. 34 362 94 27

( kpl do zamontowania ),
tel. 34 362 94 27

O Maszyna do szycia przemysłową,

O Antyki – francuski komplet z 1896
r.: Biblioteczka + komoda z marmurowym blatem. Sygnowany, perfekcyjna renowacja, Tel. 34 – 367 65 56
do ogrodu, worek 20 kg/16 zł
- Częstochowa, tel. 508 747 290

O Meble młodzieżowe „norweskie”

190 oryginał, w b. dobrym stanie.
Tel.: 693 629 529

MOTORYZACYJNE
KUPIĘ

O Auto z PRL-u kupię sprawne zarejestrowane np. Fiat 125p, 126p , Trabant , Wartburg , Zaporożec , Moskwicz , Dacia , Wołga , Syrena i inne
tel. 608 097 274

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

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

monopolowo-spożywczy 24h na
ul. Garibaldiego. Częstochowa,
tel. 531 186 403

O Wynajmę m3 50m2, i piętro

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 nieuzywany 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

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

O Wynajmę garaż, tel. 34 362 94 27

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

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

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

O Grunty rolne 0,8911 ha w Wysoka

NIERUCHOMOŚCI

Lelowska / gmina Żarki, cena:
30 000 - do negocjacji,
tel. 508 719 237 Lub 506 797 760

WYNAJMĘ

O Działka budowlana - Częstochowa

O Wynajmę mężczyźnie pokój

w domu ze wszystkimi wygodami
i ogrodem, w dzielnicy podjasnogórskiej w Częstochowie.
Tel. 600 703 956

O Częstochowa (dzielnica: Dźbów)

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

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

KUPIĘ

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

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

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

O Część do chevroleta captive.
Czujnik stopu. Nowy. Made in USA.
Tel. 501 779 441

O Drewno kominkowe - opałowe
O Wynajmę działający od 30 lat sklep

worki: 8-15 zł rozpałkowe brzoza
- dąb - sosna, tel. 665 863 191
Tel. 501 109 822

O Drzwi wejściowe Tel. 501 109 822
O Drzwi harmonijkowe
Tel. 501 109 822

O Drzwi do łazienki prawe 70, z wzorem i szybką, bez ościeżnicy w b.
dobrym stanie, może być z transportem, tanio oddam.
Tel. 693 629 529

Adres redakcji:
42-200 Częstochowa, al. NMP 51
tel. 533 333 049

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

O Pralka whirlpool ładowana
O Prasowalnica elektryczna
tel. 34 362 94 27

O Programator do pralki typ 770 nowy – tel. 790 819 855

O Radio+cd+magnetofon+2 głośniki

O Rower Cobran Shimano
- tel. 697 272 102

bez ościenicy, prawe i lewe.
Tel. 693 629 529

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

O Dywan wełniany o wym. 2x3 m,
tel. 501 109 822

O Skóra futrówka świńska,
tel. 790 819 855

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

O Sofa - mało używana,rozkładana.

O Garnek do gotowania ciśnieniowego PRESTO, 5L / 200 zł, nowy,
tel. 697 272 102

O Kask ochronny - b.dobry

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

O Telefon OPPO A12, czarny,

- tel. 697 272 102

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

zakupiony w salonie.
Częstochowa, tel. 503 775 955

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

O Kożuch męski na wzrost 170 cm,

O TV LCD 32 cale funai.
Tel. 721 049 100
O Toaleta kompaktowa

tel. 34 362 94 27

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

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

tel. 721 390 993

O Toaleta kompaktowa - kompletna ty-

O Laptop Acer + wiatrak itp. (głośniki)
myszki; Odtwarzacz Orion DVD 828 +
pilot; telefon komórkowy Samsung +
ładowarka; tel. 530 485 377
biała. Tel. 721 390 993

O Pilarka poprzeczno-wzdłużna

2x25W + głośnik basowy,
300 zł, tel. 697 272 102

O Drzwi wewnętrzne pełne 80,

O Lodówka mastercook duża,

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

od góry. Tel. 721 390 993

O Drzwi białe pokojowe

O Kuchnia gazowo- elektryczna

O MIESZKANIE m-2 pokój z kuchnią na I lub II piętrze w centrum
lub śródmieściu Częstochowy.
Tel. 413 880 040

O Meble w dobrym stanie - szafa, regał, szafka, regał nad szafkę, stolik,
stolik pod TV, laptop - Częstochowa Lisiniec, tel. 508 747 290

O Białe kamienie - ozdobne,

O Błotniki przednie do Mercedesa
O Działka budowlana o pow. 2087 m2,

marki „minerva” - stan bardzo dobry. Cena do negocjacji. Tel. 603
521 686

pu warszawskiego, wyjście od dołu.

O Umywalka z „Koła” z baterią o wym.
65x47 + szafka biała.
tel. 501 109 822

O Wanna 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

O Wzmacniacz gitarowy 30W lampowy typu VOX, b.dobry, 1500 zł,
tel. 697 272 102

PRACA

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

O Przyjmę do pracy handlowca
tel. 601 505 520

O Przyjmę do pracy szlifierza
tel. 601 505 520

O Przyjmę do pracy drykiera/wyoblacza tel. 601 505 520

O Firma Tacho poszukuje pracownika
do serwisu tachografów
tel: 663 488 502

SZUKAM PRACY
O Podejmę pracę - pracownik gospodarczy, porządkowy, stróż, godziny
popołudniowe, nocne. Solidny i dyspozycyjny. Tel. 502 417 160

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

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

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

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

O Podejmę prac dodatkową; pracownika gospodarczego, ogrody, posesje, porzdki itp. Gliwice. tel. 502
918 616

O Flash gsm profesjonalny serwis telefonów 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 posiadać dzieci. Tel. 660 006 217

Wydawca:

Kontakt internetowy:

Telefony:

Firma Handlowo-Usługowa BTG
Częstochowa, ul. Drzewna 48
Redaktor naczelny: Teresa Szajer

email: redakcja@zycieczestochowy.pl
email: reklama@zycieczestochowy.pl
www.zycieczestochowy.pl

Biuro ogłoszeń: 533 333 049
interwencje - trudne sprawy: 792 620 051
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Wybrane samochody na dzień 20 sierpnia 2021
AUDI A6
2.0 D, rok prod. 2018,
kraj., I-wł., F-VAT
serwisowany,

TOYOTA AURIS
1.33 E, krajowy, I-wł.,
serwisowany,
rok prod. 2015

129.900 zł

41.700 zł

SKODA SUPERB
2.0 D, kraj.,rok prod. 2017,
I-wł., serwisowany,
F-VAT

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

79.900 zł

139.900 zł

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

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

117.000 zł

41.900 zł

MINI COOPER
1.5 E, rok prod. 2020,
kraj.,I-wł., gwarancja,
automat

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

79.900 zł

53.900 zł

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

62.700 zł
AUDI Q5 2.0 D, rok prod. 2011, kraj., I-wł., serwisowany 

54.900 zł
BMW 5 2.0 D, rok prod. 2017, kraj., I-wł., serwisowany, F-VAT 

139.900 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 C5 2.2 D, automat, rok prod. 2002, 
1.800 zł
DACIA DUSTER 1.5 D, rok prod. 2016, 
41.900 zł
FIAT BRAVO 1.9 D, rok prod. 2010, kraj., I-wł., serwisowany,

16.800 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
KIA CEED 1.4 E, rok prod. 2007, 
11.700 zł
KIA SPORTAGE 1.6 E, rok prod. 2017, grawancja, kraj., I-wł.,
serwisowany
74.900 zł
LANCIA THEMA 3.0 D, rok prod. 2013, 
49.900 zł
MAZDA RX-8 1.4 E, rok prod. 2003, 
11.200 zł
MERCEDES B180 1.8 D, rok prod. 2012,
 33.900 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, 
10.900 zł
OPEL ASTRA IV, 1.4 E+LPG, rok prod. 2017, kraj.,  39.900 zł
OPEL CROSLANDER X 1.2 E, rok prod. 2019, 
64.200 zł
RENAULT CLIO 1.2 E, rok prod. 2017, kraj., I-wł, F-VAT,
serwisowany, 
34.900 zł
RENAULT CLIO 1.5 D, rok prod. 2017, kraj., I-wł, F-VAT,
serwisowany, 
27.900 zł
RENAULT MODUS 1.6 E+LPG, rok prod. 2004, 
8.100 zł
SEAT ALHAMBRA 2.0 D, rok prod. 2010, 
15.900 zł
SEAT IBIZA 1.4 E + LPG, rok prod. 2005, 
9.200 zł
SKODA OCTAVIA 1.6 D, rok prod. 2017, I-wł, F-VAT,
serwisowany, 
44.900 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 VII, 1.5 E, rok prod. 2018, kraj., F-VAT
69.500 zł
VW NEW BEETLE 2.0 E, rok prod. 1999,
8.900 zł
VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2005,
14.900 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 E + LPG, zakup w 2010, 
17.900 zł
VW TOURAN 2.0 TDI, rok prod. 2013, 170 kM, 
39.900 zł
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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

Doran

Kuba

szuka nowego domu!
Chłopak młody nie jest, bo ma już 12 lat, ale energii mu nie brakuje! Kuba potrzebuje zdecydowanego 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 zamieszkać w domu z ogrodem, bo każdy płot to dla niego nie problem do przeskoczenia. On potrzebuje 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!

cudny pies, który pragnie tylko domu.
Do schroniska trafił w styczniu tego roku. Psiak jest już po kastracji i śmiało może biec do domu, ale tego domu nadal nie widać! 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 problemu, jeśli masz już jakiegoś psiaka, ale polecamy spacer zapoznawczy. 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 psiakiem 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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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 miesiącach 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 raczej 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 problemów. 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 jedyny dom... Kto go pokocha?!

Bohun

ma dopiero 3 lata.

Potrzebuje świadomego, doświadczonego, cierpliwego opiekuna, 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 polecamy do domu z dziećmi oraz innymi zwierzętami. Bohunek
nauczył się chodzić na smyczy i poznaje twarze nowych wolontariuszy. Jeżeli nie boisz się wyzwań i jesteś otwarty na pracę z
Bohunem, to dzwoń! Nie pozwól mu na dożywocie w schronisku! On się zmieni na 100%, ale do tego potrzebny mu człowiek,
czas i praca nad jego lękami oraz zrozumienie. Adoptuj!

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.

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 najlepiej odnalazłby się w domu z ogrodem. Czy Zgrywus doczeka
się tego dnia, w którym go adoptujesz?
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