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ENERGICZNA, ZASKAKUJĄCA KOMEDIA,
KTÓREJ NIE MOŻESZ PRZEGAPIĆ!

Uwaga

Przebudowa DK-46:
w kilku miejscach
tymczasowa
organizacja ruchu
Sprawdzają, czy przestrzegamy zasad reżimu sanitarnego

Policyjne kontrole
w sklepach i autobusach

Częstochowscy policjanci wciąż
sprawdzają, czy mieszkańcy
przestrzegają zasad reżimu sanitarnego. - Pamiętajmy, że nadal
występuje stan zagrożenia epidemicznego w związku z występowaniem zakażeń wirusem
SARS-CoV-2 i tylko nasza odpowiedzialna postawa może uchronić nas i naszych bliskich przed
zachorowaniem - mówi podkomisarz Sabina Chyra-Giereś, oficer prasowy częstochowskich
stróżów prawa. Tylko w ciągu
jednego dnia ujawnili 79 osób,
które nie przestrzegały nakazu
zasłaniania ust i nosa...
Mundurowi z garnizonu częstochowskiego, wsparci patrolami straży miejskiej, kontrolowali placówki
handlowe i środki transportu publicznego zwracając uwagę, czy obowiązujące przepisy związane z pandemią są przestrzegane przez mieszkańców miasta i powiatu. Na co dzień policjantów można spotkać
wszędzie tam, gdzie w
jednym miejscu gromadzi się więcej osób, bo
właśnie tam wzrasta ryzyko zakażenia się.

W ramach piątkowych działań
policjanci ujawnili 79 osób, które
nie przestrzegały nakazu zasłaniania ust i nosa w przestrzeni zamkniętej. - Pamiętajmy o zasłanianiu ust i nosa maseczką w sklepie,
w kościele, w kinie, w przychodni
czy w autobusie - zaznacza podkomisarz Sabina Chyra-Giereś. Zwolnione z tego obowiązku są jedynie
osoby, które posiadają zaświadczenie lekarskie lub dokument,
potwierdzający:
■ całościowe zaburzenia rozwoju,
■ zaburzenia psychiczne,
■ niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym,
znacznym lub głębokim,

■ trudności w samodzielnym odkryciu lub zakryciu ust lub nosa,
■ zaawansowane schorzenia neurologiczne, układu oddechowego lub krążenia, przebiegające z
niewydolnością oddechową lub
krążenia.
- Przypominamy, że w naszym
kraju nadal występuje stan epidemii, w dodatku jesienna aura sprzyja przeziębieniom czy zachorowaniom na grypę, dlatego w dalszym
ciągu należy utrzymywać dystans
społeczny, zasłaniać usta i nos oraz
często dezynfekować dłonie - podsumowuje podkomisarz Sabina
Chyra-Giereś.

Uwaga kierowcy! W związku z rozpoczęciem prac związanych z przebudową ulic Głównej i Przejazdowej, w kilku
miejscach wprowadzono tymczasową organizację ruchu.
Od 18 października ruch w ul. Przejazdowej na fragmencie ok. 500 m od ul. Szybowej (nieopodal granicy miasta)
do ul. Marynarskiej będzie odbywał się wahadłowo po
jednym pasie drogi ze sterowaniem sygnalizacją świetlną. Frezowana będzie tam nawierzchnia jezdni, przygotowywane będą też prace związane z przebudową sieci
podziemnych.
● W przeciągu kilku dni drugie „wahadło” pojawi się na
krótszym (ok. 100 m) fragmencie w obrębie obiektu mostowego nad rzeką Gorzelanką (za wyjazdem z ul. Tatrzańskiej w stronę miasta). Tam rozpoczną się prace
związane z budową tymczasowego przejazdu, który
umożliwi prace budowlane na właściwym obiekcie.
- Poza dwoma wskazanymi odcinkami, kierowcy na razie nie
powinni spodziewać się innych utrudnień w obrębie placu budowy - twierdzi Maciej Hasik, rzecznik prasowy MZD. - Prace
przygotowawcze będą natomiast odbywać się także przy budowie nowego śladu drogi, co nie będzie generowało dodatkowych niedogodności. W związku z utrudnieniami wjazd do
miasta i wyjazd w kierunku Opola przez ul. Przejazdową wydłuży się o kilka minut. Kierowcy chcący ominąć utrudnienia
mogą kierować się na autostradową obwodnicę miasta na
węźle Częstochowa – Blachownia - dodaje.
O kolejnych etapach realizacji i zmianach w organizacji
ruchu będziemy informować.
●

Jest wyrok

Działaczka Strajku
Kobiet bez kary
za wulgaryzmy
Sąd Rejonowy w Częstochowie uznał, że działaczka Strajku Kobiet w Częstochowie i Demokratycznej RP nie poniesie kary za wulgaryzmy. Zdaniem sądu kobieta mogła
użyć przekleństwa podczas manifestacji.
29 listopada 2020 roku Estera Sytniewska została spisana
przez policję w trakcie zorganizowanego przez Strajk Kobiet
spaceru niezgody na Promenadzie im. Cz. Niemena. Spacer
odbył się w związku z protestami częstochowianek po wyroku
Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego ustawy antyaborcyjnej. Za używanie wulgaryzmów, działaczka miała krzyczec
„je...ać gnoma”, została spisana przez policjantów zabezpieczających protest. Sąd uznał, że kobieta używała słów nieprzyzwoitych w określonej sytuacji, w trakcie manifestacji i wykrzykiwało je wielu uczestników.
■ bea
■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara
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AKTUALNOŚCI

Lubliniec

Z myjni samochodowych
uczynił sobie... „bankomat”
Lublinieccy kryminalni zatrzymali 35-latka
pod zarzutem licznych włamań do myjni samochodowych na terenie powiatu lublinieckiego i częstochowskiego. Mężczyzna usłyszał 10 zarzutów kradzieży z włamaniem, za
które grozi mu kara do 10 lat pozbawienia
wolności. Decyzją sądu najbliższy miesiąc
spędzi w areszcie.
Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy
Powiatowej Policji w Lublińcu zajmujący się
sprawą serii włamań do paneli sterujących na
myjniach samochodowych. Znajdowały się one
w Lublińcu i Koszęcinie. Prowadzone w sprawie intensywne czynności śledcze oraz zebrany materiał dowodowy pozwoliły na zatrzymanie w ubiegłym tygodniu 35-letniego sprawcy.

Mężczyzna został zatrzymany przez lublinieckich kryminalnych na terenie Świętochłowic, a
następnie przewieziony do lublinieckiej komendy i przesłuchany. W związku z popełnionymi przestępstwami włamywacz usłyszał 10
zarzutów kradzieży z włamaniem, których miał
się dopuścić na terenie powiatu lublinieckiego
i częstochowskiego. Grozi mu kara do 10 lat
pozbawienia wolności. Na wniosek śledczych i
prokuratora sąd zastosował wobec 35-latka
areszt tymczasowy na okres 1 miesiąca.
Jednak policjanci nadal pracują nad sprawą
oraz sprawdzają, czy i gdzie na terenie sąsiadującym z powiatem lublinieckim doszło do podobnych włamań. Jak podkreślają, sprawa jest
rozwojowa, a wiele wskazuje na to, że zatrzymany mężczyzna może mieć na koncie dużo
więcej tego typu przestępstw.

Z pomocą ruszyli strażacy

Dzik wpadł do studzienki
kanalizacyjnej
Myszkowscy strażacy uratowali
dzika, który wpadł do niezabezpieczonej studzienki kanalizacyjnej. Wystraszone, ale całe i
zdrowe zwierzę wróciło już do
lasu.

Seniorzy wrócili
do nauki
Częstochowscy seniorzy, po
dwóch sezonach edukacji zdalnej,
powrócili w mury UJD. Wszyscy
spotkali się na uroczystej inauguracji Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W wydarzeniu uczestniczyło
kilkuset studentów-seniorów.
Spotkanie było okazją nie tylko do
podsumowania
dotychczasowej
działalności UTW, ale przede wszystkim do osobistego kontaktu (który w
czasie lockdownu był niemal niemożliwy). W ubiegłym roku akademickim zajęcia prowadzone były bowiem w sposób zdalny. W tym celu
powstała specjalna strona poświęcona wyłącznie działalności UTW UJD
(www.ujd-utw.online). Są tam videozapisy wykładów z obu semestrów
poprzednich obu semestrów. - W

końcu możemy inaugurować ten rok
bezpośrednio, w tej auli, bo na szczęście pozwala na to obecna sytuacja
epidemiczna. Prowadzone wcześniej
zajęcia „na odległość” nigdy nie zastąpią wspólnych spotkań, bezpośrednich kontaktów, czy atmosfery
uczelnianej sali – mówił podczas inauguracji prezydent Częstochowy
Krzysztof Matyjaszczyk.
Funkcjonujący przy częstochowskim UJD Uniwersytet od 1994 roku
dba o poprawę jakości życia osób w
dojrzałym wieku, zapewniając zajęcia dydaktyczne, warsztaty artystyczne, zabawy ruchowe i wyjazdy rekreacyjne. Do tej pory z oferty instytucji
skorzystały tysiące seniorów, mogących dzięki uczestnictwu w zajęciach,
a tym samym przeżywać drugą młodość.

MPK

Przystanki przy ulicach
Malowniczej i Zdrowej
do remontu

Na trzech przystankach MPK przy
ul. Malowniczej w kierunku centrum
oraz dwóch przystankach w obu kierunkach przy ul. Zdrowej perony zostaną wybrukowane. Powstanie też
pełna infrastruktura przystankowa

(wiaty przystankowe, kosze). Na
przystanku przy ul. Zdrowej w kierunku centrum, z powodu zbyt wąskiego peronu, zostanie zamontowana ławka, natomiast wiata zostanie zainstalowana na przystanku w
kierunku przeciwnym, który będzie
zlokalizowany na wysokości placu do
ćwiczeń.
Prace potrwają około 3 tygodni.
Autobusy będą zatrzymywały się w
najbliższej okolicy remontowanych
przystanków.

Miloš Doležal

Związek Piłsudczyków RP

Uczczą setną rocznicę Józefa
Piłsudskiego na Jasnej Górze

Józef Piłsudski przybył na Jasną Górę, 20 października 1921 roku, by podziękować za zwycięską wojnę z bolszewikami i zawierzyć Matce
Bożej odrodzoną Ojczyznę. W Kaplicy Cudownego Obrazu Mszę św. w intencji Rzeczpospolitej i naczelnego wodza celebrował osobisty kapelan Marszałka ks. prał. Marian Tokarzewski.

UTW

W ramach bieżącego utrzymania
infrastruktury przystankowej Biuro Inżyniera Ruchu Urzędu Miasta
zleciło remont peronów autobusowych zlokalizowanych przy ul.
Malowniczej i Zdrowej. Prace potrwają około 3 tygodni.

Dyżurny myszkowskiej policji
otrzymał zgłoszenie dotyczące dzika, który wpadł do niezabezpieczonej studzienki kanalizacyjnej
znajdującej się na jednej z niezamieszkałych działek w Poraju.
Zgłaszająca podczas spaceru w
pobliżu ulicy 3 Maja, natknęła się
na zwierzę, które nie mogło wydostać się na zewnątrz. O sytuacji
powiadomiono również strażaków, którzy uwolnili dzika. Ten był
bardzo wystraszony, a tym samym niebezpieczny dla interweniujących funkcjonariuszy. Na
szczęście całe i zdrowe zwierzę zostało uwolnione i wróciło do swojego naturalnego środowiska.

Dokładnie sto lat temu - 20 października
1921 roku - Marszałek Józef Piłsudski przybył na Jasną Górę podziękować za zwycięstwo w Bitwie Warszawskiej. W tę wyjątkową rocznicę do naszego miasta przyjadą
przedstawiciele Związku Piłsudczyków RP.
Msza św. sprawowana będzie w Kaplicy
Matki Bożej o 13.30.
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Następnie Piłsudski odczytał Akt Oddania Polski opiece Najświętszej Maryi Pannie.
Pamiątką tej dziękczynnej pielgrzymki Józefa
Piłsudskiego był jego wpis do klasztornej księgi. W sierpniu 2016r. z okazji 95. rocznicy pielgrzymki Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego
na Jasną Górę została odsłonięta i poświęcona
specjalna pamiątkowa tablica ze słowami kard.
Augusta Hlonda: „stanął Marszałek Józef Piłsudski w szeregu dziejowych obrońców wiary.
Jego zwycięska armia z roku 1920 w wojnie z
bolszewicką Rosją osiągnęła znaczenie Lepanto i Wiednia, za to Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu należy się wdzięczność nie tylko Polski,
ale i świata”.

O czeskiej poezji
w miejskiej
bibliotece
Miloš Doležal, czeski poeta, eseista i felietonista, będzie gościł w
częstochowskiej bibliotece. Poza
prezentacją swoich tekstów, opowie m.in. o tym, co najważniejsze
w czeskiej poezji, co się czyta i
wydaje w Czechach, jak działa
tamtejsze środowisko literackie.
Spotkanie odbędzie się w środę
20 października o godzinie 19.00.
Poprowadzi je Przemysław Dakowicz. Wstęp na wydarzenie jest
bezpłatny, obowiązuje reżim sanitarny odpowiedni dla miejsca wydarzenia.

Miloš Doležal – poeta, eseista, felietonista, ukończył socjologię na Uniwersytecie Karola w Pradze. Opublikował cztery tomiki poetyckie i zbiór
felietonów. W 2004 roku w Wydawnictwie Czarne w przekładzie Jerzego
Kędzierskiego ukazał się jego zbiór
wierszy zatytułowany „Gmina”. Wiersze, felietony, eseje o sztuce publikuje w „Luidovych Novinach”, „Revolver
Revue” i „Perspektivach”. Pracuje w
Czeskim Radiu Praga. Mieszka w Pradze i Ledci nad Sazavou.
Organizatorem wydarzenia jest
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude
Mater”.

■ 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
SKUP I SPRZEDAŻ ZŁOTA

TANIE WYROBY
JUBILERSKIE

Al. NMP 1, tel. 34 361-39-50
Al. N.M.P. 8, tel. 34 324 51 03
Al. NMP 16, tel. 34 324-68-31
Al. Wolności 6, tel. 34 324 23 24

www.lombardkaps.pl

Sprzedam fotel
ginekologiczny
tel. 609 990 750

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE
SPRZEDAM

MOTORYZACYJNE
KUPIĘ

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

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

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

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

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

NIERUCHOMOŚCI
WYNAJMĘ

O Wynajmę garaż. Ul. Św. Rocha
Tel. 34 362 94 27
O Wynajmę M2 38,5 m², cena
1100 zł z czynszem + media.
Parkitka. Tel. 889 688 039
O Wynajmę mężczyźnie pokój
w domu ze wszystkimi wygodami i ogrodem, w dzielnicy
podjasnogórskiej w Częstochowie. Tel. 600 703 956

SPRZEDAM
O Dom piętrowy, ul. Św. Rocha 121,
działka o pow. 1600 m².
Tel. 34 362 94 27

O Cegła (czerwona, pełna) z rozbiórki - 1000 szt. Cena: 1,40 zł/
szt.
Tel. 798-258-531
O Drzwi białe pokojowe
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
O Drzwi wewnętrzne pełne 80,
bez ościenicy, prawe i lewe.
Tel. 693 629 529
O Dywan wełniany o wym. 2x3 m,
tel. 501 109 822
O Garnitur męski nowy, na wzrost
170 cm, 100 zł - tel. 697 272 102
O Garnek do gotowania ciśnieniowego PRESTO, 5L / 100 zł, nowy,
tel. 697 272 102
O Kawiarkę ciśnieniową DeLonghi
CAFE TREVISO, b.dobra, 100 zł,
tel. 697 272 102

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

O Kopiarkę laserową HP LaserJet
1010, dobra, 50 zł / tel. 697 272 102
O Kuchnia gazowo- elektryczna
tel. 721 390 993
O Lodówka mastercook duża,
biała. Tel. 721 390 993

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

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.

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

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

USŁUGI

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

O Maszyna dziewiarska firmy
bosch
tel. 34 362 94 27

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

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

O Maszyna do szycia przemysłową,
marki „minerva” - stan bardzo dobry. Cena do negocjacji.
Tel. 603 521 686
O Meble w dobrym stanie - szafa,
regał, szafka, regał nad szafkę,
stolik, stolik pod TV, laptop
- Częstochowa Lisiniec,
tel. 508 747 290

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

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

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 Meble w dobrym stanie, „norweskie” tel. 508 747 290
O Pilarka poprzeczno-wzdłużna
dmpa-40– mało używana!
Tel. 790 819 855
O Pralka whirlpool ładowana
od góry. Tel. 721 390 993
O Prasowalnica elektryczna
tel. 34 362 94 27

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

INNE

O Wzmacniacz gitarowy 30W lampowy typu VOX, b.dobry, 400 zł,
tel. 697 272 102

O Lekcje j. angielskiego
tel. 697 272 102

PRACA

O Lekcje ry na gitarze,
tel. 697 272 102

SZUKAM PRACY

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

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

O Radio+cd+magnetofon+2 głośniki 2x25W + głośnik basowy,
250 zł, tel. 697 272 102

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

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

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

O Trening pamięci, uwagi, myślenia
logicznego i twórczego, od 6 do
106 lat. Tel. 668 814 587
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 15 października 2021
MERCEDES GLC
2.0 D, 4x4, rok prod. 2018,
kraj., I-wł., serwisowany,
automat

RENAULT CLIO
1.2 E, rok prod. 2017,
krajowy, I-wł., F-VAT
serwisowany,

169.900 zł

34.900 zł

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

79.900 zł

AUDI A4 2.0 D, rok prod. 2003, automat, 

11.800 zł

OPEL ASTRA IV, 1.7 D, zakup 2013, 

24.000 zł

AUDI A4 2.0 D, rok prod. 2014, 

43.000 zł

OPEL CROSLANDER X 1.2 E, rok prod. 2019, 

64.200 zł

OPEL ZAFIRA 2.0 D, rok prod. 2011, 7-os., 

33.500 zł

62.700 zł

PEUGEOT 407 1.8 E + LPG, kraj., rok prod. 2008, 

22.000 zł

26.300 zł

RENAULT COLOES 4x4, 2.0 D, rok prod. 2009, 

17.900 zł

RENAULT TWINGO 1.2 E, rok prod. 2010, 

9.900 zł

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

AUDI A8 4.2 E, rok prod. 2006, 

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

139.900 zł
AUDI A3
1.4 TSI, rok prod. 2017
kraj., I-wł.,
serwisowany,

74.900 zł

77.900 zł

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

MAZDA 6
2.5 E, rok prod. 2018,
automat, I-wł., gwarancja,
serwisowany, F-VAT

74.900 zł

114.900 zł

6.800 zł

29.900 zł

BMW 3 GT 2.0 D, rok prod. 2018, kraj., I-wł., serwisowany, F-VAT 

VW PASSAT
2.0 D, rok prod. 2017,
kraj., I-wł., serwisowany,
F-VAT

MITSUBISHI LANCER 1.6 E, zakup 2005, 

AUDI A4 2.0 D, rok prod. 2008, sedan, 



94.900 zł

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

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


44.900 zł

139.900 zł

SEAT ALHAMBRA 2.0 D, rok prod. 2010, 

15.900 zł

CHEVROLET KALOS 1.2 E+LPG, rok prod. 2008, 

7.900 zł

SEAT IBIZA 1.4 E + LPG, rok prod. 2005, 

9.200 zł

CHEVROLET VOYAGER 2.8 D, rok prod. 2007, 7-os. 

11.500 zł

SEAT IBIZA 1.9 D, rok prod. 2004, 

9.800 zł

CITROEN C5 2.2 D, automat, rok prod. 2002, 

1.800 zł

TOYOTA AVENSIS 2.0 D, rok prod. 2009, 

19.900 zł



DACIA DUSTER 1.5 D, rok prod. 2016, 

41.900 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

MAZDA RX-8 1.4 E, rok prod. 2003, 

11.200 zł

MERCEDES S350 3.0 D, rok prod. 2009,

39. 000 zł

MERCEDES GL450 4.7 E, rok prod. 2013,

109. 000 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. 2018, kraj., I-wł., serwisowany, F-VAT,


71.900 zł

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


59.900 zł

MERCEDES GLC 250, 2.0 E, rok prod. 2018, 4x4, automat, kraj.,

VW POLO 1.2 E + LPG, zakup w 2010, 

17.900 zł

I-wł., F-VAT,

VW TOURAN 2.0 TDI, rok prod. 2013, 170 kM, 

39.900 zł



173. 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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