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ENERGICZNA, ZASKAKUJĄCA KOMEDIA,
KTÓREJ NIE MOŻESZ PRZEGAPIĆ!

Myszków

Podpaliła samochód
należący do sąsiadki.

Najpierw wybiła szyby, a później
sięgnęła po zmywacz do paznokci

Sąsiedzkie konflikty mają często
dramatyczny przebieg. Przekonała
się o tym jedna z mieszkanek Myszkowa. Samochód 29-latki został
doszczętnie spalony. Podpalaczką
okazała się 34-letnia sąsiadka. Kobieta po wszystkim zadzwoniła po
pomoc, bo... bała się, że ogień rozprzestrzeni się na budynki należące
do jej matki. Jak się okazało, podpalaczka była kompletnie pijana - miała
prawie trzy promile alkoholu w organizmie.

We wtorek (9.11.) tuż przed południem dyżurny myszkowskiej komendy otrzymał zgłoszenie, że na
jednej z posesji przy ulicy Kościelnej
w Myszkowie płonie Audi A4. Na
miejscu patrol interwencyjny zastał
załogę straży pożarnej, która dogaszała pożar. Obok miejsca zdarzenia mundurowi zauważyli przyglądającą się akcji 34-latkę. Kobieta
oświadczyła, że to ona z zemsty
podpaliła samochód sąsiadki, ponieważ była z nią skonfliktowana.

Auto doszczętnie spłonęło.
Podpalaczka została zatrzymana i
trafiła do policyjnego aresztu. Podczas przesłuchania przyznała się do
winy i tłumaczyła, że będąc pod wpływem emocji, postanowiła zemścić się
na 29-letniej sąsiadce. Chwyciła za
młotek, wybiła nim szybę w samochodzie, a następnie wnętrze samochodu polała zmywaczem do paznokci i podpaliła... Podejrzanej grozi
kara do 5 lat więzienia.

Budowa zapory granicznej ruszy za kilka
tygodni. Czy zapewni nam bezpieczeństwo?
Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało dziś na Twitterze, że
migranci przekroczyli przejście graniczne w Kuźnicy po stronie
Białorusi. Osoby te zostały zatrzymane przez Wojsko Polskie, Straż
Graniczną i Policję. Od początku roku
zanotowano 32 tys. prób
nielegalnego przekroczenia
granicy
polsko-białoruskiej. Za
kilka tygodni ma rozpocząć
się
budowa
specjalnej zapory, która

zostanie ukończona prawdopodobnie wiosną lub latem przyszłego
roku. Czy sądzicie, że zapewni nam
ona bezpieczeństwo?
Jak poinformowała Polska Agencja
Prasowa, od początku roku Straż
Graniczna zanotowała ponad 32 tys.
prób nielegalnego przekroczenia
granicy polsko-białoruskiej, z czego
blisko 17,3 tys. w październiku, prawie 7,7 tys. we wrześniu i ponad 3,5
tys. w sierpniu. Do połowy przyszłego roku na odcinku granicy z Białorusią stanąć ma stalowy płot zwieńczo-

ny drutem kolczastym i wzbogacony
o urządzenia elektroniczne - taką informację przekazał w miniony czwartek szef MSWiA Mariusz Kamiński.
Zapora wzdłuż granicy z Białorusią
powstanie na długości 180 km na terenie Podlasia. Na terenie Lubelszczyzny naturalną zaporą jest rzeka
Bug. Łącznie zapora będzie miała 5,5
metra wysokości. Wzdłuż granicy zamontowane będą czujniki ruchu oraz
kamery dzienne i nocne.
■ Paula Nogaj

Rozpoczął się proces
mafii śmieciowej.
Oskarżonych jest
30 osób
W środę (10 listopada) w Sądzie Okręgowym w Częstochowie ruszył proces w sprawie tzw. mafii śmieciowej.
Akt oskarżenia, liczący aż 660 stron, w styczniu 2021
roku skierowała do sądu Prokuratura Regionalna w Katowicach, która prowadziła śledztwo. Miało ono wielką
skalę, bo nielegalne wysypiska powstały w aż 11 miejscach na terenie województw śląskiego, małopolskiego
świętokrzyskiego, wielkopolskiego i pomorskiego.
Jak informowała Prokuratura Regionalna w Katowicach
przed rozpoczęciem procesu, sprawa dotyczy działania
zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie z
zamiarem osiągnięcia korzyści majątkowej wynajmowali
hale magazynowe oraz nieruchomości nie płacąc czynszu i składowali na ich terenie wbrew przepisom odpady
niebezpieczne, które następnie porzucali w warunkach
mogących stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia
człowieka lub środowiska.
Działalność tej grupy nosiła znamiona profesjonalnie
zorganizowanej przestępczości przypominającej pracę
przedsiębiorstwa.
- Sprawcy angażowali do popełnienia przestępstw
znaczne nakłady finansowe, w szczególności tytułem wynajmu hal, wózków widłowych, naczep, ciągników siodłowych i innego sprzętu. Działając przy tym w sposób
cyniczny, z niskich pobudek, dla łatwego i szybkiego zysku narażali życie i zdrowie wielu ludzi – mówi Agnieszka Wichary, rzeczniczka prasowa Prokuratury Regionalnej w Katowicach.
Jak zaznacza prokuratura prowadzona przez nich działalność przestępcza może mieć długotrwałe i nieprzewidywalne skutki dla mieszkańców regionu i stanu środowiska. Szczególnie, że zagrożenia wynikające z ekspozycji na związki chemiczne, zawarte w porzuconych odpadach są długofalowe i aktualnie nie można zidentyfikować wszystkich szkód przez nie wywołanych.
Grupa przestępcza uruchomiła łącznie 11 miejsc porzucenia odpadów, w takich miejscowościach jak: Chybie, Zawiercie, Częstochowa, Rudnik Wielki, Jastrowie
(województwo wielkopolskie), Ogorzelin (województwo
pomorskie), Wojkowice, Spytkowice, Trzyciąż (obie miejscowości z województwa małopolskiego), Odonów (województwo świętokrzyskie) i Gliwice.
- Przestępcy porzucili ponad 4000 ton odpadów, a
koszt ich utylizacji może wynieść nawet kilkadziesiąt mln
złotych, gdyż w okresie dokonywania czynów wskazanych w akcie oskarżenia koszt taki oszacowany został
pierwotnie przez Śląski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska na kwotę w wysokości od 3.250 złotych
netto za utylizację jednej tony odpadu. Natomiast aktualnie kwoty te znacznie wzrosły i np. gmina Chybie zapłaciła kwotę przekraczającą 9.700 złotych za jedną tonę –
dodaje Agnieszka Wichary.
Wśród oskarżonych jest m.in. były wójt gminy Piekoszów w woj. świętokrzyskim, który miał pomagać w
organizacji nielegalnych wysypisk śmieci. Proces przed
częstochowskim sądem nie rozpoczął się wcześnie, bo
nie wszyscy oskarżeni stawiali się na rozprawie.
Głównym oskarżonym grozi kara nawet 15 lat pozbawienia wolności.
■ TS
■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara
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Częstochowska policja
w hołdzie poległym
za wolną ojczyznę

Młodzież z „Kopernika”
z międzynarodowym
sukcesem
Uczniowie VII LO im. M. Kopernika zdobyła nagrodę w
międzynarodowym konkursie na
esej organizowanym przez Pokojową Fundację Goi z Tokio we
współpracy z UNESCO. Taki
sukces częstochowskiej młodzieży udało się osiągnąć już po
raz drugi. Warto zaznaczyć, że
,,Kopernik” jest jedyną szkołą z
Polski, która uzyskała taki wynik!
Uczennice i uczniowie częstochowskiego VII LO wzięli udział w
tym konkursie po raz siódmy –
tegoroczny temat brzmiał „What
is life” (,,Czym jest życie”). Konkurs odbył się jeszcze w zeszłym
roku szkolnym, ale wyniki ogłoszono dopiero pod sam koniec
października. Młodzież ,,Kopernika” wysłała do Japonii 8 esejów –
wysiłek ten przyniósł efekt w postaci nagrody ,,School Incentive
Award”.

Wyróżnienie to warto docenić
tym bardziej, iż ,,Kopernik” jest
jedyną szkołą z Polski, która uzyskała taki wynik, a konkurencja
była ogromna – nadesłano 28
217 esejów ze 161 krajów. Znalezienie się w gronie 66 wyróżnionych szkół ze wszystkich kontynentów było dla częstochowskiego liceum niespodzianką – szczególnie fakt, że udało się to osiągnąć dwa razy z rzędu. Organizator poinformował, że oficjalny
certyfikat – już drugi dla tego liceum – dotrze do niego z Japonii
na przełomie grudnia i stycznia.
6 z 8 uczennic i uczniów, którym
szkoła zawdzięcza ten sukces, to
tegoroczni absolwenci, którzy
jeszcze w wirze przygotowań do
matury znaleźli czas i chęci, by
po raz ostatni reprezentować
swoje liceum. Niektórzy przystąpili do konkursu po raz drugi; dla
innych była to już trzecia próba.

Pełny skład grupy pracującej pod
opieką anglistki Marzeny Kossak-Wąchały prezentował się tak:

→ NATALIA ŚLUSARCZYK (klasa 3F)
→ ROKSANA RĘCZMIN (klasa 3F)
→ MAGDALENA SZYDA
(absolwentka z klasy 3G)
→ MAGDALENA ORDA
(absolwentka z klasy 3G)
→ ALEKSANDRA SUFIN
(absolwentka z klasy 3G)

W tym roku obchodziliśmy 103.
rocznicę odzyskania niepodległości.
Uroczystości zorganizowane w Częstochowie rozpoczęły się 11 listopa-

→ WERONIKA SZYDŁOWSKA
(absolwentka z klasy 3G)
→ KACPER MĘCKA
(absolwent z klasy 3G)
→ KONRAD BŁOSIŃSKI
(absolwent z klasy 3B)

Z pełnymi wynikami międzynarodowego konkursu można się
zapoznać na stronie https://
www.goipeace.or.jp/en/work/essay-contest/

Rusza kolejna edycja
Szlachetnej Paczki.
Możemy pomóc
W sobotę rusza kolejna edycja
Szlachetnej Paczki. 13 listopada
o godz. 8 otwarta zostanie baza
rodzin, które czekają na pomoc.
Od tej chwili, przez cztery tygodnie, każdy może wejść na stronę
i wybrać rodzinę, której chce
pomóc.
To proste! Zbierz bliskich, kolegów z pracy czy szkoły i wspólnie
przygotujcie Szlachetną Paczkę,
która stanie się realnym, skrojonym na miarę potrzeb wsparciem dla wybranej rodziny. Pamiętaj, że zawsze możesz liczyć
na pomoc wolontariusza.
Otwarcie Bazy Rodzin Szlachetnej Paczki to moment w roku, w
którym na stronie www.szlachetnapaczka.pl publikowane są historie tysięcy potrzebujących rodzin, do których dotarli wolontariusze.
Pani Karolina jest samodzielną
matką. Dwoje z jej dzieci wymaga
stałego, specjalistycznego leczenia. „Najważniejsze jest zapłacenie czynszu i rachunków. Z resztą
musimy sobie jakoś radzić” - mówi kobieta. Na życie zostaje im
nieco ponad 9 zł na dzień na osobę. Kiedy – mimo zimy – mówią
„nie mam się w co ubrać”, opisują prawdę. Bo dla niektórych życie bywa zbyt dosadne.

Ta i tysiące innych historii już 13
listopada trafi na www.szlachetnapaczka.pl, Poznając je, uzmysławiamy sobie, że nasza własna
sytuacja nie jest aż tak zła, jak
często o tym myślimy. Nadal możemy podzielić się z tymi, którzy
mają gorzej. Możemy im pomóc.
Otwarcie Bazy Rodzin to oficjalny moment startu każdej edycji
Szlachetnej Paczki poprzedzony
pracą wolontariuszy, którzy od
tygodni odwiedzają rodziny, samotnych seniorów, osoby z chorobami, niepełnosprawnościami
czy poszkodowane w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub pandemii. Wolontariusze poznają ich
historie, nawiązują relacje i określają potrzeby. Na tej podstawie
tworzą szczegółowe historie rodzin, które trafiają do internetowej bazy.
Będziesz przygotowywać Szlachetną Paczkę pierwszy raz? Zobacz poradnik darczyńcy ze
wszystkimi najważniejszymi informacjami: https://www.szlachetnapaczka.pl/poradnik-darczyncy/.

Otwarcie live ze studia
Szlachetnej Paczki
Wszyscy chętni będą mogli śledzić oficjalne rozpoczęcie 21.
edycji w mediach społecznościo-

W częstochowskich obchodach
Święta Niepodległości, które
upamiętniły wydarzenia z 11 listopada 1918 roku, uczestniczył
inspektor Dariusz Atłasik Komendant Miejski Policji w
Częstochowie wspólnie ze
swoimi zastępcami - młodszym
inspektorem Mariuszem Strzeleckim i podinspektor Grażyną
Dudek. Uczestnicy obchodów
złożyli wiązanki kwiatów pod tablicami pamiątkowymi oraz
pomnikami w hołdzie poległym
za wolną ojczyznę.

31-latka miała
prawie 12 tysięcy
działek narkotyków
Policjanci z Częstochowy zatrzymali w środę 31-latkę, która
miała prawie 12 tysięcy działek
dilerskich amfetaminy. Kobiecie,
która już trafiła do aresztu, grozi
10 lat więzienia.

wych Szlachetnej Paczki – w sobotę 13 listopada o 18:00 odbędzie się transmisja live z wydarzenia. Rozmowy z Wolontariuszami oraz ambasadorami Paczki, w tym m.in. z Jarosławem Kuźniarem, Joanną Jabłczyńską oraz
Michałem Polem poprowadzi
Maciej Orłoś. Transmisję będzie
można śledzić w mediach społecznościowych Szlachetnej Paczki na:
Facebooku: https://www.facebook.com/szlachetna.paczka,
YouTubie: https://www.youtube.com/channel/UCvGAB68zmhmXWGUo-nhmbZg
Twitterze: https://twitter.com/
szlachetnapaczk.

Ty też możesz pomóc!
To już 21. edycja Szlachetnej
Paczki, programu społecznego,
który co roku dociera z pomocą
do najbardziej potrzebujących.
Tylko w zeszłej edycji programu
wsparcie materialne otrzymało
ponad 14 tysięcy rodzin. Wartość
przekazanych paczek przekroczyła 51 mln zł, a w mądrą pomoc zaangażowało się ponad
420 tys. Polaków.
■ BM

da w samo południe Mszą Świętą za
Ojczyznę w Bazylice Archikatedralnej Świętej Rodziny. Po nabożeństwie uczestnicy przemaszerowali
na plac Daszyńskiego, gdzie złożyli
wiązanki pod pomnikiem Papieża
Jana Pawła II. Podczas dalszego
przemarszu złożony został hołd
pod tablicą upamiętniającą generała Stanisława Sojczyńskiego „Warszyca”, a następnie pod pomnikiem
Marszałka Józefa Piłsudskiego. Od
godz. 16:00 trwały z kolei miejskie
obchody Święta Niepodległości.
Uczestnicy złożyli kwiaty przy Grobie Nieznanego Żołnierza oraz przy
pomniku Księdza Jerzego Popiełuszki, a następnie przemaszerowali na plac Biegańskiego, gdzie pod
pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego odbyły się główne uroczystości.

Policjanci zwalczający przestępczość narkotykową w Częstochowie
zatrzymali 31-latkę, która posiadała
znaczne ilości środków odurzających. Kryminalni zabezpieczyli prawie 12 tysięcy działek dilerskich amfetaminy i prawie 10 porcji marihuany. Na wniosek prokuratora sąd
zdecydował, że kolejne 2 miesiące
kobieta spędzi teraz w areszcie.
- Kryminalni posiadali informa-

cję, że karana 3 tygodnie wcześniej
za posiadanie narkotyków 31-letnia
mieszkanka Częstochowy ma przewozić znaczne ilości środków odurzających swoim samochodem. 9 listopada zatrzymali clio, kierowane
przez kobietę w centrum miasta.
Policjanci znaleźli w aucie ponad kilogram amfetaminy. W miejscu zamieszkania stróże prawa znaleźli
kolejne działki dilerskie białego
proszku i zielonego suszu – mówi
Sabi
Decyzją sądu 31-letnia częstochowianka kolejne 2 miesiące spędzi teraz w areszcie. Grozi jej do 10
lat pozbawienia wolności.
■ TS

Obchody Święta
Niepodległości na Placu
Biegańskiego
Kilka tysięcy częstochowian
uczestniczyło w głównych obchodach Święta Niepodległości,
które zorganizowano na Placu
Biegańskiego. Zainteresowanie
obchodami było tak duże, że
trudno było zaparkować w centrum miasta.
Tradycyjnie główne obchody
Święta Niepodległości w Częstochowie są organizowane na Placu Biegańskiego. Uczestniczą w
nich przedstawiciele władz miejskich i państwowych, organizacje
wojskowe, a także uczniowie z
klas mundurowych, którzy składają przy tej okazji ślubowanie.
Na Placu Biegańskiego wszyscy
odśpiewali hymn narodowy, później częstochowianie mogli wy-

słuchać krótkiego koncertu pieśni patriotycznych, a także odczytano apel poległych. Głos zabrał
prezydent Krzysztof Matyjaszczyk, który podkreślał, że niepodległość nie została Polakom dana, ale trzeba było ją wywalczyć
podczas wojny. Prezydent wyraził nadzieję, że polski naród wykorzysta szansę, którą otrzymał.
Na koniec komandosi z Jednostki Wojskowej Komandosów
w Lublińcu oddali salwę honorową, a delegacje różnych organizacji złożyły kwiaty pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego.
TS

■ 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

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE
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 Meble w dobrym stanie, „norweskie” tel. 508 747 290
O Pilarka poprzeczno-wzdłużna
dmpa-40– mało używana!
Tel. 790 819 855

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

O Pralka whirlpool ładowana
od góry. Tel. 721 390 993
O Prasowalnica elektryczna
tel. 34 362 94 27

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

Tel. 501 109 822

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

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 Drzwi białe pokojowe
Tel. 501 109 822
O Drzwi wejściowe
Tel. 501 109 822

O Garnitur męski nowy, na wzrost
170 cm, 100 zł - tel. 697 272 102

O Drzwi harmonijkowe

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
O Kopiarkę laserową HP LaserJet
1010, dobra, 50 zł / tel. 697 272 102
O Maszyna dziewiarska firmy
bosch
tel. 34 362 94 27

O Programator do pralki typ 770
nowy – tel. 790 819 855
O Radio+cd+magnetofon+2 głośniki 2x25W + głośnik basowy,
250 zł, tel. 697 272 102
O Toaleta kompaktowa
– używana w bdb. stanie, z „Koła”.
Tel. 501 109 822
O Umywalka z „Koła” z baterią
o wym. 65x47 + szafka biała.
tel. 501 109 822

KUPON na bezpłatne ogłoszenie
-

Życie Częstochowy i Powiatu -

O Wanna metalowa – używaną
w b. dobrym stanie, o wym.
170 X 75 cm. Tel. 501 109 822
O Wzmacniacz gitarowy 30W lampowy typu VOX, b.dobry, 400 zł,
tel. 697 272 102

USŁUGI
O Naprawa pomp wodnych, hydroforowych, samochodowych
i cyrkulacyjnych. Ul. Ikara 133a,
tel. 669 245 082
O Flash gsm profesjonalny serwis
telefonów komórkowych oraz
nawigacji gps. Częstochowa,
al. Wolności 10 (w bramie).
Tel. 888 149 969

INNE
O Lekcje j. angielskiego
tel. 697 272 102
O Lekcje ry na gitarze,
tel. 697 272 102
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

Jak zamieścić
ogłoszenie
w Życiu Częstochowy i Powiatu

 MOTORYZACJA

 KUPIĘ

 SPRZEDAM

 ODDAM

 NIERUCHOMOŚCI

 PRACA

 MATRYMONIALNE

 INNE

Treść ogłoszenia:

Dostarczyć ogłoszenie
Wrzucić do skrzynki:
42-200 Częstochowa
Al. NMP 51

Wysłać email

.......................................................................................................................................................................................................

na adres: reklama@zycieczestochowy.pl

.......................................................................................................................................................................................................

Wysłać SMS
na numer 792 620 051

......................................................................................................................................................................................................

wypełniając formularz na stronie
www.zycieczestochowy.pl
(zakładka: BIURO OGŁOSZEŃ)

Nr tel. .................................................................................

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

Przez internet

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 listopada 2021
MERCEDES GLC
2.0 D, 4x4, rok prod. 2018,
kraj., I-wł., serwisowany,
automat

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

79.900 zł

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

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

139.900 zł

OPEL ASTRA II, 1.6 E, rok prod. 2003, kraj.,

5.500 zł

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

29.900 zł

OPEL ASTRA III, 1.4 E, rok prod. 2009, kraj., I-wł.,

18.900 zł

AUDI A8 4.2 E, rok prod. 2006, 

24.300 zł

OPEL ASTRA IV, 1.7 D, zakup 2013, 

23.000 zł

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

11.800 zł

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


94.900 zł

BMW X1 2.0 D, rok prod. 2010, automat, 

41.500 zł

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


148.900 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

33.500 zł

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

22.000 zł

RENAULT CAPTUR 1.2 E, rok prod. 2017, automat, kraj.,
I-wł., serwisowany

61.900 zł

RENAULT TWINGO 1.2 E, rok prod. 2010, 

9.900 zł
15.900 zł

FORD FIESTA 1.25 E, rok prod. 2009, 

17.900 zł

TOYOTA AVENSIS 2.0 D, rok prod. 2009, 

19.900 zł

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

16.900 zł

HYUNDAI TUSCON 2.0 D, rok prod. 2006, 

15.900 zł

serwisowany, rok prod. 2017, 

68.900 zł

74.900 zł

77.900 zł

KIA CEED 1.4 E, rok prod. 2007, 

12.900 zł

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

11.200 zł

114.900 zł

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

SEAT ALHAMBRA 2.0 D, rok prod. 2010, 

FORD MONDEO 2.0 D, rok prod. 2007, kraj., 

44.900 zł

64.200 zł

41.900 zł

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

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

15.900 zł

OPEL CROSLANDER X 1.2 E, rok prod. 2019, 

DACIA DUSTER 1.5 D, rok prod. 2016, 

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

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

OPEL CORSA 1.4 E, zakup 2011, kraj., 

JEEP RENEGADE 1.4 E, automat, nawigacja, kraj., I-wł.,

MERCEDES S350 3.0 D, rok prod. 2009,

 39. 000 zł

MERCEDES GL450 4.7 E, rok prod. 2013,

109. 000 zł

MERCEDES GLC 220, 2.0 D, rok prod. 2018, 4x4, automat, kraj.,
I-wł., F-VAT,



163.800 zł

MERCEDES GLC 250, 2.0 E, rok prod. 2018, 4x4, automat, kraj.,
I-wł., F-VAT,



173. 900 zł

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, 

VW POLO 1.2 E + LPG, zakup w 2010, 

59.900 zł
17.900 zł
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SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT
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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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