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Drogowcy: 
jesteśmy gotowi 
na zimową aurę
Według prognozy synoptyków w najbliższych 
dniach możemy spodziewać się znacznego 
ochłodzenia. Częstochowscy drogowcy zapew-
niają, że są przygotowani na zimową aurę. - 21 
zestawów specjalistycznego sprzętu firmy zaj-
mującej się zimowym utrzymaniem miasta jest 
w gotowości - mówi Maciej Hasik, rzecznik 
MZD. Niewykluczone jest prewencyjne posypy-
wanie ulic naszego miasta w nocy.

Z zapowiedzi synoptyków wynika, że możemy 
spodziewać się przygruntowych przymrozków, 
opadów marznącego deszczu, a nawet deszczu 
ze śniegiem. Drogi i chodniki mogą więc być śli-
skie. - Dlatego niewykluczone jest prewencyjne 
posypywanie ulic naszego miasta w nocy. Sytu-
acja jest i będzie na bieżąco monitorowana, a po-
dejmowane działania w ramach drogowej akcji 
„Zima” będą adekwatne do panujących warun-
ków atmosferycznych wieczorem i rano - podsu-
mowuje Maciej Hasik.

Amator błyskotek 
zatrzymany. 
Ukradł biżuterię 
wartą blisko  
7 tys. złotych
Do pięciu lat więzienia grozi 20-letniemu 
mieszkańcowi Częstochowy, który ukradł biżu-
terię. Wobec sprawcy prokurator zastosował 
poręczenie majątkowego.

20-letniego złodzieja zatrzymali lublinieccy poli-
cjanci. Jak ustalili funkcjonariusze, jakiś czas temu 
młody mężczyzna okradł mieszkańców Olsztyna. 
Wykorzystał nieuwagę domowników, którzy prze-
bywali na podwórku z tyłu posesji, wszedł do domu 
przez niezamknięte drzwi wejściowe i ukradł biżu-
terię, zegarki i inne wartościowe przedmioty. Łącz-
na wartość strat oszacowana została przez po-
krzywdzonych na blisko 7 tys. złotych.

Od samego początku nad sprawą pracowali kry-
minalni z lublinieckiej komendy. Intensywne poli-
cyjne czynności, a także istotne dla sprawy infor-
macje przekazane przez mieszkańców Olszyny po-
zwoliły na szybkie wytypowanie sprawcy kradzieży. 
Okazał się nim 20-letni mieszkaniec Częstochowy. 
Mężczyzna został zatrzymany po 4 dniach od  zgło-
szenia na terenie Częstochowy, a następnie trafił 
do lublinieckiej komendy, gdzie został przesłucha-
ny i usłyszał zarzuty. Jak ustalili policjanci prowa-
dzący sprawę, zatrzymany 20-latek miał na sumie-
niu podobne przestępstwo, którego miał się dopu-
ścić wcześniej na terenie gminy Woźniki. Wobec za-
trzymanego mieszkańca Częstochowy prokurator 
zastosował poręczenie majątkowe. Za czyny, któ-
rych się dopuścił, grozi mu kara do 5 lat więzienia.

Trzy najbliższe miesiące spędzą w 
areszcie członkowie grupy przestęp-
czej, która na terenie województwa 
opolskiego nielegalnie składowała nie-
bezpieczne odpady. Częstochowscy 
policjanci zatrzymali w sumie sześć 
osób, które są zamieszane w tę sprawę. 
Śledczy ustalili, że w wyniku przestęp-
czego procederu co najmniej 3 tysiące 
ton groźnych śmieci trafiło na teren wo-
jewództwa opolskiego.

Pod koniec 2019 roku w Komendzie 
Miejskiej Policji w Częstochowie powołana 
została tak zwana „grupa śmieciowa”, która 
pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w 
Katowicach zajmuje się zwalczaniem niele-
galnego procederu składowania odpadów 
niebezpiecznych na terenie kraju.

Policjanci zwalczający przestępczość go-
spodarczą wpadli na trop 14 nielegalnych 
składowisk w województwie śląskim, opol-
skim, mazowieckim i łódzkim. Do tej pory 
już 36 osób usłyszało zarzuty za transporto-
wanie i składowanie groźnych dla życia i 
zdrowia substancji na terenie kraju. Wszyst-
kie zatrzymane osoby usłyszały też zarzut 
udziału w zorganizowanej grupie przestęp-
czej, a 16 z nich trafiło do aresztu.

W ubiegłym tygodniu zatrzymali kolej-
nych 6 osób, które działając w zorganizo-
wanej grupie przestępczej. w 2020 roku 
zwieźli, a następnie porzucili 2 tysiące ton 
odpadów niebezpiecznych w Skarbimierzu 
– Osiedle. Na podstawie zabezpieczonych 
próbek znalezionych tam substancji biegli 
stwierdzili, że były tam przechowywane od-
pady stanowiące poważne zagrożenie dla 
życia i zdrowia człowieka.

Kolejne tysiąc ton przetransportowali i 
porzucili na terenie Kędzierzyna – Koźla. - 
Trafiły tam substancje, które z uwagi na 
swoje właściwości fizyko-chemiczne bezpo-
średnio zagrażały życiu i zdrowiu wielu 
osób - informuje  podkomisarz Sabina Chy-
ra-Giereś z częstochowskiej policji.

Zatrzymani mężczyźni w wieku od 47 do 
53 lat z województwa śląskiego i dolnoślą-
skiego usłyszeli już zarzuty. - Za udział w 
zorganizowanej grupie przestępczej i przy-
wóz z zagranicy odpadów niebezpiecznych 
bez wymaganego zezwolenia grozi im do 8 
lat pozbawienia wolności. Na wniosek kato-
wickiego prokuratora sąd postanowił, że 
cała szóstka kolejne 3 miesiące spędzi teraz 
w areszcie - podsumowuje podkomisarz 
Sabina Chyra-Giereś.

Przechowywali odpady 
zagrażające zdrowiu 
i życiu
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Uwaga!

Można już oglądać najbardziej 
„klimatyczne” zdjęcia

Uwaga!

Policja zatrzymała 45-latka, 
który napadał na seniorki

Uwaga!

Związek Miast Polskich: rząd RP 
nie traktuje Polaków w sposób odpowiedzialny!

Poznaliśmy laureatów kolejnej 
edycji konkursu fotograficznego 
„Klimaty Częstochowy”. Wszystkie 
prace można oglądać w Pawilonie 
Wystawowym Muzeum Często-
chowskiego w Parku im. Stanisława 
Staszica.

W sumie na konkurs wpłynęło 361 
zdjęć nadesłanych przez 88 uczestni-
czek i uczestników konkursu. O  tym, 
do kogo powędrują nagrody, zdecy-
dowało jury w  składzie Łukasz Kole-
wiński, Piotr Kras, Kamil Pawlik i Jaro-

sław Respondek.
Nazwiska laureatek i laureatów 14. 

edycji miejskiego konkursu fotogra-
ficznego poznaliśmy 19 listopada 
podczas uroczystej gali w  Pawilonie 
Wystawowym Muzeum Częstochow-
skiego. Pierwszą nagrodę w  konkur-
sie zdobył Przemysław Skoczylas za 
fotografię bez tytułu. Drugą nagrodą 
uhonorowano Piotra Cieślaka za foto-
grafię „Spojrzenie”. Trzecią nagrodę 
odebrał Adam Mielczarek za zdjęcie 
dronowe.

Oprócz trzech nagród jury przyzna-
ło także pięć wyróżnień dla Wojciecha 

Grabowskiego, Wojciecha Woszczyka, 
Wojciecha Barczyńskiego, Grzegorza 
Skowronka i Justyny Janus.

Konkurs odbył się po trzyletniej 
przerwie, ale jego cel pozostał nie-
zmienny - zaprezentować Częstocho-
wę w najróżniejszych jej obszarach.

Na wystawie pokonkursowej 
oprócz nagrodzonych prac możemy 
zobaczyć fotografie: Marcina Cekusa, 
Piotra Jakóbczaka, Rafała Kulińskiego, 
Łukasza Majewskiego, Oliwii Pawlak, 
Marcina Stypki, Tomasza Szygulskie-
go, Wojciecha Woszczyka i  Aleksan-
dra Vana.

Policjanci z  Wydziału Kryminal-
nego Komendy Miejskiej Policji 
w  Częstochowie  zatrzymali 45-
latka, który dokonał 4 rozbojów na 
seniorkach z  Częstochowy. Męż-
czyzna najpierw doprowadzał je 
do bezbronności, a  następnie 
okradał. Na wniosek prokuratora 
sąd postanowił, że 45-letni prze-
stępca kolejne 3 miesiące spędzi 
teraz w areszcie.

Do pierwszego napadu doszło 
w sierpniu 2021 roku. Drugi, bardzo po-

dobny miał miejsce na początku listo-
pada. 45-letni mężczyzna wybierał swo-
je ofiary i szedł za nimi aż do ich miejsca 
zamieszkania. Gdy kobiety wchodziły 
do swojego mieszkania wchodził za ni-
mi, a następnie używając przemocy po-
pychał, przewracał na podłogę i  żądał 
od nich wartościowych przedmiotów.

- W  dwóch kolejnych przypadkach, 
które miały miejsce w  listopadzie, za-
atakował swoje ofiary już w drodze do 
ich miejsca zamieszkania. W stosunku 
do seniorek używał przemocy fizycznej, 
szarpiąc za ubrania, a następnie prze-
wracając na ziemię okradał z pieniędzy 

i  wartościowych przedmiotów, które 
miały przy sobie - informuje Sabina 
Chyra-Giereś, rzeczniczka prasowa Ko-
mendy Miejskiej Policji w  Częstocho-
wie.

Kryminalni bardzo wnikliwie ana-
lizowali każdy szczegół, mogący ich 
naprowadzić na przestępcę. 17 listo-
pada trafili na trop 45-latka. Mężczy-
zna już uprzednio wielokrotnie był 
karany za podobne przestępstwa, 
dlatego teraz grozi mu co najmniej 
15 lat więzienia.

Związek Miast Polskich wydał 
oświadczenie, w  którym zarzuca 
rządzącym brak działań w celu po-
wstrzymania fali epidemii 
koronawirusa. Domaga się od 
władz centralnych natychmiasto-
wego ustosunkowania się do 
przedstawionych faktów i  wycią-
gnięcia wniosków dotyczących 
odpowiedzialności za ten stan.

- Minister zdrowia Adam Niedziel-
ski na po¬czątku sierpnia 2021 r. 
stwierdził, że „czwarta fala już się 
rozpo¬częła”. Minister zapowiedział 
wówczas, że „w  razie prze¬krocze-
nia 1000 zakażeń na dobę wprowa-
dzone zostaną obostrzenia”. Kraj 
miał być podzielony na strefy, a re-
strykcje wprowadzane lokalnie. De-
cydować miała liczba zakażeń w re-
lacji do liczby mieszkańców danego 
regionu oraz poziom zaszczepienia. 
Rzecznik resortu zdrowia, Wojciech 
Andrusiewicz, zapowiedział także, iż 
z  części obostrzeń będą wyłączone 
osoby zaszczepione. Niestety polity-
cy PiS-u zablokowali zapowiedziane 
działania, a powodem tej decyzji jest 
– naszym zdaniem – strach o słupki 
poparcia w  kontekście wysokiej in-
flacji. Równocześnie rzecznik resor-
tu zdrowia mówi wprost o  obawie 
przed ewentualnymi protestami 
społecznymi - czytamy w  stanowi-

sku przygotowanym przez ZMP.
W  oświadczeniu ZMP wylicza 

przyczyny dramatycznego przebie-
gu obecnej fali epidemii:

a) niski poziom wyszczepienia, 
który jest efektem braku rzetelnej in-
formacji ze strony władz centralnych 
oraz bra¬ku stanowczych działań na 
rzecz skutecznego zabezpieczenia 
społeczeństwa przed tymi, którzy nie 
poddali się szczepieniom;

b) nieprzestrzeganie, często wręcz 
lekceważenie, obowiązujących obo-
strzeń sanitarnych, co jest skutkiem 
ich nie¬egzekwowania przez upraw-
nione państwowe służby;

c) doprowadzenie do sytuacji, 
w której głównymi miejscami rozwo-
ju epidemii są szkoły i  przedszkola, 
na skutek komp¬letnego zlekcewa-
żenia sytuacji przez resort edukacji, 
który nie podjął żadnych kroków na 
rzecz właściwego, sanitarno-epide-
miologicznego zabezpieczenia sys-
temu oświaty przez wzrostem za-
cho¬rowań.

Zdaniem ZMP ograniczenia dla nie-
zaszczepionych powinny być wpro-
wadzone już dawno. Zwłaszcza na po-
czątku czwartej fali wszędzie tam, 
gdzie było najwięcej zakażeń, zresztą 
w  oczywistej korelacji z  najniższym 
poziomem wyszczepienia. - Tysiąc za-
każeń na dobę przekroczyliśmy w  III 
dekadzie września – ponad półtora 

miesiąca temu, ale tego minister – mi-
mo zapowiedzi – już nie zauważył. Za-
miast racjonalnych działań na rzecz 
ograniczenia zakażeń resort zdrowia 
informuje, że nadal mamy wolne łóż-
ka covidowe i  respiratory, to znaczy: 
mamy gdzie umierać. Kategorycznie 
protestujemy przeciwko takiemu poj-
mowaniu odpowiedzialności za 
współobywateli - czytamy w  oświad-
czeniu.

ZMP przypomina, że do końca 
2020 r. na COVID-19 zmarły oficjalnie 
41 442 osoby, choć GUS podaje o 12 
850 więcej, tłumacząc różnicę niedo-
skonałościami sprawozdawczości. 
A  przecież największy po wojnie 
wzrost śmiertelności Pola¬ków był 
także spowodowany zaniechaniem 
planowego leczenia innych chorób.

Dzisiaj według danych oficjalnych 
liczba śmiertelnych ofiar epidemii to 
już 80 400 osób. Coraz więcej szpitali 
informuje o ograniczeniu leczenia in-
nych chorób, co poskutkuje kolejnymi 
ofiarami, których nikt nie policzy.

Zarząd Związku Miast Polskich do-
maga się od władz centralnych na-
tychmiastowego ustosunkowania się 
do powyższych faktów i wyciągnięcia 
wniosków dotyczących odpowiedzial-
ności za ten stan.

Z całością oświadczenia można za-
poznać się na stronie ZMP: www.mia-
sta.pl.

Kłobuccy policjanci 
mają nowy radiowóz

Kłobuccy policjanci otrzymali nowy samochód służbowy. Ozna-
kowany furgon volkswagen transporter trafił do mundurowych 
z Ogniwa Potrolowo – Interwencyjnego KPP w Kłobucku.

Nowy radiowóz wyposażony jest w dwulitrowy silnik benzynowy 
o mocy 150 KM. Furgonem może podróżować 5 policjantów oraz 2 
osoby zatrzymane.

Oznakowany Volkswagen Transporter T6 został zakupiony z bu-
dżetu policji oraz środków finansowych przekazanych przez samo-
rządy: Starostwo Powiatowe w Kłobucku, Urząd Miejski w Kłobuc-
ku, Urząd Gminy w Opatowie, Urząd Gminy w Miedźnie oraz Urząd 
Gminy w Popowie.

Poraj

Zniszczył witrynę  
i drzwi wejściowe  
do sklepu

W jednym z porajskich sklepów doszło do awantury. Nietrzeźwy 
mężczyzna zniszczył witrynę sklepową i  uszkodził drzwi. Straty 
oszacowano na kwotę 15 tysięcy złotych. Na miejsce zostali wezwa-
ni policjanci. Mieszkaniec Poraja usłyszał już zarzut i przyznał się do 
winy.

O awanturze w jednym z porajskich sklepów koziegłowskich po-
licjantów zaalarmowała roztrzęsiona ekspedientka. Z jej relacji wy-
nikało, że nietrzeźwy i agresywny mężczyzna bez powodu wszczął 
awanturę w  sklepie, zniszczył witrynę sklepową i  uszkodził drzwi 
wejściowe do sklepu. Patrol z Koziegłów błyskawicznie zjawił się na 
miejscu interwencji i obezwładnił agresora. Funkcjonariusze założy-
li mu kajdanki i zatrzymali do wyjaśnienia.

Jak się okazało, 27-letni mieszkaniec Poraja, wszczął awanturę 
w sklepie. Poproszony przez obsługę sklepu o opuszczenie placów-
ki, wpadł w szał i zaczął niszczyć witrynę sklepową, a potem drzwi 
wejściowe. Straty, jakie wyrządził  to 15 tysięcy złotych. Sprawca zo-
stał przesłuchany i przyznał się do winy. Grozi mu 5 lat więzienia.

Z ziemi częstochowskiej

Śląski PSL ma nowego 
prezesa

Henryk Kiepura został nowym prezesem śląskiego PSL. Kilka dni 
temu wybrano również prezesa Zarządu Powiatowego PSL Powia-
tu Częstochowskiego. Funkcję tę pełni Krzysztof Smela.

21 listopada w Katowicach w sali konferencyjnej Węglokoksu od-
był się VI Wojewódzki Zjazd Delegatów Polskiego Stronnictwa Ludo-
wego Województwa Śląskiego. Podczas wydarzenia wybrano no-
wego prezesa śląskiego PSL. Został nim Henryk Kiepura, starosta 
powiatu kłobuckiego, samorządowiec, członek Rady Naczelnej PSL.

Kilka dni temu - decyzją Powiatowego Zjazdu Delegatów Polskie-
go Stronnictwa Ludowego Powiatu Częstochowskiego - Krzysztof 
Smela został jednogłośnie wybrany Prezesem Zarządu Powiatowe-
go PSL Powiatu Częstochowskiego.

Warto zaznaczyć, że Polskie Stronnictwo Ludowe jest jedną z naj-
większych pod względem ilości członków organizacji politycznych 
w regionie częstochowskim.

Uwaga kierowcy!

Zmiany na skrzyżowaniu 
ulic Głównej, 
Przejazdowej  
i Tatrzańskiej

Prace przy budowie DK-46 wchodzą w kolejną fazę. Musimy się 
więc przyzwyczaić do nowej organizacji ruchu. Z powodu budowy 
mostu tymczasowego na Gorzelance od 22 listopada na nowym 
odcinku będzie obowiązywał ruch wahadłowy.

Jak poinformował Miejski Zarząd Dróg w związku z rozpoczęciem 
kolejnego etapu robót budowlanych w ramach zadania „Rozbudo-
wa DK-46 – ul. Głównej i ul. Przejazdowej wraz z budową obejścia 
ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie” polegających na 
budowie mostu tymczasowego wraz z dojazdami na rzece Gorze-
lance od poniedziałku 22.11. zostanie wprowadzona zmiana orga-
nizacji ruchu polegająca na wprowadzeniu ruchu wahadłowego 
w obrębie skrzyżowania ulic Głównej, Przejazdowej, Tatrzańskiej.
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Wysłać email
na adres: reklama@zycieczestochowy.pl

Wysłać SMS
na numer 792 620 051

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

 20 lat doświadczenia 
RABAT – 50% u nas to działa!

SZYBKA GOTÓWKA za:SZYBKA GOTÓWKA za:
złoto, srebro, GSM, RTV 

SKUP I SPRZEDAŻ ZŁOTA
TANIE WYROBY TANIE WYROBY 

JUBILERSKIEJUBILERSKIE

LOMBARD KAPSLOMBARD KAPS

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.plwww.lombardkaps.pl

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

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

 ODrzwi białe pokojowe 
Tel. 501 109 822

 ODrzwi wejściowe 
Tel. 501 109 822

 ODrzwi harmonijkowe 

Tel. 501 109 822

 ODrzwi do łazienki prawe 70, 
z wzorem i szybką, bez ościeżnicy 
w b. dobrym stanie, może być 
z transportem, 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, 100 zł - tel. 697 272 102

 OGarnek do gotowania ciśnienio-
wego PRESTO, 5L / 100 zł, nowy,  
tel. 697 272 102

 OKawiarkę ciśnieniową DeLonghi  
CAFE TREVISO, b.dobra, 100 zł,   
tel. 697 272 102

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

 OMaszyna dziewiarska firmy 
bosch 
tel. 34 362 94 27

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

SPRZEDAM 

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

Treść ogłoszenia: 

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

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

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

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

    MOTORYZACJA

    NIERUCHOMOŚCI

    KUPIĘ     SPRZEDAM     ODDAM

    PRACA     INNE    MATRYMONIALNE

KUPON na bezpłatne ogłoszenie 

-  Życie Częstochowy i Powiatu  - 

Jak zamieścić 
ogłoszenie 
w Życiu Częstochowy i Powiatu

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

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

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

 OMeble w dobrym stanie, „norwe-
skie”  tel. 508 747 290

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

 OPralka whirlpool ładowana  
od góry. Tel. 721 390 993

 OPrasowalnica elektryczna  
 tel. 34 362 94  27

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

 ORadio+cd+magnetofon+2 gło-
śniki 2x25W + głośnik basowy,   
250 zł, tel. 697 272 102

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

 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

 OWzmacniacz gitarowy 30W lam-
powy typu VOX, b.dobry, 400 zł, 
 tel. 697 272 102

USŁUGI

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

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

INNE

 OLekcje j. angielskiego  
tel. 697 272 102

 OLekcje ry na gitarze,  
tel. 697 272 102

 OTrening 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

Adres redakcji:

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

Wydawca:

Firma Handlowo-Usługowa BTG
Częstochowa, ul. Drzewna 48

Redaktor naczelny: Teresa Szajer

Kontakt internetowy:

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

www.zycieczestochowy.pl

Telefony:

Biuro ogłoszeń:  533 333 049
interwencje - trudne sprawy: 792 620 051



5ŚRODA-CZWARTEK, 24-25 LISTOPADA 2021 REKLAMA / MOTORYZACJA

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

44.900 zł 

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

166.800 zł

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

74.900 zł

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

139.900 zł

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

34.900 zł

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

114.900 zł

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

77.900 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
AUDI A4 2.0 D, rok prod. 2008, sedan,  29.900 zł
AUDI A8 4.2 E, rok prod. 2006,  24.300 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
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
HYUNDAI TUSCON 2.0 D, rok prod. 2006,  15.900 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,  12.900 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
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

OPEL ASTRA II, 1.6 E, rok prod. 2003, kraj., 5.500 zł

OPEL ASTRA III, 1.4 E, rok prod. 2009, kraj., I-wł., 18.900 zł

OPEL ASTRA IV, 1.7 D, zakup 2013,  23.000 zł

OPEL CORSA 1.4 E, zakup 2011, kraj.,  15.900 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

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

SEAT ALHAMBRA 2.0 D, rok prod. 2010,  15.900 zł

TOYOTA AVENSIS 2.0 D, rok prod. 2009,  19.900 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. 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

VW POLO 1.2 E + LPG, zakup w 2010,  17.900 zł 

Wybrane samochody na dzień 15 listopada 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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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

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?!



8 ŚRODA-CZWARTEK, 24-25 LISTOPADA 2021ZAPRASZAMY!


