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ENERGICZNA, ZASKAKUJĄCA KOMEDIA,
KTÓREJ NIE MOŻESZ PRZEGAPIĆ!

Częstochowski sąd uniewinnił właściciela dyskoteki Don Kichot z powodu braku dowodów.
Prokuratura oskarżyła mężczyznę o sprowadzenie niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu
osób, poprzez spowodowanie
zagrożenia epidemiologicznego i szerzenia się
choroby zakaźnej. Marek P. zdaniem śledczych
miał urządzić w lokalu zabawę taneczną.

Zorganizował imprezę w czasie pandemii

Sąd uniewinnił
właściciela dyskoteki,
nie było dowodów
Częstochowa

Kryminalni
zabezpieczyli znaczne
ilości narkotyków
Kryminalni z Częstochowy zatrzymali do kontroli w
ubiegły piątek 26-latka, który miał przy sobie prawie
500 porcji dilerskich marihuany i metamfetaminy. Prokurator zastosował względem niego policyjny dozór i
poręczenie majątkowe. Grozi mu do 10 lat pozbawienia
wolności.
- Nieumundurowani policjanci zajmujący się zwalczaniem
przestępczości pseudokibiców zatrzymali 22 października do
kontroli drogowej audi. Za kierownicą siedział znany im 26-latek, który już wcześniej był karany za przestępstwa narkotykowe. Mężczyzna na widok policjantów zaczął się nerwowo
zachowywać, co tylko potwierdziło przypuszczenia stróżów
prawa. Podczas kontroli znaleźli przy nim prawie 300 działek
dilerskich metamfetaminy. Podczas przeszukania jego miejsca zamieszkania kryminalni znaleźli kolejnych prawie 200
działek zielonego suszu i znaczną sumę pieniędzy – poinformował rzecznik Komendy Miejskiej
Policji w Częstochowie. 26-letni mieszkaniec Częstochowy usłyszał już prokuratorskie zarzuty. Za
posiadanie znacznej ilości narkotyków grozi mu
do 10 lat pozbawienia wolności.
pn

Wartość rzeczy przekroczyła
pół miliona złotych

Handlowali
podrobionymi
ubraniami

W nocy z 10 na 11 października 2020 roku policja otrzymała zgłoszenie, że w jednym lokali w centrum Częstochowy odbywa się impreza taneczna, w której bierze udział wiele osób.
Interweniujący policjanci zauważyli kolejne osoby wchodzące
do klubu. Na drzwiach dyskoteki znajdowała się kartka z napisem „Urodziny Impreza Zamknięta”. Właściciel lokalu Marek
P. odmówił zamknięcia klubu i oświadczył, że odbywa się w
nim zamknięta impreza urodzinowa. Po dalszych czynnościach policji w końcu zamknął lokal. Jak mówi akt oskarżenia
- przesłuchani w postępowaniu świadkowie zeznali, że impreza nie miała charakteru zamkniętego i do lokalu mógł wejść
każdy. Na podstawie zapisów monitoringu stwierdzono, że w
klubie zgromadziło się co najmniej 221 osób. Markowi P. zarzucono sprowadzenie niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia
wielu osób, poprzez spowodowanie zagrożenia epidemiologicznego i szerzenia się choroby zakaźnej wywołanej wirusem
SARS-CoV-2. Marek P. nie przyznał się do winy. Twierdził, że
10 października 2020 roku nie zorganizował imprezy tanecznej, tylko pubową, gdzie ludzie przychodzili porozmawiać.
10 października 2020 roku Częstochowa została umieszczona w tzw. „żółtej strefie”, gdzie działalność polegająca na prowadzeniu dyskotek lub udostępnienia miejsca do tańczenia
była zabroniona z powodu pandemii.
Sąd uniewinnił Marka P., gdyż jego zdaniem prokuratura nie
przedstawiła żadnych dowodów na to, że w środku odbywała
się impreza taneczna. Wyrok jest nieprawomocny.
■ bea

Częstochowa

Podszedł do stolika
i zabrał cudzy portfel
oraz plecak

Częstochowscy policjanci zatrzymali sześć osób,
które handlowały podrobioną odzieżą. Na jednym z
targowisk funkcjonariusze zabezpieczyli nielegalny
towar o wartości nie mniejszej niż 500 tysięcy złotych. Zatrzymanym grozi do 2 lat więzienia.

Do 7,5 roku więzienia grozi 52-latkowi, który w jednym z
częstochowskich lokali, ukradł portfel i mały plecak.
Świadek tej sytuacji wraz z właścicielem knajpy w ruszyli za złodziejem. Udało się go zatrzymać i odebrać
skradziony łup. Jak się okazało, mężczyzna ma na swoim
koncie wiele tego typu „wybryków”.

W ubiegłą niedzielę nieumundurowani policjanci na
jednym z targowisk natrafili na 6 stoisk, na których
oferowane były do sprzedaży bluzy, kurtki, spodnie,
koszulki i bielizna z zastrzeżonymi znakami towarowymi znanych światowych producentów odzieży. Na
miejscu, oprócz policjantów, obecny był również
przedstawiciel kilku z pokrzywdzonych firm, który
wstępnie oszacował wartość podrobionych wyrobów
na kwotę nie mniejszą niż 500 tysięcy złotych.
Stróże prawa zatrzymali 5 mężczyzn i 1 kobietę narodowości bułgarskiej w wieku od 22 do 44 lat. Wszyscy
usłyszeli już zarzuty. Za wprowadzanie do obrotu
podrobionego towaru grozi im grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Do zdarzenia doszło w nocy z piątku na sobotę (22/23 października). Klient jednego z częstochowskich lokali zauważył, że nieznany mężczyzna podchodzi do stolika, przy którym pozostali goście zajęci byli rozmową i zabiera leżący na
stoliku portfel oraz podręczny plecak, po czym chowa je
pod kurtką i wychodzi. Świadek natychmiast powiadomił o
zajściu właściciela lokalu i po chwili razem pobiegli za złodziejem. Udało im się dogonić sprawcę i odebrać skradziony łup. Przytrzymali też 52-latka do przyjazdu policyjnego
patrolu. Właścicielka skradzionego mienia nie kryła zdziwienia całym zajściem, ponieważ nawet nie zauważyła faktu
kradzieży.
Mieszkaniec Częstochowy usłyszał już zarzuty. Za kradzież
popełnioną w warunkach recydywy grozi mu do 7,5 roku
pozbawienia wolności.
■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara
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Nowa tradycja

I Ogólnopolska Pielgrzymka
Myśliwych na Jasnej Górze
W niedzielę na Jasną Górę
przybyła I Ogólnopolska Pielgrzymka Myśliwych. - Tradycja
myśliwska związana jest z tradycjami chrześcijańskimi. Przybywamy tu, bo chcemy oddać
się pod opiekę Bożej Opatrzności i Maryi - powiedział Paweł Lisiak, przewodniczący Zarządu Głównego PZŁ, Łowczy
Krajowy.
Pielgrzymka ta zaplanowana
była już dwa lata temu, jednak
nie odbyła się ze względu na
pandemię COVID-19. W niedzielę
po raz pierwszy myśliwi przybyli
więc na Jasną Górę, aby uczestniczyć we mszy świętej pod przewodnictwem kapelana krajowego Polskiego Związku Łowieckiego ks. Sylwestra Dziedzica. Na ołtarzu złożone zostały relikwie św.
Huberta, który jest patronem
myśliwych. Podczas homilii, kapelan okręgowy z ZO Częstochowa ks. Piotr Mizera, podkreślił rolę myśliwych w społeczeństwie. My myśliwi często odczytujemy
naszą służbę jako misję społeczną. Nie możemy zapominać, że
jest to jeden z elementów etosu
działań wobec świata stworzonego, ofiarowanego nam przez Boga. Tylko takie rozumienie tej misji pozwoli nam godnie wypełniać powierzone nam szlachetne
obowiązki. Jesteśmy tutaj przed
obliczem Czarnej Madonny po
raz pierwszy, by wyrazić naszą
gotowość służby Bogu i Ojczyź-

nie. Do takiej postawy zobowiązuje nas to wyjątkowe miejsce powiedział. Oprawę muzyczną
wydarzenia zapewniła Orkiestra
Myśliwska Dęta Gminy Komprachcice, zespół sygnalistów
„Złoty Róg” z ZO Bydgoszcz i chór
myśliwski „Knieja” z ZO Zamość.
Pielgrzymi pozostawili na Jasnej
Górze pamiątkową tablicę.
- Myśliwy to człowiek, który
przede wszystkim kocha przyrodę, który kieruje się prawami
ludzkimi i boskimi w sposób
zdroworozsądkowy - powiedział
z kolei Paweł Lisiak, Łowczy Krajowy. Podkreślił on, że myśliwi
gospodarują populacjami zwierząt, które bez nich nie miałyby
szans przetrwania. - To co mówią
o nas pseudoekolodzy jest nieprawdą. Dzięki nam jest łoś,
żubr, bóbr. To działania myśliwych powodują to, że w dzisiejszym czasie bardzo zurbanizo-

wanym, kiedy to ludzie odebrali
naturalne siedliska zwierzętom,
są one przywracane. Chodzi o
utrzymanie gatunków np. drobnej zwierzyny, jak kuropatwa, zając. To dzięki nam one ciągle są przekonywał. Myśliwi mają dość
niechęci, jaką żywi do nich część
społeczeństwa. Paweł Lisiak uważa, że w dużej mierze wynika ona
z braku edukacji i informacji. Ludziom wydaje się, że myśliwi dla
rozrywki biegają po lesie i strzelają do zwierząt, ale przyświeca
im zupełnie inny cel - dbanie o
rozwój populacji zwierząt. Obecnie do Polskiego Związku Łowieckiego należy ok. 130 tysięcy osób,
które działają w 49 okręgach.
Dwa lata temu Związek wyznaczył swojego kapelana. Funkcję
tę pełni ks. Sylwester Dziedzic.
Poszczególne okręgi również mają swoich kapelanów.

Policja apeluje

Zadbaj o swoje zdrowie i przestrzegaj
zasad reżimu sanitarnego
Częstochowscy policjanci prowadzili kolejne działania, które
wykazały, że nie wszyscy
mieszkańcy miasta i powiatu
przestrzegają zasad reżimu sanitarnego. - Pamiętajmy, że na
terenie kraju nadal występuje
stan zagrożenia epidemicznego i tylko nasza odpowiedzialna postawa i stosowanie się
do obowiązujących zakazów i
nakazów może uchronić nas i
naszych bliskich przed zachorowaniem - przypominają
mundurowi.
W miniony piątek częstochowscy funkcjonariusze kontrolowali
przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego w częstochowskich
placówkach handlowych i miejskich
środkach
transportu
sprawdzając czy mieszkańcy stosują się do obowiązujących przepisów. Noszenie maseczek, dystans społeczny, dezynfekcja - te
proste, a zarazem istotne zachowania mogą uchronić nas i naszych bliskich przed zachorowaniem na COVID-19. - Mundurowi
wspólnie z funkcjonariuszami

straży miejskiej i pracownikami
sanepidu ujawnili łącznie 90
osób, które wbrew obowiązkowi
nie mieli zasłoniętych ust i nosa
maseczką. 51 z nich zostało ukaranych mandatami karnymi, 37
pouczono, a wobec 2 sprawców
wykroczenia skierowany zostanie wniosek o ukaranie do sądu informuje KMP w Częstochowie.
Przypomnijmy, że obowiązek zasłaniania ust i nosa w przestrzeniach zamkniętych dotyczy terenów nieruchomości wspólnej
obowiązuje na terenie nieruchomości wspólnych (na przykład na
klatce schodowej), w autobusie,
tramwaju i pociągu, w sklepie,
galerii handlowej, banku, na targu i na poczcie, w zakładzie pracy, jeśli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba (chyba, że
pracodawca postanowi inaczej),
w zakładzie pracy podczas bezpośredniej obsługi klienta/interesanta, w kinie i teatrze, u lekarza, w przychodni, w szpitalu, salonie masażu i tatuażu, w kościele, w szkole, na uczelni, w urzędzie i innych budynkach użyteczności publicznej (na przykład w

sądzie, w instytucji kultury, w
banku, na poczcie). Na świeżym
powietrzu, w lesie, parku, w zieleńcach, ogrodach botanicznych,
ogrodach zabytkowych, na drogach i placach, na terenie cmentarzy, promenad, bulwarów,
miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych, w rodzinnych
ogródkach działkowych i na plaży
oraz w czasie podróży prywatnym samochodem, motocyklem,
czterokołowcem czy motorowerem nie trzeba zasłaniać ust i nosa. Częstochowska Policja przypomina również o obowiązku
utrzymania co najmniej 1,5-metrowej odległości między pieszymi. Wyłączeni z tego obowiązku
są: rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia),
osoby wspólnie mieszkające lub
gospodarujące, osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia
specjalnego, osoby niemogące
się samodzielnie poruszać i ich
opiekunowie.
■ Paula Nogaj

■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara
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Przy ul. Śląskiej

Nowe pomieszczenia dla NGO
2 listopada zostanie otworzony
punkt Częstochowskiego Centrum Organizacji Pozarządowych dla NGO. Będzie on się
znajdować przy ul. Śląskiej 3/5.
Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych powstało,
aby wspomagać organizacje III
sektora. - Jego głównym zadaniem jest zapewnienie wsparcia
podmiotom ekonomii społecznej, czyli m.in.: stowarzyszeniom,
fundacjom, klubom sportowym,
ochotniczym strażom pożarnym,
spółdzielniom socjalnym. Centrum służy integrowaniu organizacji pozarządowych oraz wspieraniu ich statutowej działalności
na rzecz mieszkańców Częstochowy. CCOP udostępnia im m.

in. salę konferencyjną na spotkania oraz realizację działań statutowych - wyjaśnia częstochowski
magistrat. Istotne jest to, aby
mieszkanki i mieszkańcy Częstochowy poszerzali swoją wiedzę
na temat III sektora - jakie są
możliwości angażowania się w
działania COP i jak korzystać z
oferty organizacji. Nowy punkt
ma stać się miejscem spotkań,
wymiany informacji i usług częstochowskich organizacji. Będzie
on czynny od godz. 9:00 do
17:00. - Kwestię terminów wynajmu pomieszczeń CCOP regulują
zapisy Zarządzenia nr 1390.2021
Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 2 lutego 2021 roku, które
dostępne jest na stronie BIP oraz
stronie miejskiej - informuje
Urząd Miasta Częstochowy.

Konkurs „Modernizacja Roku i Budowa XXI wieku”

Nagrodzono Promenadę
Śródmiejską
Decyzją Instytutu Badawczego
Dróg i Mostów nasza Promenada Śródmiejska została nagrodzona w ogólnopolskim
konkursie „Modernizacja Roku
i Budowa XXI wieku”.
Zakończona w ubiegłym roku
inwestycja Gminy Miasta Częstochowy została oceniona jako
,,znaczący wkład w rozwój miasta”. Jak zauważono w uzasadnieniu podpisanym przez dyrektora
Instytutu Badawczego Dróg i Mostów dra inż. Mariusza Urbańskiego – przy projektowaniu
wzięto pod uwagę potrzeby osób
w każdym wieku, w tym także
osób z niepełnosprawnościami.
Promenada ma bowiem wydzielone strefy o odrębnych funkcjach – wypoczynku czynnego, cichego oraz integracji społecznej,
co zapewnia mieszkańcom nieszablonowe miejsce wypoczynku
i rekreacji w centrum miasta. Ogólnopolski Konkurs Budowlany ,,Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku” służy wyłonieniu i
nagrodzeniu wyróżniających się
szczególnymi walorami przedsięwzięć budowlanych ukończonych w danym roku. Mogą brać
w nim udział jedynie nowo wybudowane obiekty. Konkurs ma też
propagować i wspierać ratowanie budowli stanowiących dziedzictwo narodowe, a także promować modernizację, przebudowę czy rozbudowę obiektów dla
uzyskania efektów użytkowych i
estetycznych. Organizatorem
jest Stowarzyszenie Ochrony Narodowego Dziedzictwa Materialnego. Obok jego przedstawicieli
w skład jury wchodzą reprezentanci ministerstw, centralnych instytucji, uczelni i jednostek naukowych (takich jak m.in. Instytut
Badawczy Dróg i Mostów, który
przyznał Częstochowie nagrodę),
a prace jurorów wspomagają inspektorzy nadzoru budowlanego. Gala wręczania nagród odbywa się w Warszawie - wyjaśnia
częstochowski magistrat.

W tegorocznym finale konkursu
„Modernizacja Roku & Budowa
XXI w.” znalazła się nie tylko Promenada Śródmiejska, ale także
rewitalizacja częstochowskiego
Starego Rynku z pawilonem wystawowym w miejsce Starego Ratusza. Promenada Śródmiejska
powstała na poprzemysłowym
terenie dawnego ,,Węglobloku”.
W ramach inwestycji zagospodarowano ponad 13 tys. m kw.
Stworzono miejsca do rekreacji
dla osób starszych, jak i młodszych, stawiających na aktywny
wypoczynek. Nie mogło zabraknąć również atrakcji także dla
dzieci. Co ważne, zadbano o dostępność traktu dla osób z niepełnosprawnościami. Wszystkie
te cechy sprawiają, że promenada jest jedną z ważniejszych
inwestycji wpisujących się w cele
programu ,,Kierunek Przyjazna
Częstochowa”. - Głównym elementem kompozycji jest bulwar
łączący dwa place – wejściowy (z
pergolą) i centralny (z placem rekreacji). Plac centralny oddziela
od otoczenia ,,zielona” skarpa. W
obrębie Promenady wydzielono
też trawiastą ,,plażę miejską” z leżakami. Postawiono na maksymalne wykorzystanie istniejącej
zieleni, a jednocześnie posadzono 44 nowe drzewa oraz 1600
krzewów. Inwestycję – wartą 6,4
mln zł – odebrano pod koniec listopada 2020 roku. Promenada
jest otwarta na modyfikacje i
wzbogacanie jej kolejnymi elementami. Już wczesną jesienią
tego roku, dzięki miejskiemu Budżetowi Obywatelskiemu, przybył jej plac zabaw i rekreacji –
m.in. z trampoliną i stołem do
gry w pingponga. Od czasu zakończenia budowy pojawiły się
tam również nowe drzewa sadzone np. przez piłkarzy Rakowa
- przypomina częstochowski magistrat. Promenadzie Śródmiejskiej nadano imię Olgi Aleksandry Sipowicz „Kory”, wokalistce
zespołu grupy Maanam.
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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
MOTORYZACYJNE
KUPIĘ

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

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

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 Lodówka mastercook duża,
biała. Tel. 721 390 993

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

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

O Maszyna dziewiarska firmy
bosch
tel. 34 362 94 27

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 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 - tel. 697 272 102
O Garnek do gotowania ciśnieniowego PRESTO, 5L / 200 zł, nowy,
tel. 697 272 102
O Kawiarkę ciśnieniową DeLonghi
CAFE TREVISO, b.dobra, 200 zł,

O Kuchnia gazowo- elektryczna
tel. 721 390 993

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
O Pralka whirlpool ładowana
od góry. Tel. 721 390 993
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 2x25W + głośnik basowy,

300 zł, tel. 697 272 102
O Serwis obiadowo-kawowy:
(6-osobowy) z kamionki ciemny
brąz; -z duralxu; tel. 504 230 153
O Sofa - mało używana,rozkładana.
Szara, dół czarny. Szer. 90 cm,
po rozłożeniu 200 cm. Pojemnik
na pościel. Tel. 792 617 695
O Telefon OPPO A12, czarny,
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 TV LCD 32 cale funai.
Tel. 721 049 100
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
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, 500 zł,
tel. 697 272 102

PRACA

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, porządki 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 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
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INFORMACJA: 792 620 051

Wybrane samochody na dzień 22 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,

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

169.900 zł

34.900 zł

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

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

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

139.900 zł

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

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

OPEL CROSLANDER X 1.2 E, rok prod. 2019, 

64.200 zł

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

29.900 zł

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

33.500 zł

AUDI A4 2.0 D, rok prod. 2014, 

43.000 zł

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

22.000 zł

AUDI A8 4.2 E, rok prod. 2006, 

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

11.800 zł



94.900 zł

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

SUZUKI GRAND VITARA 1.6 E, 4x4, kraj., I-wł., serwisowany,



zakup w 2014, 

44.900 zł

DACIA DUSTER 1.5 D, rok prod. 2016, 

41.900 zł

FORD FIESTA 1.25 E, rok prod. 2009, 

17.900 zł

TOYOTA AVENSIS 2.0 D, rok prod. 2009, 

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

16.900 zł

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

serwisowany, rok prod. 2017, 

68.900 zł

VW JETTA 1.6 E, rok prod. 2007, 

17.900 zł

KIA CEED 1.4 E, rok prod. 2007, 

11.700 zł

VW GOLF VII, 1.5 E, rok prod. 2018, kraj., F-VAT

69.500 zł

11.200 zł

VW NEW BEETLE 2.0 E, rok prod. 1999,

serwisowany,

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

MAZDA RX-8 1.4 E, rok prod. 2003, 
MERCEDES S350 3.0 D, rok prod. 2009,

39. 000 zł

MERCEDES GL450 4.7 E, rok prod. 2013,

109. 000 zł

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



MITSUBISHI LANCER 1.6 E, zakup 2005, 
OPEL ASTRA IV, 1.7 D, zakup 2013, 

173. 900 zł
6.800 zł
24.000 zł

19.900 zł
28.900 zł

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

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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