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ENERGICZNA, ZASKAKUJĄCA KOMEDIA,
KTÓREJ NIE MOŻESZ PRZEGAPIĆ!

Częstochowa

Stadion Rakowa:
zakres prac
rozszerzony
Miasto zwiększyło zakres prac na
stadionie Rakowa. W ich ramach
wymieniona
zostanie
nawierzchnia parkingów w pobliżu
głównego wejścia oraz zamontowane zostaną siatki typu mesh z
nadrukiem, osłaniające trybuny i
ogrodzenie zewnętrzne stadionu
Rakowa.
Wciąż trwają ostatnie roboty
(konstrukcja wieży z obiektami modułowymi, kabiny komentatorskie,
drogi, chodniki, ogrodzenia) objęte I
etapem przebudowy MSP Raków
wraz z pracami dodatkowymi, zleconymi m.in. na wniosek PZPN i policji. - Kolejnym rozszerzeniem I etapu jest realizowana obecnie wymiana nawierzchni parkingów w pobliżu głównego wejścia na stadion
oraz planowany w drugiej połowie
listopada montaż siatek typu mesh
z nadrukiem, osłaniających trybuny
i ogrodzenie zewnętrzne stadionu

Rakowa - mówi Włodzimierz Tutaj,
rzecznik prasowy magistratu. - Taka
„opaska” ma podnieść bezpieczeństwo i estetykę obiektu. W związku
z tym podpisany został aneks z wykonawcą na 440 tys. zł, a zakończenie wszystkich prac zostało przesunięte na koniec listopada obecnego
roku - dodaje.
Przy tej okazji przypominamy, że
miasto złożyło wniosek o dofinansowanie drugiego etapu przebudowy i rozbudowy Centrum Piłki Nożnej. Został on wpisany do wieloletniego planu ministerialnego programu inwestycji o szczególnym
znaczeniu dla sportu.
W ramach inwestycji zaplanowano m.in. wykonanie podgrzewanych boisk treningowych z zapleczem i wyposażeniem, dobudowanie kondygnacji do parterowego
obiektu klubu, podniesienie standardu budynków szkoleniowych
oraz stworzenie centrum odnowy

biologicznej. Zadanie ma kosztować 15 mln zł – miasto zamierza zabezpieczyć na nie ponad 6,5 mln zł i
uzyskać z Ministerstwa Sportu dofinansowanie w wysokości blisko 8,5
mln zł.

Ruszy na początku grudnia

Proces śmieciowych
przestępców w Katowicach
Na początku grudnia przed katowickim
sądem ruszy proces dwóch mężczyzn.
Oskarżeni na prywatnej posesji przy ul.
Hallera zgromadzili ponad 300 beczek
wypełnionych niebezpiecznymi dla
zdrowia i życia chemikaliami.
W maju 2018 r. Mateusza K. i Piotr P. wydzierżawili od prywatnego właściciela
działkę przy ul. Hallera w Częstochowie.
Przedsiębiorcy z Katowic mieli tam segregować surowce plastikowe, tekstylne, papier. Po dwóch miesiącach okazało się, że
składują tam niebezpieczne chemikalia.
Właściciel działki zauważył około 100 beczek o pojemności 1000 litrów, kazał
dzierżawcy natychmiast usunąć podejrzane pojemniki. Po trzech
dniach zawiadomił policję. W
sumie na działce znajdowało
sie ponad 300 tysiąclitrowych
beczek z „trucizną”. Biegły z
zakresu chemii ustalił, że
beczki zawierały łatwopalne

substancje niewiadomego pochodzenia,
stwarzające wysokie zagrożenie pożarowe dla sąsiednich budynków i infrastruktury drogowej. Miały także szereg związków organicznych wywołujących nowotwory lub zwiększających zachorowalność
na raka oraz działały szkodliwie na funkcje
rozrodcze i płodność.
Mateuszowi K. i Piotrowi P. postawiono
zarzuty składowania wbrew przepisom
odpadów w sposób zagrażający życiu i
zdrowiu wielu osób oraz mogący spowodować istotne obniżenie jakości wody, powietrza i powierzchni ziemi. Mateusz K.
przyznał się do winy. Przed prokuratorem
zeznał, że odpady trafiły do Częstochowy
z Gliwic, winą obciążył Piotra P. Twierdził
również, że całym procederem kierował
„Dimitrij ze Wschodu”. Piotr P. nie przyznał się do winy i odmówił złożenia wyjaśnień. Prokuratura ustaliła, że to on był
„mózgiem operacji śmieciowej”. Proces
oskarżonych ruszy na początku grudnia
przed katowickim sądem.
Bea

Wypadek w Gruszewni

Kierowca osobówki
nie przeżył
Nie udało się uratować życia 58-letniemu
mieszkańcowi powiatu kłobuckiego,
który w piątkowy poranek doprowadził
do wypadku w Gruszewni. Mężczyzna z
nieustalonej przyczyny przejechał przez
oś jezdni, po czym czołowo zderzył się z
kierowcą ciężarówki.

Do zdarzenia doszło w piątek około godziny 6.45 na drodze krajowej nr 43, w
miejscowości Gruszewnia, w powiecie kłobuckim. Ze wstępnych ustaleń policjantów z kłobuckiej drogówki wynika, że jadący w kierunku Kłobucka kierujący osobowym renault, z nieustalonej przyczyny
przejechał przez oś jezdni i zderzył się z
kierowcą jadącym z przeciwka ciągnikiem
siodłowym z naczepą.
58-letni kierowca osobówki odniósł bardzo poważne obrażenia. Został przewie-

ziony do częstochowskiego szpitala. Niestety jego życia nie udało się uratować.
Kierowca ciężarowego zestawu, 43-letni
mieszkaniec województwa wielkopolskiego, na skutek wypadku nie odniósł obrażeń ciała, w chwili zdarzenia był trzeźwy.
Na miejscu wypadku pracowali policjanci z kłobuckiej drogówki wraz z technikiem
kryminalistyki, pojazdy biorące udział w
zdarzeniu zostały zabezpieczone do badań stanu technicznego, W czasie wykonywania policyjnych czynności, droga krajowa nr 43 była całkowicie zablokowana
do godziny 10.00 kiedy to przywrócono
ruch w obu kierunkach.
Dokładne przyczyny i okoliczności tego
tragicznego zdarzenia będą wyjaśnione w
toczącym się postępowaniu, podczas którego kryminalni skorzystają z opinii biegłych z zakresu między innymi stanu technicznego pojazdów oraz rekonstrukcji wypadków drogowych.
■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara
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AKTUALNOŚCI

Częstochowa

Ukradli defibrylator.
Chcieli go sprzedać
Nietypowa kradzież w naszym
mieście. Łupem czterech mężczyzn
padł...
defibrylator
zamontowany na budynku jednej
z firm w centrum Częstochowy.
Jeden z rabusiów został już zatrzymany. Nie potrafił jednak
wyjaśnić policjantom, dlaczego
wspólnie z kolegami ukradł
urządzenie przeznaczone do ratowania ludzkiego życia i
zdrowia.
Do tego bulwersującego zdarzenia doszło w środę (3 listopa-

da). Policjanci z „jedynki” otrzymali zgłoszenie o kradzieży defibrylatora. Urządzenie zamontowane było na budynku jednej z
częstochowskich firm przy ulicy
Focha w miejscu ogólnodostępnym. Ze wstępnych ustaleń wynikało, że poprzedniego dnia tuż
przed północą czterech nieznanych mężczyzn włamało się do
kapsuły zabezpieczającej i ukradło z jej wnętrza Automatyczny
Defibrylator Zewnętrzny (AED).
Jeden ze sprawców został ustalony po niespełna trzech godzi-

Jasna Góra

Można zwiedzać
jasnogórską kryptę
Raz w roku – od uroczystości
Wszystkich Świętych – na Jasnej
Górze, w podziemiach Kaplicy
Matki Bożej, udostępniana jest
do zwiedzania XVII-wieczna
krypta ze szczątkami i prochami
paulinów. Można do niej wejść
przez cały listopad.

Jedyną dostępną kryptą w Sanktuarium, będącą jednocześnie
jednym z najstarszych miejsc Jasnej Góry, jest ta znajdująca się
w tzw. przybudówce kaplicy Matki Bożej. Tam w 36. niszach wykutych w skale pochowani są ojcowie i bracia paulini. Ich kości

Częstochowa

Miał ponad 40 kg
marihuany
Najbliższe trzy miesiące spędzi
w areszcie 66-latek, który uprawiał
konopie
indyjskie.
Funkcjonariusze odkryli u niego
1300 krzaków oraz ponad 40 kilogramów marihuany. Ponadto
na jego posesji odkryto samochód pochodzący z kradzieży.
Kryminalni z Komisariatu Policji
3 w Częstochowie mieli informację, że w jednym z lokali w cen-

trum Częstochowy przechowywane są narkotyki. Policjanci
udali się we wskazane miejsce,
gdzie potwierdzili swoje przypuszczenia. Na miejscu zabezpieczyli ponad 1 300 krzewów
konopi indyjskich innych niż
włókniste oraz ponad 40 kilogramów marihuany. Ponadto w
trakcie działań funkcjonariusze
na posesji ujawnili pojazd marki
audi pochodzący z kradzieży do-

nach od zdarzenia. 22-latek w
chwili zatrzymania był pijany,
dlatego trafił do policyjnego
aresztu. Nie potrafił jednak wyjaśnić policjantom, dlaczego wspólnie z kolegami ukradł urządzenie
przeznaczone do ratowania ludzkiego życia i zdrowia. Następnego dnia, po wytrzeźwieniu przyznał się do winy i tłumaczył, że
wspólnie z kolegami ukradł AED
z zamiarem jego późniejszego
sprzedania. Młody mężczyzna
usłyszał prokuratorski zarzut i
został objęty policyjnym dozorem. Za kradzież z włamaniem
grozi mu do 10 lat więzienia.
Policjanci są już na tropie pozostałych osób, wspólnie z którymi
22-latek dopuścił się tego przestępstwa. Działania mundurowych skupiają się również na odzyskaniu skradzionego sprzętu.

złożono we wspólnym grobie 13
października 1836 r. po 7-godzinnym nabożeństwie żałobnym.
W krypcie spoczywają m.in. generałowie zakonu i przeorzy Jasnej Góry m.in.: o. Piotr Markiewicz, przeor Jasnej Góry w czasie
I wojny światowej i długoletni generał zakonu oraz o. Pius Przeździecki, generał zakonu paulinów
w okresie II wojny światowej. Od
1968 r. zmarli ojcowie i bracia
paulini chowani są na miejskim
cmentarzu św. Rocha w Częstochowie.
Krypy w podziemiach Kaplicy
Matki Bożej udostępnione są dla
pielgrzymów przez cały listopad.

konanej na terenie Słowacji oraz
odkryli nielegalny pobór prądu.
Na miejscu zatrzymany został
66-latek z Częstochowy. Mężczyzna najbliższe 3 miesiące spędzi
w areszcie.
Tego samego dnia mundurowi
z wydziału kryminalnego komendy miejskiej, zatrzymali 32-letniego mieszkańca Częstochowy,
który na polanie uprawiał 22
krzewy konopi innych niż włókniste oraz posiadał ścięte krzewy o
wadze około 5 kilogramów. W jego plecaku w chwili zatrzymania
ukrywał dodatkowo ponad 800
gramów marihuany. Za czyny,
których się dopuścił, odpowie
przed sądem. Może mu grozić do
10 lat pozbawienia wolności.

Uwaga!

W sprawie dowodu tylko do godziny 11.30
W związku z tym, że rząd wdraża
nowy rodzaj dowodów osobistych, 5 listopada wszelkie
sprawy z nimi związane załatwimy tylko do godziny 11.30.
Podobnie będzie w całym kraju.
W piątek, 5 listopada Wydział
Spraw Obywatelskich Urzędu
Miasta Częstochowy będzie
przyjmował interesantów tylko
do godziny 11.30. - Powodem
jest wdrożenie przez rząd z
dniem 7 listopada rozwiązań
technicznych, które umożliwią

wydawanie dowodu osobistego
w nowej formule – zawierającego odciski palców. Podobne
ograniczenia w załatwianiu
spraw związanych z dowodami
osobistymi wystąpią więc w urzędach w całej Polsce - mówi Włodzimierz Tutaj, rzecznik prasowy
magistratu.
Jak informowano na stronach
rządowych pod koniec września,
wnioski o dowody osobiste z drugą cechą biometryczną będziemy
mogli składać od 8 listopada. Odpowiednie rozwiązania technicz-

ne zostaną wdrożone dzień
wcześniej – tak przynajmniej zapowiadali przedstawiciele odpowiedzialnych za to przedsięwzięcie resortów: Ministerstwa Cyfryzacji oraz Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji.
Co warto zapamiętać – w związku z wprowadzeniem nowych
dowodów nie będzie konieczności obowiązkowej wymiany ważnych dokumentów. Dotychczasowymi dowodami będziemy mogli
posługiwać się do czasu, gdy
utracą ważność.
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MZD

Sprawdzą,
czy e-kontrola
ma sens
MZD chce sprawdzić, czy system
e-kontroli sprawdzi się w naszym mieście. Z tego też powodu
przeprowadzony zostanie jednodniowy test.

- Miejski Zarząd Dróg wyłonił
wykonawcę usługi polegającej na
przeprowadzeniu jednodniowej
kontroli Strefy Płatnego Parkowania w Częstochowie pod
względem pojazdów, które parkowały powyżej pięciu minut
(zgodnie z obowiązującym czasem oczekiwania podczas kontrolowania manualnego). Kontrola przeprowadzona będzie
przy użyciu samochodu wyposażonego w system do e-kontroli
opłat parkingowych - informuje
Maciej Hasik, rzecznik prasowy
MZD w Częstochowie.
Tego typu pilotażowa, jednorazowa kontrola odbędzie się do
końca roku, w jeden z dni robo-

czych. Przeprowadzi ją firma
MCX.
- Przetestowanie takiej nowoczesnej technologii ma przynieść
odpowiedź na pytanie, czy tego
typu rozwiązanie – wspomagające pracę kontrolerów w terenie,
choćby w niekorzystnych warunkach atmosferycznych czy w razie braków kadrowych – jest wydajne i jak sprawdza się w strukturze częstochowskiej Strefy
Płatnego Parkowania - dodaje.
Na tego typu rozwiązania stawia coraz więcej miast, nie tylko
w Polsce, ale i Europie – Częstochowa też chce je wypróbować.
Pilotaż nie jest jednoznaczny z
planami zakupu i wdrożenia tego
typu systemu na stałe. Test ma
służyć głównie analizie funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania i sprawdzeniu potencjalnych rozwiązań poprawiających
jej działanie w przyszłości.

COVID-19

Szczyt
zachorowań prawdopodobnie
na przełomie
listopada
i grudnia
- Najnowsze prognozy przewidują, że szczyt zachorowań
będzie na przełomie listopada i
grudnia. Decyzje o ewentualnym
zaostrzeniu obostrzeń będą zależeć od wzrostu liczby zakażeń
w tym tygodniu - powiedział we
wtorek wiceminister zdrowia
Waldemar Kraska.
Wiceminister zdrowia był pytany w „Sygnałach Dnia” Polskiego
Radia o ewentualne regionalne
lockdowny i zaostrzenie obostrzeń. - Ten tydzień będzie dość
ważny - zobaczymy, jaka jest
utrzymująca się tendencja. Czy
to jest tendencja wzrostowa na
poziomie 100 procent, 110 procent - jak mieliśmy już w poprzednich dniach, czy to będzie
zdecydowanie mniejsza tendencja wzrostowa - powiedział Kraska. - Ta decyzja, jeśli będzie podejmowana, to będą najbliższe
dni. Na dzień dzisiejszy takich decyzji nie ma - dodał.
Dopytywany o nowe zalecenia
dotyczące liczby osób w komuni-

kacji miejskiej, przyznał, że MZ
rozważa wydanie nowych zaleceń. - Ale to będzie punktowo,
najczęściej powiatami, oczywiście z wyłączeniem osób, które
są zaszczepione - powiedział.
Zwrócił uwagę, że prawie codziennie zbiera się z Ministerstwie Zdrowia sztab, podczas
którego resort otrzymuje dane z
Polski wschodniej, gdzie odnotowywanych jest najwięcej zakażeń. Jak dodał, niepokojące sygnały docierają też z woj. zachodniopomorskiego, śląskiego, małopolskiego. - Tam nowych przypadków jest coraz więcej, ale także więcej jest zajętych łóżek - poinformował.
- Najnowsze prognozy przewidują, że szczyt zachorowań będzie na przełomie listopada i
grudnia. Czy tak się stanie - trudno powiedzieć. Epidemia nie czyta naszych prognoz, tak jak pokazały poprzednie miesiące - nie
zawsze się one sprawdzają - powiedział Kraska.

■ 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
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

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.

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

USŁUGI

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 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 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,

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

■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara
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INFORMACJA: 792 620 051

Wybrane samochody na dzień 5 listopada 2021
MERCEDES GLC
2.0 D, 4x4, rok prod. 2018,
kraj., I-wł., serwisowany,
automat

169.900 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

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

74.900 zł

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

114.900 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. 2008, sedan, 

29.900 zł

OPEL CROSLANDER X 1.2 E, rok prod. 2019, 

64.200 zł

AUDI A8 4.2 E, rok prod. 2006, 

26.300 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

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


94.900 zł

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


139.900 zł

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

61.900 zł

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

17.900 zł
9.900 zł

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

7.900 zł

RENAULT TWINGO 1.2 E, rok prod. 2010, 

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

11.500 zł

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

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

1.800 zł



44.900 zł

DACIA DUSTER 1.5 D, rok prod. 2016, 

41.900 zł

SEAT ALHAMBRA 2.0 D, rok prod. 2010, 

15.900 zł

FORD FIESTA 1.25 E, rok prod. 2009, 

17.900 zł

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

9.200 zł

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

16.900 zł

SEAT IBIZA 1.9 D, rok prod. 2004, 

9.800 zł

TOYOTA AVENSIS 2.0 D, rok prod. 2009, 

19.900 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

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

MERCEDES ML 320, 3.2 E+LPG, rok prod. 2002, automat,

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

69.500 zł

kraj., I-wł.,

VW NEW BEETLE 2.0 E, rok prod. 1999,



9. 900 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 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

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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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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