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Do pięciu lat więzienia grozi 47-latkowi z 
Rudnik, którego próbowali zatrzymać po-
licjanci. Ten jednak zlekceważył dawane 
przez nich sygnały i zaczął uciekać. Funk-
cjonariusze ruszyli za nim w pościg. 
Ostatecznie, gdy udało się go dogonić, 
kierowca zamienił się miejscami z pasa-
żerem... Jak się bowiem okazało, wsiadł 
za kierownice po pijanemu. Na dodatek 
badanie na zawartość narkotyków wyka-
zało, że mógł znajdować pod wpływem 
metamfetaminy.

Mundurowi patrolowali Rędziny, gdy za-
uważyli kierującego mercedesem, który nie 
stosował się do przepisów i zagrażał bezpie-
czeństwu innych uczestników ruchu drogo-

wego. Nie dość, że jechał z prędkością ponad 
100 km/h w obszarze zabudowanym, to w 
dodatku z taką prędkością wyprzedzał inne 
pojazdy na podwójnej ciągłej i na przejściu 
dla pieszych.

Policjanci podjęli próbę zatrzymania pirata 
drogowego, jednak na widok policyjnych sy-
gnałów, mercedes przyspieszył. Mundurowi 
ruszyli za nim w pościg. Siedzący za kierowni-
cą 47-latek próbował uniknąć kontroli, zjeż-
dżając z drogi głównej na osiedlową. Tam po-
licjanci zajechali mu drogę, wymuszając za-
trzymanie pojazdu.

- Gdy podchodzili do samochodu, zauwa-
żyli, że siedzący za kierownicą 47-latek za-
mienia się miejscami z pasażerem - mówi 
podkomisarz Sabina Chyra-Giereś, oficer 
prasowy częstochowskich policjantów. - Za-

równo kierujący, jak i pasażer nie stosowali 
się do wydawanych przez policjantów pole-
ceń. Podczas zatrzymania, do policjantów 
podszedł mundurowy z Komendy Miejskiej 
w Katowicach, który będąc na wolnym, był 
świadkiem całej sytuacji i udzielił kolegom 
wsparcia - dodaje podkomisarz Sabina Chy-
ra-Giereś.

Jak się okazało, kierujący miał prawie 1,5 
promila alkoholu w organizmie, a badanie na 
zawartość narkotyków wykazało, że mógł 
znajdować pod wpływem metamfetaminy. 
Mężczyźnie została pobrana krew do badań 
toksykologicznych. Po wytrzeźwieniu usłyszał 
zarzuty. Za kierowanie samochodem w sta-
nie nietrzeźwości, niezatrzymanie się do kon-
troli drogowej oraz szereg wykroczeń w ru-
chu drogowym grozi mu do 5 lat więzienia.

Kłobuck

Nie ustąpił 
pierwszeństwa. 
Doprowadził  
do wypadku
Dwie osoby trafiły do szpitala po wy-
padku, do którego doszło na skrzyżowaniu 
ulic Wspólnej i Zielonej w Pankach. Jak 
ustalili funkcjonariusze, kierowca osobo-
wego fiata, wyjeżdżając z ulicy 
podporządkowanej, nie udzielił pierw-
szeństwa kierującej volkswagenem.

Do zdarzenia doszło w czwartek, 2 grudnia, 
około godziny 8.30. Jak wstępnie ustalili poli-
cjanci,  80-letni kierowca fiata, wyjeżdżający z 
ul. Wspólnej, nie udzielił pierwszeństwa prze-
jazdu, jadącej ul. Zieloną 50-letniej kierującej 
volkswagenem. Kierowca fiata jest mieszkań-
cem gminy Przystajń, natomiast kierująca vol-
kswagenem zamieszkuje w gminie Panki. 
Oboje kierujący byli trzeźwi.

Na skutek zdarzenia obrażeń ciała doznała 
kobieta kierująca volkswagenem oraz 15-let-
nia pasażerka tego pojazdu. Obie poszkodo-
wane zostały zabrane do częstochowskiego 
szpitala na szczegółowe badania. Dokładne 
przyczyny i okoliczności zdarzenia będą wyja-
śnione w toczącym się postępowaniu. W za-
leżności od kwalifikacji medycznej obrażeń 
ciała, jakich doznały kobiety podróżujące vol-
kswagenem, zdarzenia będzie potraktowane 
jako kolizja drogowa lub jako wypadek.

Myszków

Pomogli 
67-latce, której 
pojazd odmówił 
posłuszeństwa
Myszkowscy policjanci pomogli 67-letniej 
kierującej, której pojazd na środku skrzy-
żowania odmówił posłuszeństwa. 
Funkcjonariusze nie pozostali obojętni na 
widok bezradnej kobiety i pomogli prze-
stawić jej pojazd w bezpiecznym miejscu.

Do zdarzenia doszło na skrzyżowaniu ulic 
Pułaskiego i Krasickiego. Mundurowi z mysz-
kowskiej drogówki patrolując rejon miasta, 
zauważyli unieruchomiony na środku ruchli-
wego skrzyżowania samochód. Przy nim stała 
bezradna i zdenerwowana kobieta. Stróże 
prawa natychmiast zareagowali i zaoferowali 
jej swoją pomoc. Jak się okazało, w pojeździe 
najprawdopodobniej doszło do awarii sprzę-
gła. W trosce o bezpieczeństwo kobiety, jak i 
innych uczestników ruchu drogowego, nie 
czekając na inne służby, policjanci przestawili 
auto w bezpieczne miejsce.

Policja

Pościg w Rędzinach. 
Kierowca był pod wpływem alkoholu 
i prawdopodobnie narkotyków

Prokuratura przedłużyła do 26 lutego 
2022 roku śledztwo w sprawie morder-
stwa 27-letniej Karoliny W. z Częstochowy. 
Zarzuty zabójstwa już wcześniej posta-
wiono 29-letniemu Krystiana W., mężowi 
kobiety.

Do zbrodni doszło w sierpniu 2021 roku. 
Kobieta była widziana po raz ostatni 28 sierp-
nia 2021 roku. Miała wyjść wczesnym ran-
kiem po telefon do samochodu. Później nie 
było z nią żadnego kontaktu, a jej telefon był 
wyłączony. Dlatego Komenda Miejska Policji 
w Częstochowie apelowała o pomoc w po-
szukiwaniach poprzez media.

Niestety 30 sierpnia ciało kobiety zostało 
znalezione na w Łobodnie, niedaleko granicy 
z miejscowością Kamyk. Jak ustaliła prokura-
tura sprawcą zabójstwa był mąż kobiety.

Krystian W. był w faktycznej separacji z żo-
ną, ale nie potrafił pogodzić się z rozstaniem. 
To właśnie nieporozumienia na tym tle były 
prawdopodobną przyczyną zabójstwa.

- Do zabójstwa doszło w samochodzie, 
przyczyną śmierci było uduszenie. Sprawca 
wywiózł ciało do miejscowości Łobodno i 
tam je ukrył. Zlecono sekcję zwłok, która 
określi przyczyny zgonu. Prawdopodobną 
przyczyną zabójstwa były nieporozumienia 
związane z rozpadem małżeństwa – relacjo-
nował wówczas prokurator Tomasz Ozimek, 

rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w 
Częstochowie.

Krystian W. w sądzie mówił dziennika-
rzom, że żałuje swojego czynu. Mężczyzna, 
Prokuratura wystąpiła do sądu o tymczaso-
wy areszt dla Krystiana W., a sąd przychylił 
się do wniosku.

Prokuratura w Częstochowie podjęła de-
cyzję o przedłużeniu śledztwa w sprawie za-
bójstwa Karoliny W. do 26 lutego 2022 roku. 
Śledczy wciąż czekają m.in. na wyniki eksper-
tyz, które pozwolą dokładnie określić mecha-
nizm zabójstwa. Mężczyźnie grozi gara doży-
wotniego więzienia.

 ■ RED

Śledztwo w sprawie zabójstwa 
częstochowianki przedłużone



2 PONIEDZIAŁEK-WTOREK, 6-7 GRUDNIA 2021

 ■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara

Od środy prowadzone są wzmo-
żone kontrole inspekcji 
sanitarnej w sklepach, hotelach i 
lokalach gastronomicznych.

- To nie są kontrole dotyczące in-
dywidualnych osób, bo tym zajmu-
je się policja, czy przestrzegamy 
obowiązku noszenia maseczek, za-
chowania dystansu. To są kontrole 
podmiotów gospodarczych, to są 
kontrole sklepów, hoteli, lokali ga-
stronomicznych - poifnormował 
Wojciech Andrusiewicz, rzecznik Mi-
nisterstwa Zdrowia.

W środę weszły w życie nowe 
obostrzenia sanitarne, przepisy 
tzw. pakietu alertowego w związku 
z wariantem omikron koronawiru-
sa SARS-CoV-2, zapowiedziane w 
poniedziałek przez ministra zdro-
wia Adama Niedzielskiego.

To limit 50-procentowego obło-
żenia obowiązuje w kościołach, lo-
kalach gastronomicznych, hotelach 
i obiektach kulturalnych takich, jak 
np.: kina, teatry, opery, filharmonie, 
domy i ośrodki kultury, a także pod-
czas koncertów i widowisk cyrko-
wych. Taki sam limit dotyczy obiek-
tów sportowych: basenów i aqu-
aparków (do tej pory było to 75 
proc. obłożenia).

Z 500 do 250 osób zmniejszono 

limit osób na wydarzeniach sporto-
wych organizowanych poza obiek-
tami sportowymi. Maksymalnie 100 
osób może uczestniczyć w takich 
zgromadzeniach i uroczystościach, 
jak wesela, komunie, konsolacje i 
spotkania, a także podczas dysko-
tek (do tej pory limit wynosił 150 
osób). Limit nie dotyczy osób w peł-
ni zaszczepionych przeciw CO-
VID-19.

Z kolei limit jedna osoba na 15 
mkw. obowiązuje na siłowniach, w 
klubach i centrach fitness, hazar-
dzie, muzeach, galeriach sztuki, tar-
gach, wystawach, kongresach i kon-
ferencjach (do tej pory obowiązywał 
limit jednej osoby na 10 mkw.). Taki 
sam limit obowiązuje w obiektach 
handlowych, targach, wystawach, 
kongresach i konferencjach.

Zmianie uległy również zasady 
dla podróżnych przybywających do 
Polski spoza Unii Europejskiej, spo-
za strefy Schengen oraz spoza Tur-
cji. Podróżni niezależnie od środka 
transportu podlegają 14-dniowej 
kwarantannie (do tej pory 10-dnio-
wej). Mogą być z niej zwolnieni m.in. 
w przypadku, gdy są w pełni za-
szczepieni preparatem dopuszczo-
nym do obrotu w UE. Zwolnienie z 
kwarantanny możliwe jest na pod-
stawie testu PCR wykonanego po 

upływie 8 dni od przekroczenia gra-
nicy. Z nowych przepisów wynika 
również, że osoby podróżujące z 
Botswany, Eswatini (dawniej Suazi – 
PAP), Lesotho, Mozambiku, Namibii, 
RPA i Zimbabwe nie mogą zostać 
zwolnione z kwarantanny, chyba że 
są zaszczepione preparatem uzna-
wanym w UE.

Od wtorku do 13 grudnia obo-
wiązuje zakaz lądowania w Polsce 
samolotów z lotnisk położonych w 
siedmiu państwach znajdujących 
się na południu Afryki. Dotyczy on 
przylotów z Królestwa Eswatini, Kró-
lestwa Lesotho, Republiki Botswa-
ny, Republiki Mozambiku, Republiki 
Namibii, Republiki Południowej 
Afryki i Republiki Zimbabwe.

Nie zmieniają się inne obowiązu-
jące dotąd obostrzenia. Na przykład 
nadal jest obowiązkowe w całym 
kraju zasłanianie ust i nosa w prze-
strzeniach zamkniętych, m.in. w au-
tobusie, tramwaju i pociągu, w skle-
pie, galerii handlowej, banku, na tar-
gu i na poczcie. Z obowiązku zakry-
wania ust i nosa są zwolnione jedy-
nie osoby posiadające zaświadcze-
nie lekarskie lub dokument potwier-
dzający m.in. całościowe zaburzenia 
rozwoju czy zaburzenia psychiczne. 
Należy również zachować dystans – 
minimalnie 1,5 m od siebie.

AKTUALNOŚCI
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Nie będzie dalszego procedowania

Projekt zaostrzający 
przepisy aborcyjne 
odrzucony w pierwszym czytaniu

Akcja charytatywna

Mikołaj z ulicy Krakowskiej...

Kontrole podmiotów gospodarczych

Wzmożone kontrole 
inspekcji sanitarnej

MZD

Skrzyżowanie 
ul. Traugutta z ul. Łódzką 
zamknięte we wszystkich 
kierunkach

Filharmonia Częstochowska

Świąteczny koncert 
GLENN MILLER 
ORCHESTRA 
w Częstochowie!

Sejm odrzucił w czwartek w 
pierwszym czytaniu obywatelski 
projekt ustawy całkowicie zaka-
zującej aborcji. Projekt zakładał, 
że przerwanie ciąży może być 
traktowane jako zabójstwo. W 
związku z tym za jej dokonanie 
mogłoby grozić od 5 do 25 lat 
więzienia lub dożywocie.

Za wnioskiem o odrzucenie pro-
jektu w pierwszym czytaniu głoso-
wało 361 posłów, 48 było przeciw, 
12 się wstrzymało.

Wniosek o odrzucenie projektu 
złożył m.in. klub PiS. Za odrzuce-
niem projektu opowiedzieli się tak-

że m.in. posłowie KO, Lewicy i PSL.
Projekt został przygotowany 

przez Fundację „Pro-prawo do Ży-
cia” i złożony w Sejmie przez Komi-
tet Inicjatywy Ustawodawczej „Stop 
Aborcji”. Pod propozycją zebrano 
130 tys. podpisów.

Projekt zakładał, że moc stracić 
ma ustawa z 1993 r. o planowaniu 
rodziny, ochronie płodu ludzkiego i 
warunkach dopuszczalności przery-
wania ciąży – tzw. ustawa antyabor-
cyjna, która obecnie dopuszcza do-
konanie aborcji w dwóch przypad-
kach. Przerwanie ciąży może być 
dokonane, gdy stanowi ona zagro-
żenie dla życia lub zdrowia kobiety 

ciężarnej lub zachodzi uzasadnione 
podejrzenie, że powstała w wyniku 
czynu zabronionego.

W październiku ub.r. Trybunał 
Konstytucyjny uznał, że trzecia 
przesłanka aborcji zawarta wcze-
śniej w tej ustawie, czyli przypadek 
ciężkiego i nieodwracalnego upo-
śledzenia płodu albo nieuleczalnej 
choroby zagrażającej jego życiu, 
jest niekonstytucyjna.

Z odrzuconego projektu wynika, 
że aborcja miałaby być traktowana 
tak samo jak zabójstwo. W związku 
z tym za jej dokonanie mogłoby 
grozić od 5 do 25 lat, a nawet doży-
wocie.

Coroczna akcja charytatywna 
„Mikołaj z ulicy Krakowskiej” zo-
stała oficjalnie zainaugurowana. 
W „Chatce Mikołaja” przy ulicy 
Krakowskiej właśnie, w baj-
kowym klimacie, przy blasku 
kominka i śmiechu elfów oraz 
skrzatów, dzieci spotkały się z 
wyjątkowym gościem...

Akcja organizowana jest już od 
15 lat. Cel jest zawsze taki sam - da-
wanie dzieciom radość, bez wzglę-
du na przynależność społeczną. W 
tym roku wyjątkowe prezenty otrzy-
ma 800 dzieci.

Kolejna edycja akcji została zain-
augurowana w piątek, 3 grudnia. 
Przybyły na ulicę Krakowską święty 

Mikołaj wręczył pierwsze prezenty. 
W kolejnych dniach odwiedzi naj-
młodszych z okolicznych gmin.

Organizatorem wydarzenia jest 
Fundacja Chrześcijańska „Adullam” 
przy wsparciu magistratu oraz dar-
czyńców.

              

Uwaga kierowcy! Od 6 grudnia 
do 23 grudnia niemożliwy będzie 
przejazd przez skrzyżowanie ul. 
Traugutta z ul. Łódzką. Wszystko 
przez kolejny etap prac przy bu-
dowie odwodnienia i 
przebudowie ulicy Traugutta.

Skrzyżowanie ul. Traugutta z ul. 
Łódzką będzie zamknięte we 
wszystkich kierunkach. Niemożliwy 
będzie przejazd ul. Łódzką przez 
skrzyżowanie z Traugutta, jak i prze-

jazd ul. Traugutta przez skrzyżowa-
nie z Łódzką. Kierowcy muszą omi-
nąć zamknięcie alternatywnymi po-
łączeniami w obrębie tego miejsca.

Przypomnijmy, że budowa od-
wodnienia ul. Traugutta wraz z jej 
przebudową to efekt rozszerzenia 
zakresu budowy odwodnienia 
dzielnicy Północ. Miasto uzyskało 
na ten cel dofinansowanie ze po-
średnictwem NFOŚIGW. Inwestycja 
zakończy się jesienią przyszłego ro-
ku, a jej łączny koszt to ok. 9 mln zł.

Uwielbiana przez tysiące ludzi 
na całym świecie BIG-BANDowa 
kapela wystąpi już 9 grudnia w 
Filharmonii Częstochowskiej. 
GLENN MILLER ORCHESTRA za-
prezentuje utwory ze swojej 
najnowszej płyty i w swingowym 
stylu wprowadzi nas w świą-
teczną atmosferę.

W tym roku zespół celebruje 
wielki jubileusz 35-lecia pod dyrek-
cją słynnego Wila Saldena. Wspól-
nie zagrali aż 5000 koncertów! W 
skład orkiestry wchodzą najlepsi na 
świecie instrumentaliści. Historia 
grupy jest równie bogata, występo-
wali m.in. z takimi gwiazdami jak: 
Frank Sinatra, Johnny Desmond czy 
Erik Delaney. Ich prestiżowe wystę-
py to błyskotliwe i precyzyjne 
brzmienie sekcji instrumentów, zu-
pełnie jak na początku ubiegłego 
wieku w pięknych czasach GOLDEN 
SWING ERA.

W oryginalnym programie scena 
zamienia się więc w kolebkę muzyki 
z początku lat ’30 i ’40 ubiegłego wie-
ku. Podczas najbliższej trasy koncer-
towej usłyszymy najbardziej znane 
utwory z twórczości Glenna Millera 
jak i najnowszego jubileuszowego 
albumu grupy - 35 Years Aniversary 
Tour. Wil Salden skomentował listę 
utworów na tę trasę w ten sam spo-
sób, co kiedyś Glenn Miller: coś sta-
rego, coś nowego, coś pożyczonego 
i coś niebieskiego. Rozwijając słowa 
mistrza… będą to m.in hity takie jak: 
Moonlight Serenade, Ain’t We Got 
Fun, Somewhere over the Rainbow, 
A String of Pearls, Little Brown Jug, 
At Last, You Made Me Love You, I’ve 
Got the World on a String, Sing Sing 
Sing, American Patrol, In the Mood, 
We’ll Meet Again, Chattanooga Choo 
Choo, czy Pennsylvania 6-5000.

https://www.youtube.com/
watch?v=RJjTC_7OR1k

Każdy muzyk lub kompozytor 

marzy o stworzeniu absolutnie wy-
razistego brzmienia, które natych-
miast będzie rozpoznawalne zaled-
wie po kilku pierwszych taktach - sło-
wa założyciela orkiestry, Glenna Mil-
lera, stały się ogromną inspiracją dla 
Wila Saldena. To właśnie on 35 lat 
temu został mianowany za swoją 
wieloletnią pracę i zaangażowanie 
na prestiżowe stanowisko głównego 
dyrygenta Orkiestry. Jako perfekcjo-
nista, zawsze wymagał takiej posta-
wy również od każdego członka ze-
społu. To właśnie jego podejście do 
pracy sprawiło, że otrzymał od pu-
bliczności najcenniejszą nagrodę – 
podziw i zachwyt. Wszystko wskazu-
je więc na to, że tegoroczna trasa bę-
dzie naprawdę wyjątkowa.

Wizytówką muzycznego świata 
orkiestry są niewątpliwie sentymen-
talne ballady takie jak: Moonlight Se-
renade, nutka w nutkę jak Glenn Mil-
ler przykazał. Eleganccy muzycy ko-
chają swój emocjonalny jazz, widać 
że niezwykle cieszą się swym gra-
niem. Historię grupy tworzy już 
80-letnia działalność koncertowa 
oraz osiągnięcia budzące zachwyt 
artystycznego świata. Nawet THE 
BEATLES czy ELVIS PRESLEY nie mo-
gą poszczycić się taką liczbą hitów 
królujących na pierwszych miej-
scach list przebojów. GLENN MILLER 
ORCHESTRA występowała w całych 
Stanach Zjednoczonych, Europie, 
Australii, Nowej Zelandii, Ameryce 
Południowej, Japonii i na Filipinach. 
Pod koniec 2021 roku polscy fani 
swingu i jazzu również będą mieli 
wyjątkową okazję wybrać się w mu-
zyczną podróż z Orkiestrą Glenna 
Millera!

Koncert w naszym mieście odbę-
dzie się 9 grudnia w Filharmonii Czę-
stochowskiej. Więcej informacji znaj-
dziemy na stronie http://makrocon-
cert.pl/wydarzenia/?filter_date=&fil-
ter_place=Cz%C4%99stochowa oraz 
na https://www.facebook.com/ma-
kroconcert
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 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 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

 O Indyki i gęsi ubite.  
Tel. 574 675 895, tel. stacjonarny: 
(44) 681 94 71 - po godz. 18:00

 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

 OŁóżko rehabilitacyjne, elektryczne, 
sterowane pilotem w czterech pozy-
cjach, wysięgnik z uchwytem, drew-
niane wykończenie obudowy, nowy 
materac. Nie używane. Cena 1400 zł. 
Tel: 500 486 920

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 dziewiarska firmy 
bosch tel. 34 362 94 27

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

 OPendrive 64GB nowy, USB 2.0 + 
Micro USB marki HAMA, 29 zł 
tel. 794 239 418

 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

 OSzafa narożna kolor buk,  
z lustrem, wys. 2,18m.  
Tel. 880 203 419

 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 na-
wigacji gps. Częstochowa, al. Wol-
ności 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
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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

BMW 320D GT 
2.0 D, kraj.,rok prod. 2018, 
I-wł., serwisowany, 

94.900 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 320 2.0 E, rok prod. 2014,  55.500 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
FIAT PUNTO 1.2 E, rok prod. 2011,  12.400 zł
FORD FIESTA 1.25 E, rok prod. 2009,  17.900 zł
FORD MONDEO 2.0 D, rok prod. 2007, kraj.,  16.900 zł
FORD TRANSIT 2.4 D, rok prod. 2006, kraj., 7-os.,  17.900 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
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., 16.900 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
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
SEAT TOLEDO 1.2 E, rok prod. 2015,  27.900 zł
SKODA OCTAVIA 1.9 D, rok prod. 2007, kraj.,  13.800 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 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 3 grudnia 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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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

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?!
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Voucher
- idealny prezent 

pod choinkę!


