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Można budować
domy bez pozwolenia
Od 3 stycznia

3 stycznia 2022 roku wchodzą w życie przepisy,
które pozwalają na budowę domu jednorodzinnego do 70 metrów kwadratowych
bez pozwolenia. Jakie warunki należy
spełnić, aby taki dom móc
wybudować? Wyjaśniamy.

Budowanie domów do 70 metrów kwadratowych bez pozwolenia to jeden z
dziesięciu flagowych projektów rządowego programu Polskiego Ładu. Ustawa z
dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Poz. 1986) umożliwia szybszą
i łatwiejszą budowę wolno stojących, nie
więcej niż dwukondygnacyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 metrów kwadratowych.
- Obszar takich domów musi się mieścić
w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane, a budowa
ich ma być prowadzona w
celu zaspokojenia własnych
potrzeb mieszkaniowych inwestora – informuje Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Co istotne budowa te-

go typu domów może być już realizowana
w oparciu o uproszczoną procedurę, czyli
na podstawie ułatwionego zgłoszenia,
bez obowiązku ustanowienia kierownika
budowy i prowadzenia dziennika budowy. - Warto podkreślić, że nowe regulacje
nie zakazują inwestorowi ustanowienia
kierownika budowy, prowadzenia dziennika budowy lub skorzystania z uproszczonego trybu zgłoszenia, a stanowią
możliwość i alternatywę, jaką inwestor
będzie miał do wyboru – dodaje ministerstwo. Procedura zgłoszenia jest ułatwiona, ponieważ wyłączono z niej możliwość
zgłoszenia przez organ administracji architektoniczno-budowlanej sprzeciwu do
dokonanego przez inwestora zgłoszenia.
Kiedy można zatem przystąpić do budowy takiego domu? Zaraz po doręczeniu
organowi administracji architektoniczno-budowlanej odpowiedniego zgłoszenia

wraz z kompletem dokumentów – w tym
oświadczeń, że po pierwsze - planowana
budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych,
po drugie - inwestor przyjmuje odpowiedzialność za kierowanie budową w przypadku nieustanowienia kierownika budowy, a także, że dokumentacja dołączona
do zgłoszenia jest kompletna. Kolejnym
bardzo ważnym aspektem jest to, że budowa domu o powierzchni zabudowy do
70 metrów kwadratowych w uproszczonym trybie musi być zgodna z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Jeżeli brakuje takiego
planu, wymagane jest uzyskanie decyzji o
warunkach zabudowy, która w tym przypadku będzie wydawana w terminie 21
dni. W drugim kwartale roku udostępnione mają zostać w specjalnie utworzonym
serwisie na stronach gov projekty budowlane do wielokrotnego użytku.

Usiłował prowadzić
pod wpływem

Oferował
policjantom
200 tys. zł
łapówki
Łapówkę w wysokości 200
tysięcy złotych zaproponował
mundurowym 45-latek, który
pod wpływem alkoholu zamierzał prowadzić samochód.
Mężczyzna po reakcji i zgłoszeniu zajścia przez świadków
został zatrzymany przez policjantów z komisariatu I w
Częstochowie. Miał prawie
2,5 promila alkoholu w organizmie. Teraz grozi mu do 10 lat
więzienia.
– W ubiegły czwartek patrol z „jedynki” otrzymał zgłoszenie od świadków,
że pijany kierowca wsiadł za kierownicę auta. Zgłaszający wyciągnęli kluczyki ze stacyjki i zaalarmowali policjantów. Po chwili na miejsce przyjechali
mundurowi. Podczas legitymowania
45-latek, który wysiadł zza kierownicy
swojego pojazdu, zataczał się. Policjanci wyczuli od niego silną woń alkoholu. Badanie wykazało, że miał w organizmie prawie 2,5 promila alkoholu.
Gdy mundurowi przeprowadzali na
miejscu niezbędne formalności, mężczyzna wyciągnął plik gotówki i chciał
wręczyć ją policjantom mówiąc, żeby
się z nim „dogadali”. Nawet po tym, jak
został poinformowany, że popełnia
przestępstwo, mężczyzna jeszcze kilka
razy próbował wręczyć gotówkę policjantom – poinformowała KMP w Częstochowie. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu.
Gdy wytrzeźwiał, usłyszał prokuratorski zarzut usiłowania skorumpowania
mundurowych. 45-latkowi grozi za to
do 10 lat więzienia.
REKLAMA

■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj
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Filharmonia Częstochowska
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Nowa linia już funkcjonuje

Tak przywitano 2022 rok Linie MPK nr 10 i 24
W Filharmonii Częstochowskiej zorganizowano sylwestrowy wieczór,
w ramach którego odbył się koncert ,,Graj piękny Cyganie”.
W miniony piątek 31 grudnia w
Sali Koncertowej im. Wojciecha
Kilara zabrzmiała porywająca
muzyka romska, czardasze z
wirtuozerskimi partiami orkiestry i skrzypiec solo, ale i arie i
duety operowe i operetkowe
oraz romantyczne ballady. To

wszystko w ramach koncertu
„Graj piękny Cyganie” w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej
Filharmonii Częstochowskiej
pod batutą Adama Klocka. Wystąpił solista skrzypek Siergiej
Wowkotrub, a zaśpiewali - sopranistka Marta Huptas oraz te-

nor Łukasz Załęski. Na koncercie
obecni byli także prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk oraz jego zastępca Ryszard
Stefaniak.
■ fot. Łukasz Kolewiński

połączone w jedną
Od 1 stycznia 2022 r. funkcjonuje linia autobusowa nr 124,
która jest połączeniem linii nr
10 i 24. Kursuje ona na trasie
Parkitka Szpital – Kukuczki, z
wjazdem w ulicę Krakowską
w obu kierunkach.
– Biuro Inżyniera Ruchu UM
Częstochowy prosi o zwrócenie
uwagi na odjazdy z przystanku
PLAC DASZYŃSKIEGO 01 (północna strona placu) – autobusy
w kierunku Parkitki będą się zatrzymywały zarówno jadąc bezpośrednio na Parkitkę, jak i
przez ul. Krakowską i dopiero
dalej na Parkitkę. Autobusy
wjeżdżające na plac Daszyńskiego z ul. Warszawskiej robią “pętelkę”, mijając Galerię Jurajską, a

te wjeżdżające od strony ul. Mirowskiej pojadą już bezpośrednio na Parkitkę. Na ulicach: Krakowskiej i Kanał Kohna (w tym
na przystankach przy Galerii
Jurajskiej) należy zwracać uwagę
na kierunek jazdy wskazany na
wyświetlaczach autobusów – informuje Urząd Miasta Częstochowy. Linia nr 124 nie jest stała. Poprzednie linie, nr 10 i 24
zostaną przywrócone do swoich
stałych tras po udrożnieniu
przejazdu pomiędzy ulicą Krakowską a aleją Wojska Polskiego
– zapewnia częstochowski magistrat. Od 1 stycznia obowiązuje
także niewielka korekta godzin
kursów linii nr 19 w kierunku
Walcowni.

Straż Miejska podsumowuje

92 zgłoszenia
w noworoczny weekend
Częstochowska Straż Miejska
podsumowała noworoczny
weekend, który obejmował
sylwestra i dwa pierwsze dni
nowego 2022 roku. Dyżurni
przyjęli łącznie 92 telefoniczne zgłoszenia od
mieszkanek i mieszkańców
miasta. Najwięcej dotyczyło
zakłócania spokoju i porządku
publicznego oraz spożywania
alkoholu w miejscach publicznych – było to łącznie 28
zgłoszeń.

Bilety miesięczne

Jak prowadzona
będzie sprzedaż?
Starostwo Powiatowe w Częstochowie poinformowało, w jaki sposób
prowadzona będzie sprzedaż biletów
miesięcznych przez operatorów.
Bilet miesięczny na miesiąc styczeń u
operatora „Oparka” będzie sprzedawany
w dniach 3, 4 i 10 stycznia w godz. 9:00 –
16:00 w biurze Dworca Głównego PKP w
Częstochowie przy Al. Wolności 21(drugie piętro). 783-429-167. Bilety miesięczna od operatora PKS Częstochowa można z kolei zakupić w dni robocze – od poniedziałku do piątku w godzinach 5:30 16:00 na zajezdni PKS Częstochowa, przy
ul. Krasińskiego 14/24 (pierwszy bilet w
kasie - przedłużać kolejne można u kierowcy). Numer telefonu informacji oraz
dyżurnego ruchu to 698631094.

Częstochowski magistrat ostrzega

Uwaga na oszustów
Urząd Miasta Częstochowy przypomina, że decyzje dotyczące podatków i opłat lokalnych nie są wysyłane
smsem ani zwykłym mailem. Przychodzą one pocztą
lub ewentualnie są dostępne w wersji elektronicznej
po zalogowaniu się na profil zaufany. - Nie dajmy się
więc oszukać! – apeluje magistrat.
W ostatnim czasie w mediach pojawiły się informacje o
próbach wyłudzenia danych, a w konsekwencji kradzieży
pieniędzy przez oszustów. Wydział Podatków i Opłat Urzędu Miasta Częstochowy przypomina w tej sytuacji, iż nie
wysyła do podatników wiadomości smsowych ani mailowych wzywających do zapłaty podatku (w przypadku Urzędu Miasta chodzi o podatki i lokalne). - Podstawą do zapłaty podatku jest decyzja w postaci papierowej, doręczana za
pośrednictwem operatora pocztowego na adres podatnika
ewentualnie przesłana w wersji elektronicznej za pomocą
platformy EPUAP na indywidualny adres podatnika związany z profilem zaufanym – czytamy w specjalnym komunikacie. Jeżeli ktoś z państwa ma wątpliwości, co do autentyczności korespondencji, można skontaktować się tej sprawie
telefonicznie z Wydziałem Podatków i Opłat, tel. 34
3707434.

-W ciągu minionych trzech dni
pracownicy Straży Miejskiej z referatu ds. monitoringu wizyjnego przeprowadzili 4 obserwacje,
które wymagały interwencji
służb. Wszystkie 4 interwencje
zrealizowali strażnicy miejscy.
Oprócz interwencji zgłoszonych
przez mieszkańców miasta częstochowscy strażnicy miejscy
podejmowali też własne działania podczas służby patrolowej –
podsumował Artur Kucharski ze
Straży Miejskiej w Częstochowie.

Pomagają aktywnie

Częstochowscy
strażnicy miejscy
dla Agatki
Straż Miejska w Częstochowie aktywnie
uczestniczyła w #Challenge4Agatka. Funkcjonariusze
zebrali podczas swojego
udziału w akcji 1700 zł i 31
grudnia dokonali wpłaty na
konto chorej Agatki. Oprócz
tego prowadzona jest też
zbiórka do puszki, która znajduje się w komendzie przy ul.
Krakowskiej 80.
Częstochowscy strażnicy miejscy przyjęli nominacje do #Challenge4Agatka i zatańczyli dla

chorej 7-latki. Filmik ze swoim
występem opublikowali 28 grudnia 2021 roku – można go obejrzeć w serwisie YouTube. Pracownicy częstochowskiej Straży
Miejskiej zgromadzili kwotę w
wysokości 1700 zł i przekazali na
konto potrzebującej. Oprócz
kwoty 1700 złotych trwa też
zbiórka wśród pracowników
częstochowskiej Straży Miejskiej
do puszki, która znajduje się w
komendzie przy ul. Krakowskiej.
Po zakończeniu zbiórki puszka
zostanie przekazana organizatorom.
■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj

Kontrolowali sprzedaż
fajerwerków
Jak co roku, kłobuccy dzielnicowi
kontrolowali przed sylwestrową nocą
miejsca, w których prowadzona była
sprzedaż petard i ogni sztucznych.
Mundurowi apelowali do handlowców o rozwagę i rozsądek
przypominając, iż zgodnie przepisami
obowiązuje całkowity zakaz sprzedaży materiałów pirotechnicznych
dzieciom i młodzieży do 18 roku życia.
Podczas codziennej służby dzielnicowi
odwiedzali stoiska z fajerwerkami,
sprawdzając, czy są one sprzedawane
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Jednej nocy włamał się
do 13 lokali

zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa. Policjanci kontrolowali również,
czy na oferowanych przez sprzedawców
produktach jest umieszczona instrukcja
obsługi w języku polskim i znak dopuszczenia do sprzedaży. – Wszystko po to,
aby zbliżająca się noc sylwestrowa przebiegła bez wypadków, których przyczyną
byłoby niewłaściwe użytkowanie fajerwerków i nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa, prowadzące do pożarów,
oparzeń czy skaleczeń głowy i rąk lub
urazów oczu i uszkodzeń słuchu – wyjaśnia kłobucka policja.

Rozpoznajesz ten rower?
Właściciel poszukiwany
33-latek z Częstochowy w jedną noc
włamał się aż do 13 lokali na terenie
miasta. Tydzień wcześniej dokonał
również rozboju na Błesznie. Mężczyzna został zatrzymany przez
częstochowskich kryminalnych i na
wniosek prokuratora sąd zdecydował,
że kolejne 3 miesiące spędzi on w
areszcie.
Rower górski w kolorze czarnym został znaleziony w dniu 28 grudnia
2021 w rejonie Bulwaru im. Grotowskiego w Lublińcu. Policjanci z
Lublińca poszukują teraz jego właściciela. Jeżeli rozpoznajesz
przedstawiony na zdjęciu rower lub
wiesz, do kogo należy, skontaktuj się z
Komendą Powiatową Policji w Lublińcu pod nr tel. 47 85 832 55.
– W dniu 28 grudnia 2021 roku w rejonie Bulwaru im. Grotowskiego w Lublińcu odnaleziono przedstawiony na zdję-

ciu poniżej rower górski, w kolorze czarnym. Właściciela prosimy o kontakt w celu odebrania swojej własności oraz ustalenia okoliczności jego utracenia. Osoba,
która zgłosi się po odbiór powinna posiadać dokumenty potwierdzające fakt nabycia roweru lub podać cechy szczególne
należące do tego roweru – informuje lubliniecka policja i dodaje – Wszystkie
osoby posiadające informacje, które mogą pomóc w ustaleniu właściciela odnalezionego roweru proszone są o kontakt
z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu pod numerem telefonu 47 85 832 55.

Znęcał się nad żoną i dwójką dzieci
Kobieta została uderzona przez swojego męża kieliszkiem i z ranami
głowy uciekła przed oprawcą, zabierając ze sobą dzieci. Policjanci
zatrzymali mężczyznę, który znęcał
się nad swoją rodziną. Sąd podjął decyzję o jego tymczasowym
aresztowaniu.
- Do dramatycznych scen dochodziło w
jednym z domów na terenie powiatu zawierciańskiego. Kobieta doświadczała
przemocy psychicznej i fizycznej ze strony swojego męża. Wszystko działo się na
oczach dzieci, które również były ofiarami swojego agresywnego ojca. W pierwszy dzień minionych świąt Bożego Narodzenia mężczyzna, będąc pod działaniem alkoholu, zaatakował swoją żonę

kieliszkiem. Kobieta z ranami głowy uciekła z dziećmi przed oprawcą. Mężczyzna
został zatrzymany. Policjanci ustalili, że
od ponad roku 38-latek, będąc pod wpływem alkoholu, wszczynał awantury, podczas których ubliżał żonie i dzieciom, a
także groził, że ich zabije. Agresor popychał i szarpał całą trójkę. W obecności
dzieci bił swoją żonę. Uderzając kijem od
szczotki, złamał także dziecku kości dłoni. Mężczyzna został zatrzymany – informuje Śląska Policja i dodaje – Śledczy z
Łaz i prokurator zawnioskowali o tymczasowe aresztowanie oprawcy, do czego przychylił się dzisiaj zawierciański sąd.
Najbliższe trzy miesiące mieszkaniec
gminy Łazy spędzi w izolacji. Za znęcanie
się nad partnerką grozi mu kara nawet 5
lat więzienia.

Do szeregu włamań do lokali na terenie
Częstochowy doszło w nocy z 28 na 29
grudnia 2021 roku. – Kryminalni skrupulatnie sprawdzali zgromadzone w sprawie informacje i analizowali każdy szczegół, mogący naprowadzić ich na sprawcę. Po dwóch dniach wnikliwej pracy zatrzymali oni 33-letniego mieszkańca Częstochowy. Był to znany częstochowskim

stróżom prawa recydywista, który już
wcześniej był karany i odsiadywał karę
więzienia za podobne przestępstwa. Policjanci ustalili również, że 18 grudnia
2021 roku ten sam mężczyzna, ze swoim
wspólnikiem, napadł i okradł przechodnia w dzielnicy Błeszno w Częstochowie –
poinformowała KMP w Częstochowie.
Prokuratura Rejonowa Częstochowa-Południe wystąpiła z wnioskiem o zastosowanie wobec przestępcy tymczasowego
aresztowania i decyzją sądu kolejne 3
miesiące 33-latek spędzi teraz w areszcie. – Za kradzież z włamaniem grozi mu
kara nawet do 10 lat więzienia, natomiast za rozbój do 12. W związku z tym,
że mężczyzna dopuścił się przestępstw w
warunkach recydywy, czyli powrotu do
przestępstwa, kara może zostać podwyższona o połowę – dodaje częstochowska
policja.

Pomagali przy pożarze
i trafili do szpitala
W jednej z kamienic w Rudzie Śląskiej
wybuchł pożar. Policjanci z komisariatu IV w Rudzie Śląskiej jako pierwsi
pojawili się na miejscu i nie wahając
ani chwili, ruszyli ratować mieszkańców. Wyprowadzili lokatorów z
kamienicy i przystąpili do gaszenia
pożaru mieszkania. Zespół pogotowia
ratunkowego, które przyjechało na
miejsce, udzielił pomocy mieszkance
kamienicy i policjantom, którzy podtruli się dymem.
- Policjanci z komisariatu IV w Rudzie
Śląskiej w niedzielny wieczór podjęli interwencję na ulicy Ściegiennego, gdzie
doszło do pożaru w jednym z mieszkań.
Na zadymionej klatce schodowej zastali
mężczyznę, który zdołał wyjść z płonącego mieszkania. Policjanci ocenili sytuację

i podjęli decyzję o ewakuacji mieszkańców wyższego piętra. Pomimo gęstego
dymu, pomogli wyjść z budynku mieszkańcom, w tym kobiecie z objawami
podtrucia gryzącym dymem. Mundurowi, zabierając gaśnicę z radiowozu, wrócili do mieszkania i rozpoczęli gaszenie,
które dokończyli przybyli na miejsce
strażacy. Pogotowie ratunkowe udzieliło
pomocy wyprowadzonej kobiecie i obu
policjantom, którzy również podtruli się
dymem. Mundurowi trafili do szpitala,
gdzie przeszli szczegółowe badania i tlenoterapię – informuje Śląska Policja. Policyjna grupa dochodzeniowo-śledcza,
wraz z biegłym będzie teraz ustalała dokładne przyczyny powstania pożaru. Według wstępnych założeń śledczych mogło
dojść do zwarcia w instalacji elektrycznej
mieszkania.
■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj
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LOMBARD KAPS
20 lat doświadczenia
RABAT – 50% u nas to działa!

SZYBKA GOTÓWKA za:

złoto, srebro, GSM, RTV
SKUP I SPRZEDAŻ ZŁOTA

TANIE WYROBY
JUBILERSKIE

Al. NMP 1, tel. 34 361-39-50
Al. N.M.P. 8, tel. 34 324 51 03
Al. NMP 16, tel. 34 324-68-31
Al. Wolności 6, tel. 34 324 23 24

www.lombardkaps.pl

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE
nowy, tel. 697 272 102

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE
SPRZEDAM
O Antena do tv z przyłączem
( kpl do zamontowania ),
tel. 34 362 94 27
O Błotniki przednie do Mercedesa 190 oryginał, w b. dobrym
stanie. Tel.: 693 629 529
O Drzwi białe pokojowe
Tel. 501 109 822
O Drzwi wejściowe

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

O Meble w dobrym stanie, „norweskie” tel. 508 747 290

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

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

O Łóżko rehabilitacyjne, elektryczne, sterowane pilotem w
czterech pozycjach, wysięgnik
z uchwytem, drewniane wykończenie obudowy, nowy materac.
Nie używane. Cena 1400 zł.
Tel: 500 486 920
O Maszyna dziewiarska firmy
bosch, tel. 34 362 94 27

Tel. 501 109 822
O Drzwi wewnętrzne pełne 80,
bez ościenicy, prawe i lewe.
Tel. 693 629 529
O Garnitur męski nowy, na
wzrost 170 cm, 100 zł,
tel. 697 272 102
O Garnek do gotowania ciśnieniowego PRESTO, 5L / 100 zł,

cze łydek i inne.
Tel: 514 621 011

O Maszyna do szycia przemysłową, marki „minerva” - stan bardzo dobry. Cena do negocjacji.
Tel. 603 521 686
O Materac masujący rehabilitacyjny Enabiol” prod. niemieckiej. Podstawowe informacje:
w internecie wpisać słowo
„Vitberg”, wskazania do terapii:
bóle kręgosłupa i karku, skur-

O Pralka whirlpool ładowana
od góry. Tel. 721 390 993

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

INNE

O Prasowalnica elektryczna
tel. 34 362 94 27

O Lekcje j. angielskiego
tel. 697 272 102

O Programator do pralki typ 770
nowy – tel. 790 819 855

O Lekcje gry na gitarze,
tel. 697 272 102

O Radio+cd+magnetofon+2 głośniki 2x25W + głośnik basowy,
250 zł, tel. 697 272 102

O Trening pamięci, uwagi, myślenia logicznego i twórczego, od
6 do 106 lat. Tel. 668 814 587

O Wzmacniacz gitarowy 30W
lampowy typu VOX, b.dobry,
400 zł,
tel. 697 272 102

O Wolny lat 54, bezdzietny,
niezależny finasowo pozna panią.
Pani może posiadać dzieci.
Tel. 660 006 217

USŁUGI
O Naprawa pomp wodnych, hy-

KUPON na bezpłatne ogłoszenie
-

droforowych, samochodowych
i cyrkulacyjnych. Ul. Ikara
133a,
tel. 669 245 082

Życie Częstochowy i Powiatu -

 MOTORYZACJA

 KUPIĘ

 SPRZEDAM

 ODDAM

 NIERUCHOMOŚCI

 PRACA

 MATRYMONIALNE

 INNE

Treść ogłoszenia:

Jak zamieścić
ogłoszenie
w Życiu Częstochowy i Powiatu

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

Wysłać email
na adres: reklama@zycieczestochowy.pl

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

Wysłać SMS
.......................................................................................................................................................................................................

na numer 792 620 051

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

Przez internet

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

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

Wybrane samochody na dzień 31 grudnia 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,

166.800 zł

34.900 zł

HYUNDAI i30
1.4 E, kraj.,rok prod. 2019,
I-wł., serwisowany,
gwarancja, F-VAT

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

61.900 zł

139.900 zł

AUDI A4 2.0 D, rok prod. 2003, automat, 
AUDI A4 2.0 D, rok prod. 2008, sedan, 

11.800 zł
29.900 zł

AUDI A6 2.0 D QUATRO S TRONIC, rok prod. 2018,
kraj., I-wł., serwisowany, F-VAT 

147.900 zł

AUDI A6 2.0 TDI S TRONIC, rok prod. 2017,

MERCEDES S350, 3.0 D, rok prod. 2015,

 181.500 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

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

22.000 zł

119.900 zł

RENAULT MEGANE CABRIO 2.0 E, rok prod. 2004, 

AUDI A8 4.2 E, rok prod. 2006, 

21.300 zł

RENAULT TWINGO 1.2 E, rok prod. 2010, 

9.900 zł

BMW 320i xDrive 2.0 E, rok prod. 2014, 

55.500 zł

SEAT ALHAMBRA 2.0 D, rok prod. 2010, 

15.900 zł

BMW 520 2.0 D, rok prod. 2007, 

19.900 zł

SEAT TOLEDO 1.2 E, rok prod. 2015, kraj., 

29.900 zł

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

41.500 zł

kraj., I-wł., serwisowany, F-VAT 

9.900 zł

TOYOTA AVENSIS 2.0 D, rok prod. 2004/2005, 

9.900 zł

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

7.900 zł

TOYOTA AVENSIS 2.0 D, rok prod. 2009, 

19.900 zł

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

1.800 zł

VW JETTA 1.4 E, rok prod. 2007, 

16.900 zł

FIAT BRAVO 1.4 E, rok prod. 2007, 

14.900 zł

VW JETTA 1.6 E, rok prod. 2007, 

17.900 zł

FORD FIESTA 1.25 E, rok prod. 2009, 

17.900 zł

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

69.500 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

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

16.900 zł

VW NEW BEETLE 2.0 E, rok prod. 1999,

HYUNDAI TUSCON 2.0 D, rok prod. 2006, 

15.900 zł

VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2018, kraj., I-wł., serwisowany, F-VAT,

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

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

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

11.200 zł

44.900 zł

94.900 zł

MERCEDES BENZ E300 COUPE, 2.0 E, rok prod. 2018,  188.000 zł
MERCEDES GLC 250, 2.0 E, rok prod. 2018, 4x4, automat, kraj.,
I-wł., F-VAT,



173. 900 zł



8.900 zł
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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