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Wchodził do sklepu,
zabierał z półki alkohol
i wychodził
Do ośmiu lat więzienia grozi
38-latkowi, który okradał stację
paliw. Mężczyzna wchodził do
sklepu, zabierał z półki alkohol i
jak gdyby nigdy nic się nie stało,
wychodził. Za swoje czyny odpowie przed sądem.
Znany częstochowskim policjantom 38-latek w ciągu ostatnich kilku miesięcy robił zakupy
na jednej ze stacji paliw na Rakowie, jednak... nigdy za nie nie zapłacił. Najczęściej wchodził do
sklepu, zabierał z półki alkohol i
wychodził, nie zwracając uwagi na

pracowników, którzy próbowali go
zatrzymać. Wychodząc, często też
wygrażał obsłudze stacji, próbując
ją zastraszyć.
W poniedziałek policjanci otrzymali zgłoszenie o kradzieży i bardzo szybko ustalili, kto jest sprawcą tak zuchwałej kradzieży. Na nagraniu z monitoringu został bezbłędnie rozpoznany przez mundurowego z „dwójki”, który już nie
raz podejmował w stosunku do
niego interwencję. 38-letni mieszkaniec Częstochowy został zatrzymany i usłyszał już zarzuty. Grozi
mu teraz do 8 lat pozbawienia
wolności.

Po pijanemu wybrała się
na przejażdżkę. Na efekty
nie trzeba było długo
czekać
Do dwóch lat więzienia oraz wysoka grzywna grożą 41-letniej
mieszkance gminy Kochanowice,
która spowodowała kolizję drogową na ulicy Częstochowskiej w
Lublińcu. Kobieta jadąca motorowerem
zderzyła
się
z
osobowym fordem. Jak się okazało... była pijana.
W środę 12 stycznia, około godziny 23.00 dyżurny lublinieckiej
komendy policji otrzymał zgłoszenie o kolizji drogowej, do której doszło na ulicy Częstochowskiej w Lublińcu. Z pierwszych
ustaleń przybyłych na miejsce
policjantów wynikało, że 41-let-

Miasto rozstrzygnęło przetarg na
zakup czterech nowych autobusów elektrycznych, które
końcem tego roku wzmocnią
tabor Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego.
Do przetargu przystąpiła tylko
firma Autosan z Sanoka, która realizowała już zamówienia na autobusy dla
miejskiego przewoźnika. Oferta zakupu zamknęła się
w kwocie blisko 13

mln zł. Częstochowa wcześniej uzyskała na ten cel 7,5 mln zł unijnego
dofinansowania, zakładając, że cały
wydatek wyniesie ponad 11 mln zł.
Poza nowymi autobusami o napędzie elektrycznym w przetargu
przewidziano zakup dwóch dedykowanych, mobilnych stacji ładowania.
Zgodnie z wymaganiami dotyczącymi zapewnienia pasażerom
stosownego komfortu jazdy autosany będą wyposażone w klimatyzację, porty USB, WiFi i monitoring,
a także dostosowane do potrzeb
osób z różnymi rodzajami niepeł-

nosprawności.
Nowe elektryki MPK, wpisując się
w miejski program „Lepsza Komunikacja”, zwiększą atrakcyjność
transportu publicznego oraz przyczynią się do zmniejszenia emisji
zanieczyszczeń generowanych w
Częstochowie.
W taborze MPK jeździ obecnie 15
ekologicznych autobusów marki
Autosan (model Sancity), które
sprzyjają rozwojowi miejskiej elektromobilności, a zarazem są elementem realizacji porozumienia
zawartego z NFOŚiGW.

nia mieszkanka gminy Kochanowice kierując motorowerem, na
śliskiej nawierzchni straciła panowanie nad pojazdem, przewróciła się, a następnie uderzyła
w prawidłowo jadącego z naprzeciwka forda. Jak zawsze w
takiej sytuacji uczestnicy kolizji
zostali poddani badaniu trzeźwości. Policyjny alkomat wykazał, że sprawczyni miała w organizmie ponad promili alkoholu.
Za swoje lekkomyślne postępowanie kierująca motorowerem
stanie przed sądem. Za jazdę w
stanie nietrzeźwości grozi jej kara do 2 lat więzienia, sądowy zakaz prowadzenia pojazdów oraz
wysoka grzywna.

Pożar w jednym z bloków
przy ulicy Krakowskiej
W jednym z mieszkań w bloku
przy ulicy Krakowskiej 30 wybuchł pożar. - Początkowo
otrzymaliśmy informację, że z
mieszkania na trzecim piętrze
wydobywają się kłęby dymu. Po
dotarciu na miejsce okazało
się, że ogień pojawił się w
mieszkaniu na drugim piętrze informuje
oficer
dyżurny
częstochowskiej straży pożarnej. 10 osób z okolicznych
mieszkań zostało ewakuowanych.

Do zdarzenia doszło w piątek
nad ranem, około godziny 04.35.
Ogień pojawił się w niezamieszkałym mieszkaniu na 2 piętrze w
budynku 4 kondygnacyjnym. Ze
wstępnych ustaleń wynika, że
zapaliły się śmieci. Na szczęście
w zdarzeniu nikt nie ucierpiał.
Strażacy ewakuowali 10 osób z
okolicznych mieszkań. Na miejsce skierowano autobus dla
ewakuowanych.
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AKTUALNOŚCI

Protest przeciwko segregacji
sanitarnej w Częstochowie
Blisko 200 osób wzięło udział w proteście przeciwko segregacji sanitarnej,
który odbył się na Placu Biegańskiego
w Częstochowie. Podobne manifestacje odbywają się dzisiaj w całej
Polsce.
Protestujący sprzeciwiali się głównie
ustawie nr 1846, która została przyjęta w
tym tygodniu przez Komisję Zdrowia, a
która ma dać pracodawcom możliwość
sprawdzenia, czy ich pracownicy są zaszczepieni. Zdaniem protestujących to
segregacja sanitarna, wręcz „holokaust”,
na który nie można pozwolić.
Ale protest dotyczył również innych
obostrzeń związanych z pandemią. Włodzimierz Skalik mówił, że rok temu podobne zgromadzenie zostało rozwiązane na Placu Biegańskiego z powodu braku maseczek jego uczestników. Jego zdaniem to, że teraz maseczek nie trzeba
zakładać, to sukces właśnie protestów

społecznych.
Protestujący określają działania i decyzje związane z pandemią mianem
„eksperymentu”. Włodzimierz Skalik
przytaczał m.in. dane przygotowane
przez lekarza Jerzego Milewskiego, który
na podstawie danych Ministerstwa Zdrowia i GUS wykazał m.in. że liczba hospitalizacji w 2020 roku spadła do 5 milionów z 7 milionów w 2019 roku. To ma
dowodzić, jak wielu pacjentów nie otrzymało pomocy przy schorzeniach innych
niż COVID.
Zdaniem Włodzimierza Skalika masowego strachu nie udałoby się uzyskać
rządzącym bez pomocy mediów.
Tymczasem epidemiolodzy przestrzegają przed piątą falą, którą w Polsce
wkrótce ma wywołać wariant wirusa
Omikron. Lekarze zalecają szczepienia, a
także przestrzeganie dystansu społecznego. W Polsce potwierdzono dzisiaj blisko 17 tysięcy nowych przypadków,
zmarło 429 pacjentów.
■ Red

Maląg: Rodzice wolą
świadczenie 1 tys. zł. przez rok
- Rodzice i opiekunowie złożyli już
ponad 360 tys. wniosków o rodzinny
kapitał opiekuńczy. Większość wybiera świadczenie po 1 tys. zł przez rok
- powiedziała w niedzielę minister rodziny i polityki społecznej Marlena
Maląg.
Szefowa MRiPS Marlena Maląg w niedzielę na antenie PR24 powiedziała, że
rodzinny kapitał opiekuńczy cieszy się
ogromnym zainteresowaniem Polaków.
Wyjaśniała, że to kolejne świadczenie
dla rodziców z małymi dziećmi, dające
przede wszystkim możliwość łączenia
pracy zawodowej z życiem rodzinnym i
wychowywaniem dzieci. Jego wysokość
to 12 tys. zł i przysługuje rodzicom, którzy mają drugie i kolejne dziecko w wieku od 12. do ukończenia 35. miesiąca życia.
- Do tej pory rodzice złożyli wnioski na
360 tys. dzieci - powiedziała minister
Maląg. Dodała, że w sumie w tym roku
ministerstwo spodziewa się ponad 615
tys. wniosków. Rodzice mogą sami wy-

brać, czy chcą, by świadczenie było wypłacane po 1 tys. zł przez rok, czy po 500
zł przez dwa lata. - Większość rodziców
decyduje się na opcję 1 tys. zł przez rok powiedziała Maląg.
Wnioski o rodzinny kapitał opiekuńczy
można składać prosto i szybko za pośrednictwem portalu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Empatia, PUE
ZUS lub bankowości elektronicznej.
Procedurą przyznawania nowego
świadczenia i jego wypłatą zajmuje się
Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Minister Maląg przypomniała, że rodzice, na których dzieci nie jest pobierany rodzinny kapitał opiekuńczy, będą
mogli liczyć na dofinansowanie na poziomie do 400 zł miesięcznie na dziecko w
żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Środki będą przekazane
prosto do instytucji, z których dziecko
korzysta, aby obniżone były koszty utrzymania. - Szacujemy, że w tym roku objętych tym wsparciem będzie 110 tys. dzieci, to będzie blisko 450 mln zł rocznie dodaje Maląg.

Przebudowa ulicy Traugutta.
Od poniedziałku utrudnienia
w ruchu
Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie
poinformował o rozpoczęciu kolejnego etapu prac związanych z
odwodnieniem zlewni ulicy Traugutta.
Dlatego od poniedziałku 17 stycznia
kierowcy musza się liczyć z utrudnieniami w ruchu.
Jak informuje Miejski Zarzad Dróg w
Częstochowie, budowa kanalizacji deszczowej i przebudowa drogi wymusza
wprowadzenie tymczasowej organizacji

ruchu na ul. Traugutta.
Od 17 stycznia niemożliwy będzie
wjazd i wyjazd: z ul. Traugutta w ul.
Łódzką, z ul. Kołakowskiego w ul. Traugutta, z ul. Mierosławskiego w ul. Traugutta, z ul. Grochowskiego w ul. Traugutta, a także przejezdność drogami wewnętrznymi bez nazwy.
Na wymienionych odcinkach - za zgodą kierownika budowy - będzie możliwy
ruchu lokalny mieszkańców, czyli dojazdy do posesji.
■ red
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Prokuratura raz jeszcze zajmie się
obraźliwymi mejlami
Sąd Rejonowy w Częstochowie nakazał prokuraturze raz jeszcze zbadać
sprawę obraźliwych mejli, które wysłano do Urzędu Miasta, w których w
niewybredny sposób obrażano prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka i
radną Jolantę Urbańską, która jest wiceprzewodniczącą Rady Miasta.
Wcześniej prokuratura umorzyła
śledztwa, mimo znalezienia autora
wpisów, tłumacząc, że w tej sprawie
nie ma mowy o obrażeniu funkcjonariusza publicznego.
Obraźliwe mejle skierowano do Urzędu Miasta w 2020 roku. Miało to miejsce
po ogłoszeniu decyzji prezydenta miasta
o powołaniu Jolanty Urbańskiej na funkcję społecznego konsultanta ds. ludności
żydowskiej. Autor mejla domagał się odwołania radnej z tej funkcji w niewybredny sposób, obrażając prezydenta i wice-

przewodniczącą Rady Miasta, w stosunku której padła groźba, że jeżeli tego nie
zrobi, to dowie się, jak Brygada Świętokrzyska postępowała ze zdrajcami.
Jolanta Urbańska powiadomiła o sprawie prokuraturę, która zidentyfikowała
autora mejla. To osoba mieszkająca za
granicą, której jednak nawet nie przesłuchano, bo podjęto decyzję o umorzeniu
śledztwa. Śledczy tłumaczą, że funkcjonariusz publiczny może być znieważony
tylko w czasie i w związku z pełnieniem
funkcji.
Zażalenie do sądu na tę decyzję złożyła radna, a sąd uchylił decyzję prokuratury, co oznacza, że śledztwo ma być ponownie prowadzone.
- Sąd wskazał, jakie czynności powinny
zostać uzupełnione przez prokuraturę mówi Dominik Bogacz, rzecznik prasowy
Sądu Okręgowego w Częstochowie

■ TS

Częstochowianie upamiętnili
śmierć prezydenta Pawła
Adamowicza
Komitet Obrony Demokracji zorganizował na Placu Biegańskiego
zgromadzenie „Serce dla Prezydenta
Pawła Adamowicza”, którego celem
było uczczenia pamięci prezydenta
Gdańska, który został zamordowany
14 stycznia 2019 roku podczas gdańskiego finału Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy.
Komitet Obrony Demokracji zorganizował na Placu Biegańskiego zgromadzenie „Serce dla Prezydenta Pawła
Adamowicza”, którego celem było
uczczenia pamięci prezydenta Gdańska,
który został zamordowany 14 stycznia
2019 roku podczas gdańskiego finału
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
W zgromadzeniu wzięło udział kilka-

dziesiąt osób, które zapaliły znicze obok
pomnika marszałka Józefa Piłsudskiego i
wysłuchały utwory „Sound of silence”,
stworzonego przez duet Simon & Garfunkel, w wykonaniu znakomitej grupy
Disturbed. Organizatorem wydarzenia
był Komitet Obrony Demokracji, ale
udział wzięła w nim również Demokratyczna RP oraz Strajk Kobiet. Podkreślano, że nikt z obecnych nie zgadza się z
sytuacją polityczną, a prezydenta zabiło
zło, ale to nie czas na protesty, ale na
uczczenie wspaniałego człowieka.
- Serce ze zniczy jest może małe, ale
serce wszystkich, którzy przyszli jest
wielkie - mówiła jedna z organizatorek.
Zgromadzenie przebiegło spokojnie,
jego przebiegu nie zakłóciła nawet grupa antyszczepionkowców, która przeszła
przez Plac Biegańskiego.
■ Red

Kwarantanna zostanie skrócona?
- Obecnie trwa dyskusja dotycząca
skorygowania zasad kwarantanny. Nie
ma jeszcze decyzji w tej sprawie, ale
chodzi o skrócenie tego okresu - mówił
w poniedziałek rzecznik rządu Piotr
Müller.
W Radiu Plus w kontekście pandemii
koronawirusa Müller został zapytany,
czy planowane są zmiany dotyczące kwarantanny. Przyznał, że faktycznie jest
dyskusja, by skorygować zasady kwarantanny, ale nie ma na tę chwilę decyzji. Porównujemy jak to wygląda w innych
krajach - mówił dodając, że niektóre kraje zdecydowały się na skrócenie okresu
kwarantanny.
Rzeczywiście niektóre kraje UE decydują się na skrócenie z jednej strony czasu izolacji, z drugiej okresu kwarantanny. To podyktowane jest po pierwsze
tym, że od zakażenia do objawów jest w
tej chwili zdecydowanie krótszy czas,
często jest to już w okolicach dwóch dni
i sam okres zakażenia, a okres objawowy
choroby trwa krócej. - Z drugiej strony
pamiętajmy, że w dobie piątej fali epide-

mii wszystkie państwa potrzebują na pokładzie medyków: pielęgniarek, ratowników medycznych czy lekarzy. Więc skrócenie okresu kwarantanny i izolacji powoduje szybsze przywrócenie do pracy
tych osób i nie wykluczamy, że w Polsce
do tego samego dojdzie - zaznaczał
rzecznik MZ Wojciech Andrusiewicz.
Nie wiadomo na razie, czy kwarantanna/izolacja miałyby być skrócone z 10
dni do 7. - Nie wiem do ilu dni, ale na
pewno chodzi o to, aby ją skrócić - odparł Müller.
Kwarantanna to odosobnienie osoby
zdrowej z powodu narażenia na zarażenie, np. po kontakcie z osobą chorą na
koronawirusa. Co do zasady kwarantanna trwa 10 dni. Jednak w niektórych
przypadkach okres ten jest dłuższy, np.
wobec osób przebywających na kwarantannie w związku z zachorowaniem
współdomownika. W czasie kwarantanny nie można opuszczać domu, zakazane jest są więc, np. spacery z psem, czy
wyjście do sklepu. W przypadku niepokojących objawów choroby należy skontaktować się z lekarzem.

■ 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

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE
O Garnek do gotowania ciśnieniowego PRESTO, 5L / 100 zł,
nowy, tel. 697 272 102
O Kawiarkę ciśnieniową
DeLonghi CAFE TREVISO,
b.dobra, 100 zł,
tel. 697 272 102
O Kopiarkę laserową HP LaserJet
1010, dobra, 50 zł /
tel. 697 272 102

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE
SPRZEDAM
O Akordeon Weltmaister, cena:
1000 zł. Tel. 514 277 061
O Antena do tv z przyłączem
( kpl do zamontowania ),
tel. 34 362 94 27
O Aparat fotograficzny klasyczny,
KODAK KE40 na standardowy
film, timer, automatyczna lampa
błyskowa, zasilany 2 baterie w
zestawie, 45 zł.
Tel.: 794 239 418
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
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 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
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,
skurcze łydek i inne.

Tel: 514 621 011
O Meble w dobrym stanie, „norweskie” tel. 508 747 290
O Okulary oryginalne Carl Zeiss
Germany Lupenbrille, lupa powiększając x2, lewy okular do
prac precyzyjnych, nowe, futerał, tel. 730 016 717
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 Flash gsm profesjonalny
serwis telefonów komórkowych
oraz nawigacji gps.
Częstochowa, al. Wolności 10
(w bramie). Tel. 888 149 969

PRACA
O Pracownik gospodarczy podejmie pracę: sprzątanie, porządki,
piwnice, strych, drobne remonty, dyspozycyjny.
Tel.: 536 512 396

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

INNE

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

O Lekcje gry na gitarze,
tel. 697 272 102

O Wózki inwalidzkie (2), nowe, regulowane podnóżki, ręczne,
50 zł / szt. Tel.: 794 239 418

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

KUPON na bezpłatne ogłoszenie
-

O Naprawa pomp wodnych, hydroforowych, 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 14 stycznia 2022
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

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

139.900 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

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

44.900 zł

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

94.900 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 TDI S TRONIC, rok prod. 2017,
kraj., I-wł., serwisowany, F-VAT 

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
22.000 zł

119.900 zł

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

AUDI A8 4.2 E, rok prod. 2006, 

21.300 zł

RENAULT MEGANE CABRIO 2.0 E, rok prod. 2004, 

9.900 zł

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

55.500 zł

BMW 520 2.0 D, rok prod. 2007, 

19.900 zł

RENAULT TWINGO 1.2 E, rok prod. 2010, 

9.900 zł

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

41.500 zł

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

7.900 zł

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

1.800 zł

FIAT BRAVO 1.4 E, rok prod. 2007, 

14.900 zł

FORD FIESTA 1.25 E, rok prod. 2009, 

17.900 zł

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

16.900 zł

HYUNDAI TUSCON 2.0 D, rok prod. 2006, 

15.900 zł

MERCEDES BENZ E300 COUPE, 2.0 E, rok prod. 2018,  188.000 zł
MERCEDES E220, 2.0 D, rok prod. 2017, kraj., I-wł., serwisowany,
F-VAT



126.900 zł

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



MERCEDES S350, 3.0 D, rok prod. 2015,

173. 900 zł
 181.500 zł

OPEL ASTRA, 1.6 D, rok prod. 2018, kraj., I-wł., serwisowany,
F-VAT

43.900 zł

SEAT ALHAMBRA 2.0 D, rok prod. 2010, 

15.900 zł

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

29.900 zł

TOYOTA AVENSIS 2.0 D, rok prod. 2009, 

19.900 zł

VW JETTA 1.4 E, rok prod. 2007, 

16.900 zł

VW JETTA 1.6 E, rok prod. 2007, 

17.900 zł

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

69.500 zł

VW NEW BEETLE 2.0 E, rok prod. 1999,

8.900 zł

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


71.900 zł

VW PASSAT 1.8 TSI, rok prod. 2017, kraj., I-wł., serwisowany,
F-VAT, 

77.900 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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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

Szarik

Edi

- dla przyjaciół Misiek
Edi dla przyjaciół Misiek jeszcze nie wie, że pragnie domu..Czy pokażesz mu jakie życie psa domowego, kanapowego może być super? 😉
Edi do schroniska trafił z ulicy, był psem pod sklepowy i wędrownym w jednej wsi niedaleko
schroniska. Jego miejscem do spania była buda za sklepem, pod którym sępił o jedzenie. 🙁  Naszym zdaniem Edi jest jeszcze młodziakiem ma 2-3 latka. Chłopak poznał smycz, bardzo ładnie
na niej chodzi. Nie szuka też konfliktu z innymi psami, zachęca je często do zabawy. Uwielbia
mieć kontakt z ludźmi. Niestety Edi ma zakusy do ucieczek i robienia podkopów dlatego, jeżeli miałby mieszkać w domu z ogrodem, to tylko w takim gdzie płot ma podmurówkę i będzie
miał zapewniony kilka razy spacer w tygodniu za placem. 🙂  Chcemy,  żeby  Edi  znalazł  szybko  jakiś super dom i zobaczył jakie życie psa domowego jest fajne, że nie trzeba uciekać, wałęsać
się poza domem, aby mieć zapewnione jedzenie, spanie, ciekawe spacery i miłość człowieka...

12-letni psiak, który ciałem udaje młodszego.
Szarik przez całe swoje życie był psem łańcuchowym.
Chłopak do schroniska trafił w marcu tego roku. Mimo swojej
łańcuchowej przeszłości jest pozytywnie nastawiony do ludzi,
uwielbia mieć z nimi kontakt. Szarik poznał smycz i spacery, ale
nie ukrywa, że nad nimi trzeba trochę popracować, bo ma dużo
siły i dość mocno ciągnie. Niestety Szarik musi być w nowym domu jedynakiem. Bardzo często zaczepia inne psiaki szczekaniem
na spacerach, ale kiedy go miną idzie już bardzo ładnie i dalej
jest wpatrzony w człowieka. Szukamy Szarikowi domu na ostanie lata życia, jeżeli chcesz mu podarować dom, to dzwoń śmiało. NIE WYDAMY SZARIKA DO KOJCA, NA ŁAŃCUCH!
TYLKO DO DOMOWYCH WARUNKÓW!

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!

Kajtuś skazany na schronisko
po śmierci opiekuna!!

Kajtuś to cudowny mały piesek, który mimo nagłego trafienia
do schroniska nie załamał się i zabiegał o uwagę
wolontariuszy. Kajtek ma około 6-latek. Chłopak jest bardzo
wesoły i kocha być głaskany, przytulany, jest delikatny w
swoich prośbach o głaski. Kajtuś zna smycz i bardzo ładnie
na niej chodzi. Kajtek nie szuka konfliktu z innymi psami i nie
odpowiada na zaczepki podczas spacerów. Dobrze, gdyby
Kajtek do swojego domu mógł zabrać kolegę Puszka.
Kontaktując się prosimy podać imię pieska.

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!

Reksiu
Około 5-6 letni Reksio potrzebuje DOMU!!
Po śmierci swojego opiekuna Reksio się
załamał i popadł w depresję...Nie było nikogo
kto mógłby się Reksiem zaopiekować, z dnia
na dzień trafił do schroniska.Tam rozpoczął się
trudny etap w jego w życiu, który Reksiu
powoli ma już za sobą. Stara się, współpracuje
z wolontariuszami, czyni postępy. Reksiu wie,
że kluczem do jego adopcji jest nie tylko
wysoka aparycja (którą Reksiu posiada), ale
także nienaganne maniery, obycie towarzyskie
i otwartość. A tego Reksiu powoli się uczy...
Chodzi na spacery, cieszy się każdym
promykiem słońca ogrzewającym jego ciałko,
dogaduje się z towarzyszami niedoli na
wybiegu. Do człowieka dalej zdystansowany,
ale my wierzymy, że smutna historia Reksia
będzie miała szczęśliwe zakończenie...Tylko Ty
jesteś nam i jemu potrzebny! 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 najlepiej odnalazłby się w domu z ogrodem. Czy Zgrywus doczeka
się tego dnia, w którym go adoptujesz?
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