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Rząd wprowadza kolejną tarczę. 
Tym razem antyputinowską

Oddział położniczy Miejskiego Szpitala 
Zespolonego w Częstochowie co naj-
mniej do piątku zawiesił swoją 
działalność. Na oddział nie są przyjmo-
wane pacjentki. Powodem zawieszenia 
jest brak personelu lekarskiego spowo-
dowany przypadkami losowymi.

Jak udało się nam dowiedzieć oddział prze-
stał funkcjonować z powodu braku lekarzy. 
- Złożyły się na to przypadki losowe -tłuma-

czy senator Wojciech Ko-
nieczny, dyrektor Miejskiego 
Szpitala Zespolonego.

Jeśli nie zajdą nieoczekiwa-
ne okoliczności, oddział za-
cznie pracować w sobotę (26 
marca) lub w poniedziałek 
(28 marca).
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Stadion Włókniarza Częstochowa 
otrzymał licencję na 2022 rok. Klub 
wydał około 1,5 miliona zł na wy-
mianę pneumatycznych band, nowe 
boksy dla zawodników, specjalny 
system odwodnienia liniowego i plan-
deki, które maja być wykorzystywana, 
aby chronić nawierzchnię przed opa-
dami deszczu.

Przyznanie licencji oznacza, że na torze 
można już trenować i  organizować spa-
ringi. - Nasza jakże ciężka, a  wręcz tyta-
niczna praca w  ostatnich tygodniach zo-
stała nagrodzona nadaniem licencji na 
sezon 2022. Szanowni Państwo w Często-
chowie nie pamięta nikt okresu z tak du-
żą ilością zadań przedsezonowych po-
trzebnych do uzyskania licencji. To za 
sprawą między innymi nowych wymogów 
telewizyjnych. Wydatki jakie musiał po-
nieść klub przed sezonem 2022 są rów-
nież rekordowe - informuje na Facebooku 
prezes częstochowskiego klubu.

Rządzący zdecydowali o  wprowa-
dzeniu kolejnej tarczy. Tym razem 
antyputinowskiej. - Będziemy zajmo-
wali się derusyfikacją polskiej, 
i europejskiej gospodarki - zapowiada 
premier Mateusz Morawiecki. Jak na 
razie na wsparcie mogą liczyć rolnicy.

- Wojna, którą wywołał Putin na Ukra-
inie, to jest horror dla tego kraju. Oprócz 
tego wojna ta wywołuje również ogrom-
ne gospodarcze turbulencje. By z  nimi 
walczyć, zdecydowaliśmy się wprowadzić 
tarczę antyputinowską - mówi premier 
Mateusz Morawiecki. - W  walce tej bę-
dziemy starali się przeciwdziałać inflacji, 
która jest jeszcze wyższa niż miesiąc te-
mu, przewidywało większość ekonomi-
stów. Skupimy się też na sprawach zwią-
zanych z miejscami pracy oraz na wspar-
ciu firm, które do tej pory działały na 
rynku rosyjskim. Będziemy zajmowali 
się derusyfikacją polskiej, i europejskiej 
gospodarki. Chcemy odejść od rosyj-
skiego gazu, ropy, węgla - zapowiada 
premier.

Jak na razie głównym celem tarczy an-
typutinowskiej jest zapobieganie wzro-
stowi cen żywności. - Będzie on niesa-
mowicie wysoki i  dynamiczny. Chcemy 
działać więc u  źródła, czyli tam, gdzie 
rolnicy ponoszą największe koszty. Cho-

dzi o nawozy - wyjaśnia Mateusz Mora-
wiecki. Rząd zamierza wesprzeć rolni-
ków w produkcji rolnej i dopłacić do na-
wozów: 500 zł do każdego hektara - do 
50 ha użytków rolnych, a  do łąk i  pa-
stwisk - 250 zł za każdy hektar - do 50 
ha. - Zabiegamy też na forum unijnym, 
aby możliwa była pomoc publiczna dla 
producentów nawozów. Jeśli będzie ta-
ka wola, będziemy wdrażać odpowied-
nie rozwiązania - zaznacza premier.

Szef rządu zapowiedział również dywer-
syfikację energetyczną i budowę gazocią-
gu bałtyckiego i  gazoportu w  Świnouj-
ściu. - Posługiwanie się surowcami, jako 
elementem wojny jest niedopuszczalne. 
Musimy temu przeciwdziałać na wielu 
frontach. Zbudowaliśmy w  Polsce praw-
dziwą przestrzeń do niezależności gazo-
wej - twierdzi. - Musimy myśleć o  przy-
szłości, planować na kilka kroków do 
przodu. Nasze przewidywania dotyczące 
rozwoju sytuacji geopolitycznej w  ostat-
nich latach sprawdziły się. Putin jest nie-
przewidywalny, ale dzięki konsekwentnej 
realizacji naszego programu tarczy anty-
putinowskiej będziemy robić wszystko, 
by zabezpieczyć Polskę i naszych sojusz-
ników przed zagrożeniami, jakie niesie 
przyszłość - podsumowuje Mateusz Mo-
rawiecki.
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Dożywotnie więzienie grozi 49-lat-
kowi, który rzucił się z  nożem na 
policjanta. Trafił w  klatkę piersiową. 
Wcześniej mężczyzna sam wezwał 
funkcjonariuszy, twierdząc, że „nie-
znane mu osoby weszły do jego 
mieszkania i  rozlały mu alkohol”. 49-
latek został obezwładniony i  trafił do 
policyjnego aresztu. Sprawca usiło-
wania zabójstwa usłyszał 
prokuratorskie zarzuty. Decyzją sądu 
kolejne 3 miesiące spędzi w areszcie...

Do zdarzenia doszło w  dzielnicy Raków. 
Policjanci otrzymali zgłoszenie od 49-let-
niego mieszkańca Częstochowy, że do jego 
mieszkania dobijają się jakieś osoby. Gdy 
stróże prawa dotarli na miejsce, mężczy-
zna oświadczył, że nieznane mu osoby we-
szły do jego mieszkania i  rozlały alkohol, 
a teraz właśnie uciekają przez balkon. Poli-
cjanci zdecydowali o  sprawdzeniu pozo-
stałych pomieszczeń i balkonu, by potwier-
dzić zgłoszenie i  ustalić ewentualnych 

sprawców opisywanego czynu.
Wtedy właściciel mieszkania zaatakował 

jednego z policjantów nożem, celując w je-
go klatkę piersiową. - Na szczęście 25-cen-
tymetrowe ostrze trafiło w twardy element 
znajdujący się na kamizelce taktycznej 
i przesunęło się niżej, raniąc mundurowe-
go w  rękę - mówi podkomisarz Sabina 
Chyra-Giereś, oficer prasowy częstochow-
skich policjantów. - Dzięki zdecydowanej 
postawie i  szybkiej reakcji policjanta oraz 
jego partnera z  patrolu, napastnik został 
obezwładniony i  trafił do policyjnego 
aresztu. Ranny policjant trafił do szpitala, 
gdzie została mu udzielona pomoc me-
dyczna - dodaje.

49-latek został doprowadzony do Proku-
ratury Rejonowej Częstochowa-Południe, 
gdzie usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa 
w związku z czynną napaścią na policjanta. 
Na wniosek prokuratora, sąd zdecydował, 
że kolejne 3 miesiące spędzi on w  aresz-
cie. O  jego dalszym losie zdecyduje sąd. 
Grozi mu kara dożywotniego więzienia.
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Z nożem na policjanta. 
Trafił w klatkę piersiową
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 ■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara

Świadek zatrzymał pijanego 
kierowcę, który miał 2,5 
promila

Dary od częstochowskich 
uczniów przekazane

Kierował na podwójnym gazie

Musi zapłacić 5 tysięcy 
złotych grzywny

W piątek  do oficera dyżurnego kło-
buckiej komendy dotarła 
informacja, że w miejscowości Dębie 
przypadkowy świadek odebrał klu-
czyki kierowcy hondy, który mógł 
być pijany. Nieodpowiedzialny męż-
czyzna miał w organizmie ponad 2,5 
promila alkoholu! Biorąc pod uwagę 
czas i miejsce zdarzenia, można 
przypuszczać, że reakcja przypad-
kowego świadka pozwoliła uniknąć 
drogowej tragedii.

W miniony piątek 18 marca około go-
dziny 11.30 oficer dyżurny kłobuckiej 
komendy otrzymał zgłoszenie dotyczą-
ce ujęcia kierowcy hondy, który praw-
dopodobnie znajdował się w stanie nie-
trzeźwości. Do zdarzenia doszło w miej-
scowości Dębie w gminie Popów. Jako 
pierwsi w tej sprawie zainterweniowali 
dzielnicowi, którzy pełnili służbę ob-
chodową w rejonie Popowa.

- Z relacji świadka wynikało, że podjął 
on obywatelską interwencję wobec kie-
rowcy hondy, ponieważ ten w pewnym 
momencie w niekontrolowany sposób 
zajechał mu drogę, po czym jechał swo-
im pojazdem w sposób, który świadczył 
o tym, że może być nietrzeźwy. Świa-
dek przekazał, że gdy jadąca przed nim 
honda zwolniła, wyprzedził ją i ustawił 

swój samochód w sposób uniemożli-
wiający jej dalszą jazdę. Następnie 
świadek podszedł do kierowcy podej-
rzanego podjazdu, od którego wyczuł 
silną woń alkoholu. Kolejnym krokiem 
było wyciągnięcie kluczyków ze stacyjki 
i wezwanie mundurowych - relacjonuje 
Kamil Raczyński, rzecznik prasowy Ko-
mendy Powiatowej Policji w Kłobucku.

Na miejsce skierowani zostali poli-
cjanci z kłobuckiej drogówki, którzy 
przejęli ujętego kierowcę hondy. W 
trakcie dalszych czynności okazało się, 
że 54-letni mieszkaniec gminy Popów 
miał w organizmie ponad 2,5 promila 
alkoholu! Mundurowi zatrzymali prawo 
jazdy nieodpowiedzialnemu kierowcy, 
natomiast jego sprawą zajmują się te-
raz kłobuccy śledczy.

O dalszym losie mężczyzny zadecydu-
je prokurator i sąd. Za jazdę w stanie 
nietrzeźwości grożą mu: wysoka grzyw-
na, kilkuletni zakaz prowadzenia pojaz-
dów oraz kilkuletni pobyt w więzieniu.

- Świadkowi, który podjął interwencję, 
w związku z podejrzaną jazdą hondy 
gratulujemy profesjonalnego działania. 
Prawdopodobnie taka postawa pozwo-
liła uniknąć drogowej tragedii. Jest to 
kolejny przykład prawidłowego działa-
nia w myśl kampanii „Nie reagujesz – 
akceptujesz” - mówi Kamil Raczyński.

Odzież, plecaki, pościel, żywność, 
herbata czy środki higieniczne zna-
lazły się w paczkach, które trafiły do 
naszych wschodnich sąsiadów. 
Wszystko zebrały dzieci i młodzież 
w częstochowskich szkołach. Dary z 
wypełnionych po brzegi busów tra-
fiły już do Charkowa, Chmielnica i 
Iwano-Frankiwska.

W czytelnie oznakowanych paczkach 
– z opisem miejsca przeznaczenia i za-
wartości – znalazła się m.in. odzież, ple-
caki, pościel, żywność, herbata czy 
środki higieniczne. Nad transportem 
czuwali dwaj przedstawiciele często-
chowskiego samorządu, którym spra-
wy naszych najbliższych wschodnich 
sąsiadów – także mieszkających tam 

polskich społeczności – są szczególnie 
bliskie: zastępca prezydenta miasta Ry-
szard Stefaniak oraz naczelnik Wydzia-
łu Edukacji Rafał Piotrowski. Obaj poje-
chali na Ukrainę z częstochowską po-
mocą już dwa razy – 11 marca z darami 
dla zaprzyjaźnionego z naszym mia-
stem Berdyczowa, a 17 marca – dla 
Charkowa, Chmielnickiego i Iwano-
-Frankiwska.

Przypomnijmy: zbiórki w częstochow-
skich szkołach trwały od 28 lutego. 
Oprócz częstochowskich dzieci i mło-
dzieży zaangażowane były w niej także 
m.in. Towarzystwo Patriotyczne „Kre-
sy”, Wspólnota Polska oraz Towarzy-
stwo Miłośników Lwowa i Kresów Połu-
dniowo – Wschodnich.

Blisko dwa promile alkoholu w orga-
nizmie miał 24-latek zatrzymany 
przez myszkowskich policjantów. 
Mężczyzna w takim stanie wsiadł za 
kierownicę. Wpadł podczas ruty-
nowej kontroli.

Do zdarzenia doszło na ulicy Traugut-
ta w Myszkowie. Mundurowi zatrzyma-

li do kontroli drogowej kierującego 
oplem. Jak się okazało, 24-letni miesz-
kaniec Myszkowa był pijany. Badanie 
dało wynik blisko 2 promile alkoholu w 
wydychanym powietrzu. Mężczyzna 
odpowie za kierowanie pojazdem me-
chanicznym w stanie nietrzeźwości. 
Oprócz utraty prawa jazdy i grzywny w 
wysokości 5 tysięcy złotych, grozi mu 
do dwóch 2 lata więzienia.

Pomoc

Dzielnicowy z Kłomnic zaopiekował 
się rodziną z Ukrainy

Pielgrzymka Obrońców Życia

„Aborcja zabija więcej osób niż wojna”

Dzielnicowy z Komisariatu Policji w 
Kłomnicach na co dzień chroni i pomaga 
mieszkańcom gminy. Tym razem opieką 
otoczył uciekającą z Ukrainy rodzinę. Po-
licjant udostępnił kobiecie z trojgiem 
dzieci część swojego domu, zadbał rów-
nież o to, by niczego im nie brakowało.

Aspirant sztabowy Mirosław Nowak to 
dzielnicowy o ogromnym sercu. Mieszkańcy 
zawsze mogą na niego liczyć w trudnej sytu-
acji. Jak się okazuje, nie tylko osoby mieszka-
jące w gminie, gdzie pełni służbę mogą na 
nim polegać.

Kilka dni temu dotarła do niego informa-
cja, że na jednej z ulic w Kłomnicach od kilku 
godzin stał samochód, a środku spały 2 ko-
biety i 3 dzieci. Jak się okazało, w samocho-
dzie zepsuł się układ rozrządu, w dodatku 
kobietom skończyło się paliwo. Sąsiedzi z 
pobliskich domów pomogli im bezpiecznie 
dotrzeć w pobliże miejsca zamieszkania 
dzielnicowego.

Okazało się, że młoda kobieta z trojgiem 
swoich dzieci i 83-letnią znajomą przyjecha-
ły z Ukrainy. Pani Anna z 3-letnim Matviim, 
10-letnią Darią i 12-letnim Illią nie znała w 
Polsce nikogo, do kogo mogłaby się udać. 
Nie wiedziała też do kogo zwrócić się o po-

moc.
Dzielnicowy nie pozostał obojętny i natych-

miast zareagował. Zapewnił rodzinie schro-
nienie u siebie w domu i zajął się naprawą 
ich samochodu. Kupił dzieciom najpotrzeb-
niejsze rzeczy, w tym kosmetyki i ubrania 
oraz znalazł kobiecie pracę. Dzieci będą też 
uczęszczały do szkoły i przedszkola blisko 
domu. Seniorka natomiast znalazła schro-
nienie u sąsiadki dzielnicowego. Patrząc na 
uśmiechnięte buzie dzieciaków dzielnicowy 
z Kłomnic ma poczucie dobrze wypełnionej 
misji i każdemu powtarza, że zawsze warto 
pomagać.

Policjanci z komisariatu w Kłomnicach rów-
nież włączyli się w pomaganie – zebrali pie-
niądze, by pani Ania mogła kupić sobie i 
swoim dzieciom niezbędne rzeczy. Swoją 
pomoc zaoferował również przewodniczący 
policyjnych związków zawodowych Arka-
diusz Kobiela, który przekazał ukraińskiej 
rodzinie koce, pościel, środki higieniczne i 
kosmetyki.

Natomiast młodszy inspektor Dariusz Kie-
drzyn - Komendant Miejski Policji w Często-
chowie kupił dzieciom zabawki, by w tej 
trudnej sytuacji mogły się szybciej odnaleźć 
i choć na chwilę zapomniały o tym, dlaczego 
musiały opuścić swój dom.

Choć wojna zbiera tragiczne żniwo i 
wciąż rośnie liczba ofiar, to jednak naj-
więcej osób jest zabijanych w wyniku 
aborcji - twierdzą uczestnicy 42. Piel-
grzymki Obrońców Życia na Jasną Górę. 
Pielgrzymka odbyła na Jasnej Górze w 
sobotę.

W sobotę 18 marca na Jasnej Górze odbyła 
się 42. Pielgrzymka Obrońców Życia. Jak in-
formuje Biuro Prasowe Jasnej Góry, podczas  
homilii abp Depo  przypomniał, że „Bóg ko-
cha człowieka dla niego samego”.

- Tak chcemy widzieć, w duchu tej wiary i 
wyrazu miłości, pracę lekarzy, pielęgniarek, 
farmaceutów, ale także polityków i dzienni-
karzy jako ludzi odpowiedzialnej miłości i 
troski o przyszłość Ojczyzny i Kościoła” - mó-
wił arcybiskup.

Metropolita częstochowski wskazał też na 
skutki dla demografii coraz bardziej dominu-
jących tendencji kultury konsumpcjonizmu, 
indywidualizmu oraz ekologizmu. Przywołał 
wstępne wyniki GUS Narodowego Spisu Po-
wszechnego 2021r., które pokazują że i Pol-
ska dołączyła do europejskich państw, które 
nie mają już tzw. zastępowalności pokoleń, 
mają starzejące się społeczeństwa.

Przekonywał, że „nie wolno nam, mimo 
trwającej wojny na Ukrainie i zagrożeń w Pol-
sce i w świecie dać się zniewolić lękom o 
przyszłość i zatracić nadzieję wobec zaplano-
wanej dechrystianizacji i depopulacji”.

W swoim przesłaniu z Jasnej Góry obrońcy 
życia zwrócili uwagę na potrzebę zaangażo-
wania katolików w upowszechnianie rzetel-
nej wiedzy, która sprzyja przemianie sumień 
i uwrażliwieniu na wartość życia każdego 
nienarodzonego dziecka. - Eutanazja, ekspe-
rymenty na embrionach, widmo aborcji po-
urodzeniowej – te nieludzkie koncepcje są 
obecne w debacie publicznej także z powodu 
częstej kapitulacji katolików - podkreślono.

Jak informuje Biuro Prasowe Jasnej Góry, 
wyrażając radość ze zmian przepisów w Pol-

sce, wykreślaniu jako niekonstytucyjnej tzw. 
przesłanki eugenicznej aborcji, obrońcy życia 
podkreślili konieczność podejmowania dzia-
łań na rzecz zmiany społecznego myślenia o 
życiu człowieka zwłaszcza wobec agresyw-
nych działań środowisk przeciwnych życiu. 
Wskazali na projekt ustawy „Legalna aborcja 
bez kompromisów”, które te środowiska 
zgłosiły, a który zakłada wprowadzenie abor-
cji na życzenie, a w pewnych sytuacjach moż-
liwość zabijania dzieci aż do końca trwania 
ciąży. Z kolei w obliczu wojny na Ukrainie, 
skrajnie lewicowe feministki pomagają w 
aborcjach ukraińskich, nienarodzonych dzie-
ci.

Podkreślono także potrzebę pozytywnego 
przekazu pro-life. - W trudnym czasie wojny, 
gdy każdego dnia oglądamy zniszczone 
przed rosyjskiego agresora domy, szpitale, 
szkoły czy domy dziecka, apelujemy, aby w 
działaniach pro-life skupić się na pokazywa-
niu piękna, dobra i miłości – napisano w 
przesłaniu. Obrońcy życia zachęcają, by sta-
rać się, aby w przestrzeni publicznej nie za-
brakło przekazu afirmującego dziecko po-
częte i podkreślającego piękno macierzyń-
stwa. Podkreślają, że jednocześnie okrutna 
prawda o aborcji, nie może być przemilcza-
na.

Zaapelowano o pomoc dla niepełnospraw-
nych, aby także „domagać się od polityków 
takich rozwiązań prawnych, które zagwaran-
tują osobom przewlekle chorym i niepełno-
sprawnym możliwość leczenia, pielęgnacji, 
rehabilitacji i godnego życia”.

Działacze pro-life zapewnili o modlitwie o 
pokój za wschodnia granicą: - Naszą misją 
wobec dramatu wojny jest pomoc material-
na i ofiarny wolontariat, a także nieustająca 
modlitwa o pokój. Modlimy się również o na-
wrócenie Rosji, która w piątek 25 marca br., 
podczas celebracji pokutnej w Bazylice św. 
Piotra, zostanie zawierzona przez Papieża 
Franciszka Niepokalanemu Sercu Maryi.

TS
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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

 ● Akordeon Weltmaister, cena: 
1000 zł. Tel. 514 277 061

 ● Antena do tv z przyłączem (kpl) 
tel. 34 362 94 27 

 ● Aparat fotograficzny klasyczny, 
KODAK KE40 na standardowy 
film, timer, automatyczna lampa 
błyskowa, zasilany 2 baterie  
w zestawie, 45 zł.  
Tel.: 794 239 418

 ● Błotniki przednie do Mercedesa 
190 oryginał, w b. dobrym  
stanie. Tel.: 693 629 529

 ● Drzwi wewnętrzne pełne 80,  
bez ościenicy, prawe i lewe.  
Tel. 693 629 529

 ● Kiosk typu „RUCH”, tanio sprze-
dam, tel. 695 480 723

 ● Kopiarkę laserową HP LaserJet 
1010, dobra, 50 zł /  

 tel. 697 272 102

 ● Łóżko rehabilitacyjne, elek-
tryczne, sterowane pilotem w 
czterech pozycjach, wysięgnik  
z uchwytem, drewniane wykoń-
czenie obudowy, nowy materac. 
Nie używane. Cena 1400 zł.  
Tel: 500 486 920

 ● Maszyna dziewiarska firmy 
bosch, tel. 34 362 94 27

 ● Maszyna do szycia przemysło-
wą, marki „minerva” - stan bar-
dzo dobry. Cena do negocjacji.  
Tel. 603 521 686

 ● Materac masujący rehabilitacyj-
ny Enabiol” prod. niemieckiej. 
Podstawowe informacje:  
w internecie wpisać słowo  
„Vitberg”, wskazania do terapii: 
bóle kręgosłupa i karku,  
skurcze łydek i inne.  

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

SPRZEDAM 

Tel: 514 621 011

 ● Okulary oryginalne Carl Zeiss 
Germany Lupenbrille, lupa po-
większając x2, lewy okular do 
prac precyzyjnych, nowe, fute-
rał, tel. 730 016 717

 ● Pawilon przy pasażu, ul. We-
sterplatte. Wyposażony w kli-
matyzator, chłodnię, WC. Sprze-
dam lub wynajmę za 1 zł.  
Tel. 501 645 181

 ● pianino Calisio,  
ul. Prądzyńskiego 8/7, Częstocho-
wa,  
tel. 535 988 066

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

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

 ● Prasowalnica elektryczna  
 tel. 34 362 94  27

 ● Radio+cd+magnetofon+2 gło-
śniki 2x25W + głośnik basowy,   
250 zł, tel. 697 272 102

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

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

USŁUGI

 ● Naprawa pomp wodnych, hy-
droforowych, samochodowych  
i cyrkulacyjnych.  Ul. Ikara 133a,  
tel. 669 245 082

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

INNE
 ● Lekcje gry na gitarze,  
tel. 697 272 102

 ● Trening pamięci, uwagi, myśle-
nia logicznego i twórczego,  
od 6 do 106 lat.  
Tel. 668 814 587

 ● Wolny lat 55, bezdzietny,  
niezależny finasowo pozna  
panią. Pani może posiadać  
dzieci.  Tel. 660 006 217

PRACA

 ● Podejmę prace dorywczo: go-
spodarcze, porządkowe, drobne 
remonty. Tel.: 536 512 396

Wysłać email
na adres: reklama@zycieczestochowy.pl

Wysłać SMS
na numer 792 620 051

Przez internet
wypełniając formularz na stronie
www.zycieczestochowy.pl
(zakładka: BIURO OGŁOSZEŃ)

Jak zamieścić 
ogłoszenie 
w Życiu Częstochowy i Powiatu

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

Treść ogłoszenia: 

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

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

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

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

    MOTORYZACJA

    NIERUCHOMOŚCI

    KUPIĘ     SPRZEDAM     ODDAM

    PRACA     INNE    MATRYMONIALNE

KUPON na bezpłatne ogłoszenie 

-  Życie Częstochowy i Powiatu  - 



5ŚRODA-CZWARTEK, 23-24 MARCA 2022 REKLAMA / MOTORYZACJA

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

173.900 zł

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

77.900 zł

AUDI A4
2.0 E, rok prod. 2020, 
kraj., I-wł., gwarancja, 
serwisowany, F-VAT

144.900 zł

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

43.900 zł

FORD MONDEO 
2.0 D, rok prod. 2018, 
kraj., I-wł., serwisowany, 
F-VAT

79.900 zł

AUDI A3 
1.4 TSI, rok prod. 2017 
kraj., I-wł.,  
serwisowany

77.900 zł

FORD FOCUS 
1.5 D, kraj., rok prod. 2017, 
I-wł., serwisowany, F-VAT

44.900 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 A6 2.0 D, rok prod. 2008, 30.900 zł
AUDI A6 2.0 TDI S TRONIC, rok prod. 2017,  

kraj., I-wł., serwisowany, F-VAT  119.900 zł
AUDI A8 4.2 E, rok prod. 2006,  21.300 zł
BMW 320i xDrive 2.0 E, rok prod. 2014,  55.500 zł
BMW 3 GT 2.0 D, kraj., rok prod. 2018, I-wł., serwisowany,  

F-VAT, 94.900 zł
BMW 430 GRAND COUPE 2.0 E, rok prod. 2019, kraj., I-wł.,  

serwisowany, F-VAT, 149.900 zł
BMW 520 2.0 D, rok prod. 2007,  19.900 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 DOBLO 1.6 D, rok prod. 2014, kraj., I-wł, F-VAT  29.900 zł
HYUNDAI TUSCON 2.0 D, rok prod. 2006,  15.900 zł
MERCEDES BENZ E300 COUPE, 2.0 E, rok prod. 2018,  178.000 zł
MERCEDES GLC 2.0 D, rok prod. 2018, 4x4, automat, kraj., I-wł., 

F-VAT,                       166.800 zł
MERCEDES S350, 3.0 D, rok prod. 2015,                       179.900 zł
MINI COOPER, 1.6 E, rok prod. 2006,                       14.900 zł
OPEL ASTRA 1.6 E, rok prod. 2013, kraj., 25.800 zł
OPEL ASTRA II, 1.6 E, rok prod. 2003, kraj., 5.500 zł

OPEL ASTRA III, 1.4 E, rok prod. 2004, kraj., I-wł., 9.900 zł

OPEL ASTRA IV, 1.7 D, zakup 2013,  23.000 zł

OPEL MERIVA 1.7 D, rok prod. 2006, 7.900 zł

RENAULT LAGUNA COUPE 2.0 E, rok prod. 2008,     31.800 zł

RENAULT TWINGO 1.2 E, rok prod. 2010,     9.900 zł

SEAT IBIZA 1.2 E, rok prod. 2014, kraj.,  26.900 zł

SEAT TOLEDO 1.2 E, rok prod. 2015, kraj.,  29.900 zł

SEAT TOLEDO 1.2 E, rok prod. 2016, kraj.,  31.800 zł

SKODA OCTAVIA 1.6 D, rok prod. 2017, kraj., serwisowany,  

F-VAT, 44.900 zł

SKODA OCTAVIA 1.9 D, rok prod. 2007, kraj.,  13.800 zł

TOYOTA AVENSIS 2.0 D, rok prod. 2009,  19.900 zł

VW JETTA 1.4 E, rok prod. 2007,  16.900 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

VW UP! 1.0 E, rok prod. 2012, nawigacja  23.300 zł 

PRZYCZEPA LEKKA sklep/bar, rok prod. 2015,  21.500 zł

Wybrane samochody na dzień 18 marca 2022

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

139.900 zł
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Lolka to 4-letnia suczka, przeby-

wająca w domu tymczasowym i ma-

rząca o opiekunie, który przygarnie 

ją na stałe. Jest miłośniczką przytu-

lania, chętnie spędza czas w domu 

i dobrze bawi się na spacerach.. 

Aktualnie mieszka razem z kotem, 

jest też przyjazna dla innych psów. 

Sprawdzi się więc także w towa-

rzyskim gronie. Lolka jest średniej 

wielkości suczką. Waży 16 kg.  Jest 

zdrowa, wesoła i wysterylizowana.

Bryś to malutki 5-latek bardzo ładnie 

chodzący na smyczy. Jest ruchliwym i pełnym 

życia psem, który dobrze odnajduje się w  

zyciu miejskim. Jest grzeczny w domu oraz 

w samochodzie. Listę jego ulubionych rzeczy 

zdecydowanie otwiera głaskanie. Bryś uwielbia 

poświęcaną mu uwagę. Cieszy go każy gest 

i ruch wykonywany w jego stronę. Z nadzieją 

czeka na nowego opiekuna, z którym przejdzie 

przez resztę życia.

Alfik jest trzyletnim miłośnikiem przytu-

lania. To pełen energii, aczkolwiek grzeczny 

w domu, psiak szukający nowych opiekunów. 

Jest łagodny dla dzieci, więc dobrze odnajdzie 

się wśród  rodziny, ale potrafi również zostać 

sam bez marudzenia, więc sprawdzi sie też 

jako kompan w małym czy jednoosobowym 

gospodarstwie. Alpik lubi spacery i aktywne 

spędzanie czasu. Nie pogardzi jednak chwilami 

relaksu przy telewizorze na wygodnej kanapie.

B RYŚ

LO LK
A

A LF I K

FUNDACJA PSIA DUSZKA
Kontakt: 694 132 231Jeśli szukasz pieska do adopcji, dobrze trafiłeś ;)

Lunka pozdrawia z nowego domu!

B R U N O

Bruno - Czeka u nas na dom już prawie cztery 
lata. Piesek trafił pod nasza opiekę od kobiety, która 

przygarnęła go do domu z ulicy, ale nie umiał po-

rozumieć się z jej psami. Bruno nie kocha od razu, 

potrzebuje kilku spotkań aby zaufać, ale gdy to już się 

stanie, oddaje się bez granic tej miłości. Osoby które 

regularnie wyprowadzają go na spacery mogą go 

tulić, brać na ręce, przytrzymywać i wykonywać czyn-

ności pielęgnacyjne. Każda nowa osoba może z nim 

wyjść na spacer, ale nie może go sama dotykać ani 

zapiąć mu smyczy. Następuje jednak moment kiedy 

on przyjmuje taka osobę do grona zaufanych i wtedy 

aż miło patrzeć jak ciśnie się na kolana. Bruno woli 

być jedynakiem bo z psami idzie mu dłużej. Nasze 

fundacyjne na spacerach już zna i nie szuka konfliktu, 

natomiast nowy pies wywołuje u niego niepokój i cza-

sami Bruniu próbuje mu coś wytłumaczyć. Te zacho-

wania powodują, że chłopak tak długo czeka na dom 

i swojego człowieka. Było wielu chętnych, ale osoby 

te rezygnowały gdy dowiadywały się, że trzeba 

pieska odwiedzić więcej razy. My się nie poddajemy 

i dzielnie szukamy mu domku. Bruniu bardzo szybko 

się uczy. Poznał swego czasu kilka komend i gdy tylko 

ktoś chciałby z nim poćwiczyć będzie niezły materiał 

na uczonego psa bo ma duża motywację do pracy i 

energię którą można w fajny sposób wykorzystać. 

Bruno ma 5 lat, jest pieskiem niedużym. Waży teraz 

nieco więcej, bo mu urosło sadełko zimowe, ale jego 

waga standardowa to 12-13 kg. Jest pogodny, szybki, 

zwinny. Pięknie stróżuje i jeśli ktoś chciałby psiaka, 

który przez ogrodzenie pokazuje obcym, że nie warto 

wchodzić to on bardzo ładnie potrafi zagrać obrońcę 

domu :)

S A R A
Sara to 7 letnia sunia z przyjaznym charak-

terem i prawie 3 letnim stażem w naszej Fun-

dacji!  Jest cudna, z wyglądu przypomina trochę 

krótkowłosego owczarka niemieckiego, który 

skurczył się w praniu...

Mimo, że jest już dorosła to ma świetny kontakt  

z ludźmi, bardzo lubi dwunożnych, jest miła,  

przyjacielska, chętnie nawiązuje relacje.

Sara niecierpliwie czeka na nowy dom, potrafi 

chodzić na smyczy – stara się chodzić przy 

nodze, chętnie spaceruje, chętnie spędza czas z 

ludźmi. Nie szuka konfliktów z innymi psami, ale 

nie  przepada za innymi suczkami. Zna warunki  

domowe, jednak zamiast bloków idealny byłby 

 dla niej dom z ogródkiem:)

Wszelkie informacje o Sarze oraz o procedurze 

adopcji uzyskasz pod numerem tel.:  

694-132-231
Kontaktując się pamiętaj o podaniu jej imienia!
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