
Do 7,5 roku więzienia grozi trzem mieszkańcom 
Częstochowy, którzy... ukradli ponad 40 kg mrożo-
nych ryb podczas ich rozładunku. Gdy wpadli w 
ręce funkcjonariuszy, twierdzili, że swoją zdobycz 
rozdali już biednym ludziom.

Do tej nietypowej kradzieży doszło w dzielnicy Ra-
ków. - Podczas rozładunku samochodu dostawczego 3 
mężczyzn wykorzystując nieuwagę pracownika, ukra-
dło ponad 40 kilogramów mrożonych filetów rybnych. 
Po kilku godzinach od kradzieży operacyjni z „szóstki” 
rozpoznali na nagraniu z monitoringu sprawców i do-
tarli do miejsca ich przebywania - mówi podkomisarz 
Sabina Chyra-Giereś, oficer prasowy częstochowskich 
policjantów. Mieszkańcy miasta w wieku 34, 32 i 26 lat 
tłumaczyli policjantom, że skradzione filety rozdali już 
biednym ludziom.

Mundurowi znaleźli przy nich sporą ilość pieniędzy, 
która została zabezpieczona na poczet 
przyszłych kar. Sprawcy usłyszeli zarzu-
ty kradzieży. Za tego typu przestępstwo 
grozi kara do 5 lat więzienia. Jednak ze 
względu na to, że wszyscy wcześniej już 
byli karani za podobne wybryki, kara 
może być wyższa o połowę.

 KG

Polka Karolina Bielawska 
została 70. zwyciężczynią 
konkursu Miss World. Po-
wtórzyła sukces Anety 
Kręglickiej, która do tej pory 
była jedyną Polką z tym ty-
tułem.

Karolina Bielawska została 
wybrana spośród 40 kandyda-
tów podczas finału w Portory-
ko. Łodzianka w2019 roku zwy-
ciężyła w konkursie Miss Polo-
nia, co dało jej przepustkę do 
finału konkursu Miss World.

Karolina Bielawska urodziła 
się 11 kwietnia 1999 roku w Ło-
dzi. Uzyskała tytuł licencjata w 
naukach o zarządzeniu na Poli-
technice Łódzkiej na Wydziale 
Zarządzania i Inżynierii Pro-
dukcji. Aktualnie studiuje na 
Master of Business Studies na 
International Faculty of Engine-
ering tej samej uczelni. TS

Sąd skazał 30-letniego częstochowia-
nina na karę 8 miesięcy pozbawienia 
wolności i orzekł również względem 
niego zakaz prowadzenia pojazdów i 
wymierzył karę grzywny na rzecz Fun-
duszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz 
Pomocy Postpenitencjarnej. Męż-
czyzna odpowiadał za ucieczkę przed 
policjantami w 2019 roku. Sprawca 
próbował przejechać interweniujących 
policjantów, którzy musieli oddać 
strzały w kierunku jego samochodu, 
aby zatrzymać uciekiniera.

Do zdarzenia doszło 20 grudnia 2019 roku. 
W piątkowy wieczór policjanci z Komisariatu 
II Policji w Częstochowie patrolowali miasto. 
Po godzinie 19 stróże prawa zauważyli mło-
dego mężczyznę, siedzącego w zaparkowa-
nym na uboczu samochodzie. Mundurowi 
podeszli do mazdy, by wylegitymować kie-
rowcę.

Na widok policjantów mężczyzna zaczął 
uciekać samochodem. Policjanci rozpoczęli 
pościg. Gdy mazda zatrzymała się przed za-
mkniętym przejazdem kolejowym, poli-
cjanci wybiegli z radiowozu, by zatrzymać 
kierowcę. Wtedy też młody mężczyzna ru-
szył w ich kierunku, próbując potrącić inter-

weniujących stróżów prawa. Policjanci uży-
li broni służbowej.

Padło kilka strzałów w opony samochodu, 
jednak uciekinier kontynuował ucieczkę, 
zatrzymując się dopiero kilka ulic dalej. 
Wtedy też okazało się, że meżczyzna został 
ranny w plecy. Mężczyzna trafił do szpitala, 
gdzie został poddany zabiegowi. Pobrano 
od niego próbki krwi na zawartość alkoho-
lu i substancji psychoaktywnych.

Sąd na wniosek prokuratora zdecydował o 
tymczasowym aresztowaniu 27-letniego 
wówczas mężczyzny, który miał na swoim 
koncie wyroki za kradzieże. Podejrzany o 
czynną napaść na policjantów mieszkaniec 
Częstochowy trafił już do aresztu, gdzie bę-
dzie oczekiwał na proces.

2 września 2021 roku częstochowski sąd 
uznał oskarżonego 27-latka winnym zasto-
sowania przemocy w celu zaniechania praw-
nej czynności służbowej i skazał go na 8 mie-
sięcy pozbawienia wolności, orzekł również 
zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów na 
okres 5 lat i wymierzył grzywnę na rzecz fun-
duszu pomocy pokrzywdzonym. W marcu 
br. wyrok się uprawomocnił. Oskarżony 
27-latek przeprosił policjantów „za zda-
rzenie, które miało miejsce w dniu  
20 grudnia 2019 roku”.   KG
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Zostali zatrzymani

Kradli mrożone ryby
Karolina 
Bielawska 
została 
Miss World!

Finał strzelaniny w Częstochowie

30-latek skazany za ucieczkę przed policją

Do końca 2024 roku Raków Częstochowa będzie zarzą-
dzał MSP „Raków” przy ul. Limanowskiego 83. Umowa 
podpisana z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w 
Częstochowie będzie obowiązywać od 1 kwietnia.

Za sprawą dzierżawy kompleksowe zarządzanie stadionem 
i otaczającym go terenem w zakresie dotyczącym codzienne-
go użytkowania i spraw technicznych będzie należeć do klu-
bu. - To wiąże się z przejęciem kosztów utrzymania obiektu, 
ale także z czerpaniem korzyści wynikających z zarządzania 
stadionem. Klub będzie miał też prawo do dokonywania za 
zgodą MOSiR dodatkowych prac adaptacyjnych i remonto-
wych, które wpłyną pozytywnie na funkcjonowanie obiektu - 
informuje Włodzimierz Tutaj, rzecznik prasowy magistratu.

Klub będzie musiał umożliwić miastu realizację zadań inwe-
stycyjnych i remontowych po wspólnym uzgodnieniu zakresu 
i terminu realizacji. Na czas trwania umowy klub zobowiązał 
się do udostępnienia zaplecza treningowego i boisk dla aka-
demii szkolącej dzieci i młodzież.

Umowa dzierżawy obowiązuje od pierwszego kwietnia do 
końca 2024 roku.

Mimo zmiany zarządcy obiektu, miasto ma zamiar rozpo-
cząć realizację drugiego etapu rozbudowy stadionu. Na razie 
stara się o pozyskanie dofinansowania z Funduszu Rozwoju 
Kultury Fizycznej w ramach programu wsparcia inwestycji o 
szczególnym znaczeniu dla sportu. Wniosek o dofinansowa-
nie z Ministerstwa Sportu dotyczy blisko 8,5 miliona złotych, 
a planowany wkład miasta to ponad 6,5 miliona złotych.

Do tej pory administratorem obiektu o powierzchni ponad 
6,8 hektara był Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, mający 
tzw. trwały zarząd nad MSP Raków w imieniu Miasta Często-
chowy. KG

Umowa obowiązuje do 2024 roku

Raków dzierżawcą stadionu!
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 ■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara

Wykluczono atak hakerski

Awaria w PKP:  
znane są przyczyny usterki

Wojna na Ukrainie

Częstochowscy policjanci  
wspierają kolegów po fachu

Myszkowscy policjanci rozdają 
ulotki ukraińskim uchodźcom

Od poniedziałku

Wielkie ćwiczenia 
komandosów w Lublińcu

Pod Częstochową

Zmiana organizacji ruchu na DK 91

Urząd Miasta

Nie załatwimy spraw związanych 
z dowodami osobistymi

W czwartkowy wieczór przywrócono 
do działania wszystkie centra stero-
wania ruchem w PKP. Doniesienia o 
rzekomym ataku hakerskim nie spraw-
dziły się. Jak się okazało, awaria była 
spowodowana błędem po stronie 
firmy Alstom, dostarczającej sprzęt do 
lokalnych centrów sterowania.

Przypomnijmy, w nocy ze środy na 
czwartek doszło do poważnej usterki 
urządzeń sterowania w kilkunastu lokal-
nych centrach odpowiedzialnych za pro-
wadzenie ruchu kolejowego. W efekcie 
wystąpiły więc opóźnienia w kursowaniu 
pociągów wynoszące nawet ponad kilka-
dziesiąt minut.  Wiele kursów było też 
odwołanych. Utrudnienia objęły kilkaset 
kilometrów linii kolejowych. W czwartko-
wy wieczór udało się usunąć wszystkie 
usterki.

Ustalono też ich przyczyny. Zgodnie z 
oświadczeniem firmy Alstom – produ-

centa urządzeń – to błąd w działaniu 
urządzeń. Wykluczono więc teorię mó-
wiącą o cyberataku. - Alstom jest świado-
my błędu w formatowaniu czasu, który 
ma obecnie wpływ na dostępność sieci 
kolejowej, a co za tym idzie na transport 
kolejowy w Polsce. Bezpieczeństwo pa-
sażerów nie jest zagrożone. Wdrożyliśmy 
plan przywrócenia dostępności urządzeń 
sterowania ruchem kolejowym, aby zmi-
nimalizować zakłócenia spowodowane 
usterką w systemach sterowania ex-Bom-
bardier - poinformowała w czwartkowy 
wieczór firma. - Przepraszamy za wszelkie 
niedogodności, jakie ten problem spowo-
dował dla operatorów i pasażerów. Al-
stom potwierdza, że nie było żadnego cy-
berataku, ani problemu bezpieczeństwa 
związanego z błędem formatowania cza-
su, który wystąpił 17 marca 2022 r. Błędy 
w formatowaniu czasu są znanym zjawi-
skiem – zaznaczyła spółka.

Częstochowscy policjanci zorganizo-
wali zbiórkę najpotrzebniejszych 
rzeczy i przekazali je kolegom po fachu 
dbającym o bezpieczeństwo w miej-
scowości Luboml na Ukrainie. Wśród 
przekazanych darów były między in-
nymi najpotrzebniejsze medykamenty, 
opatrunki osobiste, suchy prowiant, 
wyposażenie taktyczne, koce, kari-
maty i śpiwory.

Od kilku tygodni w Komendzie Miejskiej 
Policji w Częstochowie trwa zbiórka na 
rzecz policjantów z Ukrainy. Koordynuje ją 
przewodniczący Zarządu Terenowego 
Niezależnego Samorządnego Zawiązku 
Zawodowego Policjantów. - Dzięki zaan-
gażowaniu policjantów, ale również pra-
cowników cywilnych udało się zebrać naj-
potrzebniejsze medykamenty, opatrunki 
osobiste, suchy prowiant, wyposażenie 
taktyczne, koce, karimaty i śpiwory. W 
zbiórkę włączyli się także pracownicy Za-
kład Gospodarki Mieszkaniowej TBS, któ-
rzy przekazali ukraińskim policjantom ma-

teriały opatrunkowe i podstawowe środki 
medyczne - mówi podkomisarz Sabina 
Chyra-Giereś, oficer prasowy częstochow-
skich policjantów. Funkcjonariusze do-
starczyli zebrane materiały do Parczewa 
(województwo lubelskie), skąd tamtejsi 
policyjni emeryci ze związków zawodo-
wych pojechali na Ukrainę i przekazali je 
na ręce podpułkownika Siergieja Nawaru-
ka – zastępcy komendanta jednostki poli-
cji w miejscowości Luboml.

- To już kolejna taka akcja zorganizowa-
na przez częstochowski garnizon. Wcze-
śniej przedstawiciel z Parczewa osobiście 
odebrał zgromadzone rzeczy z Komendy 
Miejskiej Policji w Częstochowie. Przewod-
niczący częstochowskich związków aspirat 
sztabowy Arkadiusz Kobiela zapowiada, 
że zbiórka będzie trwała tak długo, jak 
długo będzie potrzebna pomoc kolegom z 
Ukrainy, którzy codziennie narażają swoje 
życie dbając o bezpieczeństwo mieszkań-
ców - zapewnia podkomisarz Sabina Chy-
ra-Giereś.

Myszkowscy policjanci odwiedzają 
miejsca przebywania uchodźców. 
Robią to, aby osoby, które uciekły 
przed wojną, mogły czuć się bez-
piecznie. Dzielnicowi przekazują 
ulotki z najważniejszymi informa-
cjami. Mają one pomóc obcokrajowcom 
w trafnym podejmowaniu decyzji do-
tyczących na przykład zatrudnienia. 
Mundurowi gwarantują, że w każdej 
sytuacji zagrożenia zawsze mogą li-
czyć na ich wsparcie.

Obywatele Ukrainy znaleźli się w trudnej 
sytuacji i w dodatku na terenie obcego 

kraju. Dlatego też naprzeciw ich proble-
mom wychodzą policjanci. Dzisiaj aspirant 
sztabowy Mariusz Bednarz odwiedził gru-
pę kobiet z dziećmi, które uciekły zza 
wschodniej granicy, by u nas znaleźć 
schronienie przed wojną.  Dzięki wsparciu 
jednej z obywatelek Ukrainy, która mówi 
po polsku, dzielnicowy przekazał cenne 
informacje, jak nie stać się ofiarą prze-
stępców. Na zakończenie spotkania wrę-
czył wszystkim ulotki informacyjne w języ-
ku ukraińskim ze wskazówkami, jak należy 
zachować się w sytuacji zagrożenia ich 
bezpieczeństwa.

 ■ TS

Od poniedziałku rozpoczną się ćwi-
czenia komandosów w Lublińcu. Nad 
miastem prowadzone będzie szkolenie 
spadochronowe oraz taktyczne z uży-
ciem śmigłowców.

Jednostka Wojskowa Komandosów in-
formuje, że w dniach 21.03. – 01.04.2022 
r. w godzinach 07-12 na terenie garnizonu 
Lubliniec, w tym bezpośrednio na terenie 
miasta oraz powiatu prowadzone będzie 

szkolenie spadochronowe oraz taktyczne 
z użyciem śmigłowców.

W tym czasie możliwa będzie zwiększo-
na aktywność żołnierzy oraz możliwych 
przelotów śmigłowców.

Dowódca Jednostki Wojskowej Koman-
dosów zapewnia, że dołoży wszelkich sta-
rań, by zminimalizować niedogodności 
związane z przedmiotowym szkoleniem.

TS

W piątek, 18 marca Generalna Dy-
rekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
wprowadziłą tymczasową organizację 
ruchu na dwujezdniowym odcinku 
DK91 na wysokości Zawady, w po-
łowie drogi pomiędzy Częstochową i 
Koziegłowami. Wyłączona z użytko-
wania została jezdnia w kierunku 
Katowic o długości ok. 1,3 km. Kie-
rowcy korzystają z drugiej jezdni w 
obu kierunkach. Utrudnienia na tym 
odcinku powinny potrwać do końca 
maja 2022 r.

Jak tłumaczy GDDKiA, do tej pory trwały 
prace przygotowawcze, budowa odwod-
nienia drogi oraz przebudowywano sieci 
teletechniczne. Wykonano również wycin-
kę kolidującego z inwestycją zadrzewie-
nia. Wprowadzenie nowej organizacji ru-
chu pozwoli na rozpoczęcie robót drogo-
wych. W pierwszej kolejności nastąpi roz-
biórka istniejącej nawierzchni jezdni, w 
miejsce której powstanie nowa, dostoso-
wana do przenoszenia obciążenia do 11,5 
t/oś.

Głównym celem zadania jest poprawa 
bezpieczeństwa ruchu drogowego na 5-ki-
lometrowym odcinku DK91 (dawniej DK1) 
Nowa Wieś - Zawada oraz podniesienie jej 
nośności do 11,5 t/oś. Inwestycja zapewni 
także bezpieczeństwo pieszym poruszają-
cym się wzdłuż i w poprzek drogi. Ponad-

to zmniejszone zostanie negatywne od-
działywanie ruchu na otoczenie poprzez 
zastosowanie cichych nawierzchni na 
jezdni drogi.

Zadanie obejmuje przebudowę na-
wierzchni jezdni, skrzyżowań z drogami 
poprzecznymi, poboczy, zatok autobuso-
wych, istniejących chodników i budowę 
ich nowych odcinków. Powstaną zjazdy na 
drogi dojazdowe, do pól oraz do posesji 
przyległych. Przebudowane zostaną ist-
niejące przepusty, system odwodnienia 
oraz wykonane zostaną nowe urządzenia 
bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD).

Ponadto wybudowane zostaną kanały 
technologiczne w istniejącym pasie dro-
gowym oraz oświetlenie drogi. Dla pod-
niesienia bezpieczeństwa pie-
szych, wszystkie przejścia przez DK91 
(pięć przejść dla pieszych) poza obrębem 
skrzyżowań z sygnalizacją świetlną zosta-
ną dodatkowo wyposażone w sygnalizację 
ostrzegawczą.

Umowę na przebudowę DK91 podpisa-
no 29 września 2021 r., plac budowy zo-
stał przekazany w pierwszych dniach paź-
dziernika ubiegłego roku, a zakończenie 
inwestycji przewidziane jest w listopadzie 
br. Wykonawcą przebudowy o wartości 
ponad 63 mln zł jest konsorcjum, w skład 
którego weszły firma Bitum (lider) oraz 
Drog-Bud, OLS, HUCZ, P.U.H. Domax Ar-
kadiusz Mika, P.H.U. Larix (partnerzy).

BM

Referat, w którym wydawane są do-
wody osobiste, musi przejść remont. Z 
tego też powodu w dniach od 23 do 25 
marca nie będzie możliwości zała-
twienia spraw związanych z tymi 
dokumentami.

Wstrzymanie obsługi interesantów zwią-
zane jest z zaplanowanym remontem re-
gałów, w których przechowywane są ko-
perty osobowe mieszkanek i mieszkań-
ców. - Całkowity demontaż mebli wymu-
sza jednocześnie przechowanie i zabez-
pieczenie na czas remontu dokumentów 
zawierających dane osobowe na terenie 
sali obsługi interesantów. Z tego względu 
wejście osób z zewnątrz do tej sali nie bę-
dzie możliwe - mówi Włodzimierz Tutaj, 
rzecznik prasowy magistratu.

W dniach 23-25 marca nie będzie możli-
wości załatwienia następujących spraw:

- złożenie wniosku o wydanie dowodu 

osobistego,
- odbiór dowodu osobistego,
- nadawanie PIN-ów do warstwy elektro-

nicznej dowodu osobistego,
- zgłoszenie zawieszenia i cofnięcia za-

wieszenia certyfikatów w warstwie elek-
tronicznej dowodu osobistego,

- zgłoszenie utraty dowodu osobistego 
oraz zgłoszenie nieuprawnionego wyko-
rzystania danych osobowych,

- wydawanie zaświadczeń z akt dowo-
dów osobistych,

- udostępnienie danych z rejestru dowo-
dów osobistych oraz dokumentacji zwią-
zanej z dowodami osobistymi.

Na czas trwania prac remontowych (czy-
li dni 23, 24 i 25 marca) nie są prowadzo-
ne zapisy interesantek i interesantów. W 
tych dniach pracownicy Referatu Dowo-
dów Osobistych i Ewidencji Ludności będą 
udzielać informacji pod numerem telefo-
nu 34 3707 763.
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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  - 
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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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