
- Zatrzymaj się przed prze-
jazdem, nie omijaj 
zamkniętych rogatek, nie lek-
ceważ znaku STOP – między 
innymi o takie zachowania 
apelowali do kierowców, ro-
werzystów i pieszych 
pracownicy Polskich Linii Ko-
lejowych i funkcjonariusze 
Straży Ochrony Kolei. Przy 
okazji przypomnieli o zasa-
dach korzystania ze 
specjalnych żółtych naklejek.

Przyczyną 99 procent wypad-
ków na przejazdach kolejowych 
jest ignorowanie znaku stop oraz 
włączonej sygnalizacji, wjeżdża-
nie pod opadające rogatki, omi-
janie zapór slalomem i nadmier-
na prędkość. Dlatego też Polskie 
Linie Kolejowe cyklicznie organi-
zują różnego rodzaju akcje profi-
laktyczne. Jedna z nich odbyła się 
w środę, 13 kwietnia. Przy kilku-
dziesięciu przejazdach kolejo-
wych w całej Polsce, w tym rów-
nież w Częstochowie, można by-
ło spotkać pracowników PLK i 
funkcjonariuszy Straży Ochrony 
Kolei. W ramach kampanii „Bez-
pieczny przejazd – szlaban na ry-
zyko” prowadzą oni akcję profi-
laktyczną. - Apelowaliśmy do kie-
rowców, rowerzystów i pieszych 
o czujne, ostrożne i bezpieczne 
przekraczanie torów. Wszystko 
po to, aby świąteczne wyjazdy 
były bezpieczne – mówi Katarzy-
na Głowacka z biura prasowego 
PLK. W akcję zaangażowani byli 
pracownicy PLK oraz funkcjona-
riusze Straży Ochrony Kolei. 
Mieszkańcy otrzymali ulotki i do-

datkowe materiały edukacyjne 
informujące o tym, jak należy 
bezpiecznie przejeżdżać, bądź 
przechodzić przez tory. - Straż 
Ochrony Kolei aktywnie uczestni-
czy we wszelkiego rodzaju kam-
paniach, które mają na celu po-
prawę bezpieczeństwa – podkre-
śla inspektor Dariusz Duda z 
SOK. - Skupiamy się na tym, aby 
poprawić świadomość uczestni-
ków ruchu drogowego. W okre-
sie przedświątecznym zwiększa-
my ilość patroli, zarówno w po-
bliżu przejazdów, jak i na tak 
zwanych dzikich przejściach, na 
stacjach i przystankach kolejo-
wych. Wszystko to ma służyć za-
pobieganiu wypadkom. W ubie-
głym roku zarejestrowaliśmy 14 
poważnych zdarzeń na przejaz-
dach kolejowych. Niestety aż 
dwie osoby poniosły śmierć. Są 
to niepotrzebne tragedie, do któ-
rych nie powinno dochodzić. 
Często są one wynikiem brawu-
ry, nieostrożności, lekceważenia 

sygnałów i znaków – dodaje.
Dodatkowo w trakcie akcji, ko-

lejarze przypomnieli o zasadach 
korzystania ze specjalnych żół-
tych naklejek, które mogą urato-
wać życie i zapobiec wypadkom. 
Znajdują się one na napędach 
rogatek lub na krzyżach świętego 
Andrzeja od strony torów. - Żółte 
naklejki służą do szybkiego zi-
dentyfikowania i zlokalizowania 
przejazdu kolejowego, na którym 
mogłoby dojść do niebezpieczne-
go zdarzenia na przykład, gdy sa-
mochód został unieruchomiony 
między rogatkami, w przypadku 
zdarzenia na przejeździe lub do-
strzeżenia przeszkody na torach 

- mówi Andrzej Wróbel, naczelnik 
Zakładu Linii Kolejowych w Czę-
stochowie PLK. - Żółta naklejka 
jest umieszczona na każdym z 
przejazdów kolejowo-drogowych 
PLK. To około 13 tysięcy miejsc. 
W samym województwie śląskim 
mamy około tysiąca przejazdów 
– dodaje. Na żółtych naklejkach 
są trzy ważne numery: indywidu-
alny numer identyfikacyjny prze-
jazdu (numer skrzyżowania), któ-
ry precyzyjnie określa położenie 
przejazdu; numer alarmowy 112, 
który należy wybrać, gdy zagro-
żone jest życie i zdrowie oraz nu-
mer do służb technicznych PLK, 
na który można zgłaszać niepra-
widłowości i awarie na przejaz-
dach, które nie zagrażają bezpo-
średnio życiu. Kontakt z nume-
rem alarmowym 112 i reakcja ko-
lejarzy pozwalają uniknąć trage-
dii.  - Kierowca podaje numer 
identyfikacyjny przejazdu opera-
torowi numeru alarmowego 112. 
Dzięki temu informacja dociera 
do dyżurnego ruchu stacji poło-
żonej najbliżej. Ten z kolei może 
natychmiast zareagować i w ra-
zie potrzeby wstrzymać ruch – 
wyjaśnia Andrzej Wróbel. To, że 

akcja ma sens, pokazuje liczba 
zgłoszeń. - Do 31 marca było już 
około 2 tysięcy zgłoszeń na tere-
nie całej Polski. Z kolei w roku 
ubiegłym było to około 7 tysięcy 
zgłoszeń. Każde z nich prawdo-
podobnie uchroniło przed na-
stępstwami kolizji pojazdu z po-
ciągiem, czy innymi pojazdem 
kolejowym. Przykładów nie trze-
ba daleko szukać. Kilka dni temu, 
9 kwietnia, w miejscowości Tu-
rów, na przejeździe z sygnaliza-
cją, ale bez rogatek utknął samo-
chód. Kierowca nie mógł go uru-
chomić. Skorzystał więc z żółtej 
naklejki i po około trzech minu-
tach dyżurny stacji otrzymał in-
formację o problemach w tym 
miejscu. Co prawda akurat w tym 
czasie żaden pociąg nie znajdo-
wał się na szlaku, ale innej sytu-
acji liczyłaby się każda sekunda – 
podsumowuje Andrzej Wróbel

Resztę życia za kratkami może spędzić 58-
latek, który zabił swojego współlokatora. 
Mężczyzna przyznał, że poprzedniego 
dnia wspólnie pili alkohol, ale nie jest w 
stanie powiedzieć, co działo się później. 
Gdy się obudził, zobaczył, że jego kolega 
leży martwy. Nie wykluczył, że to on ugo-
dził go nożem, ponieważ wcześniej bardzo 

często dochodziło między 
nimi do nieporozumień.

Do zdarzenia doszło 5 kwiet-
nia. Funkcjonariusze nad ranem 
otrzymali wiadomość, z której 
wynikało, że współlokator 58-let-
niego mężczyzny nie oddycha. 
Policjanci, którzy przyjechali do 
jednej z kamienic w centrum mia-

sta, rzeczywiście znaleźli zwłoki 64-letniego miesz-
kańca z raną kłutą klatki piersiowej. Jego współlo-
kator oświadczył, że poprzedniego dnia wspólnie 
pili alkohol i nie pamięta, co się później działo. 
Gdy się obudził, stwierdził, jego kolega leży mar-
twy. Nie wykluczył, że to on ugodził go nożem, po-
nieważ wcześniej bardzo często dochodziło mię-
dzy nimi do nieporozumień. Kilkanaście miesięcy 
temu, również w trakcie kłótni, zaatakował no-
żem 64-latka, raniąc go w brzuch.

Na miejscu zdarzenia pracowali policjanci pod 
nadzorem Prokuratury Rejonowej Częstochowa-
-Południe. Zabezpieczone na miejscu ślady i zgro-
madzony materiał dowodowy, pozwolił na przed-
stawienie 58-latkowi zarzutu zabójstwa. Sąd zde-
cydował, na wniosek prokuratora, że mężczyzna 
najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Za zabój-
stwo może mu grozić dożywotnie więzienie.

Częstochowa jest już miastem, 
które ma mniej niż 200 tysięcy 
mieszkańców. Według najnow-
szych danych z 8 kwietnia 2022 
roku, liczba osób zameldowanych 
na pobyt stały wynosi 199 412, a na 
pobyt czasowy 7 144.

Miasto zwraca uwagę na to, że ujemny 
bilans demograficzny został pogłębiony 
przez pandemię, ale podkreśla, że dane z 
ewidencji na pewno nie odzwierciedlają 
obecnej liczby mieszkańców. Ludzie zmie-
niając mieszkanie lub mieszkanie na dom 
nie zawsze meldują się w nowym miejscu.

Zdaniem władz miasta w Częstochowie 
mieszka również kilkanaście tysięcy obco-

krajowców. Wczoraj podano informację, 
że samych uchodźców przybyło do mia-
sta i znalazło tutaj schronienie około 5 ty-
sięcy.

Nie trzeba jednak nikogo przekony-
wać, że liczba mieszkańców spada. Na 
początku lat dziewięćdziesiątych ta liczba 
przekraczała nawet 250 tysięcy. Młodzi lu-
dzie opuszczają miasto, bo szukają lep-
szej pracy w większych ośrodkach. Dużo 
ludzi decyduje się również na budowę do-
mów w sąsiednich gminach. Urząd Mia-
sta czeka trudne zadanie, aby zahamo-
wać odpływ częstochowian.

Warto dodać, że jeżeli te parametry nie 
pójdą w górę, to spadnie liczba radnych. 
W następnej kadencji wybierzemy ich 25, 
zamiast 28.
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niż 200 tysięcy mieszkańców
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Aleja NMP

W centrum miasta posadzą 
ponad dwa tysiące krzewów

Za spowodowanie wypadku

Sąd utrzymał w mocy wyrok 
więzienia dla Rafała Sz., byłego 
żużlowca Włókniarza

Obraz Matki Boskiej 
Jasnogórskiej przeszedł 
przegląd konserwatorski

Różne produkty marki KINDER 
wycofane z obrotu. Sprawdźcie, 
czy nie macie ich w domach

Myszków

Ukradł elektronarzędzia o łącznej 
wartości ponad 2500 złotych

Częstochowa

Policja przejęła 6,5 tysiąca 
działek narkotyków

Jeszcze tej wiosny w III alei NMP po-
sadzonych zostanie ponad dwa 
tysiące krzewów. - Mają one uzu-
pełnić zieleńce, które ucierpiały m.
in. na skutek skracania sobie drogi 
przez przechodniów - mówi Włodzi-
mierz Tutaj, rzecznik prasowy 
magistratu.

Do zielonego zagospodarowania III 
Alei są przeznaczone różne gatunki 
krzewów, w tym irga, jałowiec, trzmieli-
na, tawuła czy róża. Miasto na ten cel 
zarezerwowało 201 tysięcy złotych. W 
planach jest również dostawienie słup-
ków wcześniej zatwierdzonych przez 
konserwatora zabytków, które będą 
chroniły zieleń.

Sąd Okręgowy w Rybniku utrzymał 
w mocy wyrok w sprawie Rafała Sz., 
byłego żużlowca Włókniarza Czę-
stochowa. Sportowiec został 
skazany na 9 lat i 4 miesiące wię-
zienia za spowodowanie wypadku, 
w którym ciężko ranna została ko-
bieta. Pijany sprawca tragedii uciekł 
z miejsca zdarzenia, a ofiara wy-
padku do dzisiaj walczy o powrót do 
zdrowia.

Do wypadku doszło 24 marca 2020 roku 
na ulicy Raciborskiej w Rybniku. Rafał Sz., 
który prowadził vw, podczas wyprzedzania 
jednego z pojazdów doprowadził do czoło-
wego zderzenia z mazdą, którą jechała Be-
ata Leśniewska.

Sprawca wypadku był pijany. Rafał S. 
uciekł z miejsca zdarzenia, pozostawiając 
ranną kobietę we wraku samochodu.  Były 
żużlowiec został jednak zatrzymany przez 
policjantów. Próbował im tłumaczyć, że 
jest na spacerze i nie chciał podać swoich 

danych osobowych. Kiedy wytrzeźwiał, 
usłyszał zarzuty.

Beata Leśniewska miała zmiażdżone 
kręgi szyjne, była utrzymywana w stanie 
śpiączki. Ta pełna energii kobieta do dzisiaj 
walczy o powrót do pełnej sprawności.

W pierwszej instancji prokuratura żąda-
ła dla Rafała S. 13 lat więzienia, obrońca 
apelował o sprawiedliwy wyrok. Sąd w 
Rybniku skazał mężczyznę na 9 lat i 4 mie-
siące więzienia. Rafał S. miał też zapłacić 50 
tys. zł zadośćuczynienia poszkodowanej, a 
także przeznaczyć 10 tys. zł na na Fundusz 
Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Po-
stpenitencjarnej. Oskarżony miał również 
pokryć koszty postępowania sądowego, 
które wynoszą ponad 20 tysięcy zł.

Obrońcy oskarżonego, których było aż 
trzech, w całości zaskarżyli wyrok, twier-
dząc, że żużlowiec był tak upojony, że nie 
był w stanie rozpoznać swojego czynu. Sąd 
uznał jednak ten zarzut za chybiony i utrzy-
mał wyrok. Rodzina Rafała Sz. zapłaciła już 
w dwóch latach zadośćuczynienie poszko-
dowanej. Wyrok jest prawomocny.

Stan Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej 
jest stabilny - poinformowało Biuro Pra-
sowe Jasnej Góry po wykonanym 
przeglądzie konserwatorskim obrazu. 
Tradycyjnie dokonany on został w 
Wielkim Tygodniu. Coroczne oględziny 
są konieczne, a działania konserwator-
skie prowadzone są z myślą o 
wyprzedzeniu pewnych procesów sta-
rzenia się Ikony. Zmieniona została także 
sukienka Matki Bożej.

Jak informuje Biuro Prasowe Jasnej Góry, 
przeglądu obrazu, najcenniejszego skarbu 
Jasnej Góry, dokonał prof. Krzysztof Chmie-
lewski z Wydziału Konserwacji i Restauracji 
Dzieł Sztuki warszawskiej ASP. On od wielu 
już lat opiekuje się tym malarskim dziełem. 
Jest uczniem prof. Wojciecha Kurpika. Jak za-
pewnił stan Obrazu Jasnogórskiego jest sta-
bilny, zważywszy na jego wielowiekowość i 
dramatyczną historię, zarówno tę najstarszą, 
jak i nowsze dzieje z czasów II wojny świato-
wej, kiedy był on przez paulinów ukrywany.

- Dzięki działaniom paulinów w czasie II woj-
ny światowej Obraz przetrwał, ale jego „kon-
dycja uległa osłabieniu” i wysiłki wielu osób w 
czasach powojennych, które przyczyniły się 
do jego uratowania w sposób bezpośredni 
bądź pośredni, są nie do przecenienia - wyja-
śnił  konserwator Chmielewski. Warunki, w 
jakich Ikona była przechowywana w czasie 
wojennym wpłynęły na jakość zaprawy ma-
larskiej, która stała się krucha i „wrażliwa”.

Jak podkreślił konserwator zagrożenia dla 
Wizerunku wynikają z samej jego materii, po-
nieważ jest on namalowany na desce wrażli-
wej na zmiany temperatury i wilgotności, a 
stan drewna wpływa na to, co jest najcenniej-
sze, a więc na warstwy polichromii, zaprawy i 
farby. Taka struktura pod wpływem zmian w 
wilgotności otoczenia czy temperatury reagu-
je, każdy z tych komponentów zmienia się wy-
wołując rozdzielenia warstw, pęknięcia.

Prof. Chmielewski wyjaśnił, że zabiegami, 
które w tej sytuacji wykonuje się, są tzw. inie-
kcje, czyli zastrzyki z kleju. Podkreśla, że w 
tym roku wykonano tylko jedną iniekcję, co 
świadczy, że stan Obrazu jest zadawalający.

Utrzymaniu Obrazu w optymalnym stanie 
służy najnowsza technologia. W 2013 r. zo-
stała zamontowana nowa pancerna kaseta, 

zbudowana według najnowszych technologii 
z urządzeniami zapewniającymi odpowiedni 
mikroklimat. Jej głównym celem jest odizolo-
wanie Ikony od klimatu samej Kaplicy. - Dzię-
ki tym zabezpieczeniom sytuacja uległa zde-
cydowanej poprawie - podkreśla konserwa-
tor.

Coroczne oględziny Obrazu Matki Bożej 
Częstochowskiej prowadzone są od 1950 r. 
W 1979 roku powołana została specjalna Ko-
misja do zbadania stanu technicznego Ikony.

Zgodnie ze zwyczajem, cudowny obraz 
przyozdabia się. Tradycja wieszania na Obra-
zie przedmiotów wotywnych trwa od począt-
ku jego obecności na Jasnej Górze. Początko-
wo kosztowne klejnoty mocowano bezpo-
średnio do deski. Następnie był przyozdabia-
ny w złote i srebrne blachy oraz korony. Od 
połowy XVII wieku cudowny wizerunek jest 
ubierany w sukienki wykonane z cennych 
tkanin, haftowane złotem i ozdobione klejno-
tami. To unikatowe dzieła sztuki jubilerskiej.

Teraz dotychczasową, jedną z najstarszych 
XVII-wieczną, sukienkę brylantową zastąpiła 
rubinowa nazywana też „sukienką wierno-
ści”, bo w latach 50-tych XX w. dla upamięt-
nienia Wielkiej Nowenny naszyto na niej set-
ki ślubnych obrączek ofiarowanych przez 
małżonków.

Sukienka ta jest dziełem paulińskich braci 
zakonnych Klemensa Tomaszewskiego i Ma-
karego Sztyftowskiego i pochodzi z XVII wie-
ku. Była przeznaczona na okres Adwentu i 
Wielkiego Postu, o klejnotach wysadzanych 
głównie rubinami lub kamieniami w typie ru-
binów, m. in. granatami. Kamienie te ze 
względu na czerwony kolor symbolizują Mę-
kę Chrystusa. Znajduje się na niej szczególny 
i rzadki klejnot w postaci buteleczki na won-
ności wykonanej z dwóch zrośniętych ze so-
bą pereł. A na pamiątkę Nowenny w Roku 
Wierności Małżeńskiej (1957 r.) na sukienkę, 
tuż przy zakończeniu płaszcza Matki Bożej, 
naszyto ponad 200 ślubnych obrączek.

Wizerunek Jasnogórski to jeden z głównych 
symboli religijności Polaków, świadek pol-
skich dziejów, a Jasna Góra od wieków jest 
ważnym sanktuarium maryjnym także w ska-
li świata. Tylko w roku ubiegłym, w którym 
obowiązywały obostrzenia związane z pan-
demią, sanktuarium częstochowskie nawie-
dziło 1,6 mln pielgrzymów.

 ■ TS
Firma Ferrero wycofała część swoich 
produktów marki KINDER. Powód? 
Potencjalne powiązanie z ogniskiem 
zatruć pokarmowych wywołanych 
Salmonella Typhimurium. O całej 
sprawie został poinformowany 
Główny Inspektor Sanitarny.

Wszystkie produkty marki KINDER wy-
produkowane przez belgijski zakład fir-
my Ferrero, bez względu na numer par-
tii oraz datę minimalnej trwałości, pod-
legają obecnie wycofaniu. Produkty 
wprowadzone na rynek Polski z tego za-
kładu są określone poniżej.

Do pięciu lat więzienia grozi 40-lat-
kowi podejrzanemu o kradzież 
elektronarzędzi o łącznej wartości 
ponad 2500 złotych. Złodziej wpadł 
w ręce dzielnicowego. Mundurowy 
odzyskał skradzione mienie, a mysz-
kowianin usłyszał zarzuty 
popełnienia przestępstwa.

W piątek rano dzielnicowy w związku z 
obowiązkami służbowymi, dotyczącymi 
ustaleń w rejonie, udał się w rejon, gdzie 
doszło do kradzieży elektronarzędzi z po-
jazdu na terenie miasta. W czasie gdy wy-
konywał czynności związane z kradzieżą, 

ustalił, że sprawcą może być 40-letni mysz-
kowianin. Nie zwlekając ani chwili przystą-
pił do działania i zatrzymał złodzieja. W tym 
czasie myszkowscy kryminalni przyjmowa-
li zawiadomienie o kolejnej kradzieży elek-
tronarzędzi z pojazdu. Podczas rozmowy 
mężczyzna od razu przyznał się dzielnico-
wemu, że to on pod osłoną nocy dokonał 
kradzieży narzędzi z dwóch pojazdów. 
Mundurowy odzyskał skradzione mienie. 
Mężczyzna usłyszał już zarzuty popełnienia 
przestępstwa kradzieży, a skradzione 
przedmioty trafiły już do właścicieli. Grozi 
mu do 5 lat.

Policjanci z Częstochowy zatrzymali 
44-letniego częstochowianina, który po-
siadał znaczną ilość narkotyków. Prawie 
5,5 tys. działek dilerskich amfetaminy i 1 
tys. metamfetaminy nie trafi na rynek. 
Mężczyzna został objęty policyjnym do-
zorem. Grozi mu do 10 lat więzienia.

W ubiegły piątek policjanci kryminalni z 
Częstochowy wpadli na trop 44-letniego 
mieszkańca Częstochowy, który w pomiesz-
czeniach piwnicznych w centrum miasta 
przechowywał amfetaminę i metamfetami-
nę. Nieumundurowany patrol policjantów 
zabezpieczył łącznie prawie 6,5 tys. działek 
dilerskich białego proszku.

- Dzięki działaniom mundurowych, znaczna 
ilość narkotyków nie trafi na częstochowski 
rynek. Decyzją sądu mężczyzna został objęty 
policyjnym dozorem i ma zakaz opuszczania 
miejsca stałego pobytu. Za posiadanie znacz-
nych ilości środków odurzających 44-latkowi 
grozi teraz do 10 lat pozbawienia wolności - 
mówi podkomisarz Sabina Chyra-Giereś, 
rzeczniczka prasowa Komendy Miejskiej Po-
licji w Częstochowie.
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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

VOLVO XC60
2.0 D, rok prod. 2017, 
krajowy, I-wł., F-VAT
serwisowany, 

149.900 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. 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 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
DAEWOO MATIZ 1.0 E, rok prod. 2005,  4.500 zł
HYUNDAI TUSCON 2.0 D, rok prod. 2006,  15.900 zł
KIA VENGA 1.4 E, kraj., rok prod. 2010,  24.900 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 1.6 D, rok prod. 2018, kraj., I-wł.,  

serwisowany 43.900 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., 11.900 zł
OPEL CORSA C, VAN, 1.3 E, rok prod. 2005, kraj., I-wł., 3.900 zł
OPEL MERIVA 1.7 D, rok prod. 2006, 7.400 zł
RENAULT LAGUNA COUPE 2.0 E, rok prod. 2008,     31.800 zł
RENAULT MEGANE SCENIC 1.6 E, rok prod. 2009, kraj.,  

serwisowany    21.900 zł
RENAULT MODUS 1.6 E, rok prod. 2005,     8.900 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
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 8 kwietnia 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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