
Do dziesięciu lat więzienia grozi 22-latkowi, przy 
którym kryminalni znaleźli ponad tysiąc działek di-
lerskich amfetaminy, kilkadziesiąt marihuany, 
ponad 100 tabletek ekstazy i 65 znaczków LSD. 
Młody mężczyzna został zatrzymany zaraz po tym, 
jak przekazał 16-latkowi narkotyki.

Częstochowscy policjanci zatrzymali 22-letniego miesz-
kańca miasta, który miał 1150 działek dilerskich amfetaminy, 
prawie 60 porcji marihuany oraz ponad 100 tabletek ekstazy 
i 65 znaczków LSD. Nieumundurowani stróże prawa zatrzy-

mali go na gorącym uczynku zaraz po tym, 
jak wręczył 16-latkowi z Częstochowy kilkana-
ście sztuk tabletek ekstazy i kilka działek di-
lerskich marihuany. Prokurator skierował do 
sądu wniosek o tymczasowy areszt dla 22-lat-
ka. Sąd zdecydował, że kolejne trzy miesiące 
młody mężczyzna spędzi w areszcie. Grozi 
mu do 10 lat pozbawienia wolności.

Bocianie gniazdo przy ul. Karpackiej w dzielnicy Dźbów mu-
siało przejść remont. Bardzo mocno zarosło. Pojawiła się 
obawa, że ptaki albo się poranią, albo w ogóle nie będą już z 
niego korzystać… Częstochowscy strażacy wraz z urzędnikami 
zareagowali błyskawicznie.

Do Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa UM zadzwonił 
telefon z alarmującą informacją. Na terenie jednej z posesji przy ul. Kar-
packiej w dzielnicy Dźbów jest gniazdo, do którego każdego roku przylatu-
ją bociany – niestety mocno zarosło i pojawiła się obawa, że w tym roku 
ptaki nie będą mogły skorzystać ze swojego mieszkanka.

Po konsultacji z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska uznano, że 
najlepiej będzie skorzystać z doświadczenia częstochowskiej straży pożar-
nej i to ją poprosić o wsparcie. Najpierw na miejsce pojechali miejscy 
urzędnicy – nie tylko po to, aby czuwać nad całą procedurą, ale także, by 
pomóc mieszkającej tam starszej osobie w przyjęciu na posesję interwe-
niujących strażaków, otworzyć bramę itd. Na strażacką ekipę nie trzeba 
było długo czekać – pojawiła się tam kilka minut po pracownikach Urzędu 
Miasta. Po około półtorej godziny udało się „wyremontować” gniazdo. Te-
raz gotowe czeka więc na lokatorów.

Częstochowskie Schronisko dla Bezdom-
nych Zwierząt apeluje o przekazywanie 
karmy dla swoich psich i kocich podopiecz-
nych. Magazyny bowiem zaczynają świecić 
pustkami...

Schronisko prowadzone przez Ogólnopolskie 
Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami bardzo liczy 
na wsparcie częstochowskich ,,zwierzolubów”.  
Dla kotów potrzeba żwirku bentonitowego (czyli 
,,kamiennego”) oraz dobrej jakości mokrej karmy. 
Z kolei psy czekają na karmę suchą – także dobrą 
jakościowo, miłośniczki i miłośnicy czworonogów 
z pewnością wiedzą, jaką wybrać w sklepie…

W sprawie przekazywania tych produktów 
można dzwonić do Schroniska przy ul. Gilowej 
44/46 pod numer 34 361 65 66.

Cena 1,20 zł 
(w tym 8% VAT)
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Został zatrzymany

Przekazał narkotyki 
16-latkowi

Częstochowa

Bocianie gniazdo naprawione. 
Teraz czeka na lokatorów

Schronisko

Bezdomne 
czworonogi 
potrzebują naszej 
pomocy!
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Narazili zdrowie i życie wielu osób

Składowali niebezpieczne odpady
Częstochowscy policjanci za-
trzymali siedem kolejnych 
osób związanych z grupą prze-
stępczą, która składowała 
substancje niebezpieczne na 
terenie woj. śląskiego i opol-
skiego. 4 mężczyzn trafiło do 
aresztu, a 3 zostały objęte po-
licyjnym dozorem. Łącznie 
policjanci ujawnili około 1 mln 
litrów niebezpiecznych sub-
stancji.

- Grupa śledczych z Częstocho-
wy zajmująca się zwalczaniem 
groźnego procederu składowa-
nia odpadów niebezpiecznych 
została powołana przez Ko-
mendanta Wojewódzkiego Poli-
cji w Katowicach pod koniec 
2019 roku. Czynności operacyj-
no-rozpoznawcze podejmowa-
ne są w ramach postępowania 
prowadzonego pod nadzorem 
Prokuratury Regionalnej w Ka-
towicach. Do tej pory śledczy 
zatrzymali 58 podejrzanych, 27 
z nich trafiło do aresztu - przy-
pomina podkomisarz Sabina 
Chyra-Giereś, oficer prasowy 
częstochowskich policjantów.

Kilka dni temu częstochowscy 
stróże prawa zatrzymali siedmiu 
kolejnych mieszkańców woje-
wództwa śląskiego w wieku od 
29 do 58 lat w związku ze składo-
waniem odpadów niebezpiecz-
nych zagrażających życiu i zdro-
wiu wielu osób. - W 2017 roku na 
terenie Kędzierzyna – Koźla (woj. 

opolskie) przestępcy zgromadzili 
około 700 tysięcy litrów trujących 
śmieci, a w Pasiece (woj. śląskie) 
około 300 tysięcy litrów niebez-
piecznych substancji. Trujące 
śmieci składowane były w plasti-
kowych mauzerach oraz w becz-
kach - wyjaśnia podkomisarz Sa-

bina Chyra-Giereś. Badania labo-
ratoryjne wykazały, że znajdowa-
ły się w nich substancje wysoko 
łatwopalne, mutagenne i o wła-
ściwościach drażniących i żrą-
cych. W związku z tym, że były 
one niewłaściwie przechowywa-
ne, stanowiły realne zagrożenie 

dla życia i zdrowia ludzi.
7 osób będzie odpowiadało za 

sprowadzenie zdarzenia po-
wszechnie niebezpiecznego, któ-
re zagraża życiu lub zdrowiu wie-
lu osób, a 6 dodatkowo usłyszało 
zarzut udziału w zorganizowanej 
grupie przestępczej. Na wniosek 

prokuratora z Prokuratury Regio-
nalnej w Katowicach, 4 mężczyzn 
w wieku 58, 37, 42 i 44 lat trafiło 
do aresztu, a 3 osoby w wieku 50, 
46 i 29 lat zostały objęte policyj-
nym dozorem i mają zakaz 
opuszczania kraju.
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Jak informuje Państwowy In-
stytut Geologiczny, na Jurze 
powstanie specjalny ge-
opark, który obejmie swoim 
zasięgiem siedem gmin. Przy-
gotowany już jest specjalny 
przewodnik i mapa geotury-
styczna.

Urok Jury Krakowsko-Często-
chowskiej nie podlega dyskusji. 
Doceniają go zarówno turyści, 
spacerowicze, sportowcy, jak i 
jej mieszkańcy. Wysokie ostań-
ce skalne bielejące na szczytach 
wapiennych wzniesień, nieraz 
zwieńczone ruinami zamków, 
innym razem ukryte wśród gę-
stych, buczynowych lasów to ty-
powy krajobraz regionu.

Zarówno wapienne pagóry 
oraz wydrążone w nich jaskinie 
przyciągają śmiałków wspinacz-
ki lub eksploratorów ciekawych 
podziemnych otchłani. Liczne 
źródła bijące krystaliczną wodą 
u podnóży skał znikają w pono-

rach, aby ponownie wypłynąć 
nieopodal na powierzchnię. 
Wiosną obficie owocują wapie-
niolubne poziomki, oko cieszą 
rozpościerające się na połu-
dniowych stokach wzniesień in-
tensywnie latem kwitnące mu-
rawy kserotermiczne, a jesienią 
czerwieniejące i złocące się lasy 
bukowe.

Niewątpliwie najbardziej roz-
poznawalnym symbolem Jury 
są zwinięte spiralnie muszle 
amonitów – mieszkańców szu-
miącego tu przed 160 mln lat 
morza.

Krajobrazy Jury determinuje 
budowa geologiczna zapisana 
niczym w kamiennej księdze w 
ścianach nieczynnych kamienio-
łomów, wyrobisk i odsłonięć. 
Nie łatwo jest jednak ją czytać. 
Skąd się wzięły białe skały? Jak 
powstawały podziemne koryta-
rze jaskiń? Dlaczego woda wy-
pływająca ze źródła gdzienie-
gdzie znika w ponorach?

Na te i wiele innych pytań znaj-
dziemy odpowiedź w Geoparku 
Północnej Jury! To wyznaczony 
na terenie siedmiu gmin obszar 
o szczególnych walorach geolo-
gicznych, biologicznych, histo-
rycznych oraz archeologicz-
nych. Aktualnie powstaje po-
święcony mu przewodnik i ma-
pa geoturystyczna. Wytyczane 
są też geoedukacyjne ścieżki te-
matyczne. „Na tropie jurajskich 
wapienników” to pierwsza, któ-
rej tablice właśnie stanęły w te-
renie.

Opowiada ona o starych pie-
cach wapienniczych, ich związ-
ku z lokalną geologią oraz histo-
rią górniczą i rozwojem przemy-
słu wapienniczego. Składająca 
się z ośmiu punktów trasa prze-
biega praktycznie przez środek 
geoparku. Pierwszy zlokalizo-
wany jest w Częstochowie na 
Złotej Górze, a ostatni w Niego-
wej. Ponadto, w każdej z gmin 
Geoparku Północnej Jury czeka-
ją już na turystów tablice pre-
zentujące mapę obszaru ge-
oparku, jego georóżnorodność i 
historię geologiczną.

Pomysłodawcą i realizatorem 
projektu geoparku oraz opraco-
wań i elementów jego infra-
struktury jest zespół pracowni-
ków Państwowego Instytutu 
Geologicznego – Państwowego 
Instytutu Badawczego. Autora-
mi wszystkich tablic są: mgr inż. 
Monika Krzeczyńska z Muzeum 
Geologicznego oraz mgr Paweł 
Woźniak z Oddziału Górnoślą-
skiego PIG-PIB. Projekt finanso-
wany jest ze środków NFOŚiGW 
w ramach zadania państwowej 
służby geologicznej pn. „Upo-
wszechnianie wiedzy o geologii, 
górnictwie i ochronie georóżno-
rodności”.
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Lubliniec

Potrącił 93-latkę.  
Kobieta nie przeżyła

Były wicestarosta 
skazany za ucieczkę 
przed policją.  
Będzie sprzeciw?

Na Jurze

Powstanie  
Geopark Północnej Jury

Straż miejska

Święta minęły spokojnie

Częstochowa

Narodowy Zespół Pieśni i Tańca  
z Kijowa wystąpił na Jasnej Górze

Tragiczny wypadek na ulicy Ka-
towickiej w Herbach. Kierujący 
osobowym nissanem potrącił 
93-latkę. Kobieta po przewie-
zieniu do szpitala zmarła.

Do zdarzenia doszło w sobotę, 
16 kwietnia, tuż po godzinie 7:00 
na skrzyżowaniu ulicy Katowickiej 
z ulicami Nową i Leśną w Herbach. 
Jak wynika z ustaleń, 45-letni 
mieszkaniec Herb, skręcając z uli-

cy Leśnej w ulicę Katowicką, po-
trącił przechodzącą przez skrzyżo-
wanie z ulicy Katowickiej na ulicę 
Nową 93-letnią pieszą. Kobiecie 
została udzielona pomoc medycz-
na, a następnie została przetrans-
portowana do szpitala. Niestety 
jej życia nie udało się uratować. 
Kierowca nissana był trzeźwy. 
Okoliczności tego wypadku bada-
ją lublinieccy śledczy pod nadzo-
rem prokuratora.

Maciej B., członek zarządu po-
wiatu kłobuckiego, który w 
przeszłości pełnił funkcję wice-
starosty, został skazany 
wyrokiem nakazowym za 
ucieczkę przed policją i jazdę po 
alkoholu. Mężczyzna ma m.in. 
zapłacić 6 tysięcy zł grzywny i 
ma czteroletni zakaz prowa-
d z e n i a  p o j a z d ó w 
mechanicznych.

Przypomnijmy. Do zatrzymania 
Macieja B. doszło 3 października 
2021 roku na ulicy Jana Długosza w 
Kłobucku. Kierowca peugeota nie 
zatrzymał się do kontroli, dlatego 
policjanci ruszyli w pościg. Maciej B. 
uciekał ulicami miasta, a w końcu 
porzucił samochód i zaczął uciekać 
pieszo. Wtedy został zatrzymany. 
Zdaniem policji przyznał się do te-
go, że prowadził samochód. Maciej 
B. był pijany, badania alkomatem 
wykazywały wyniki pomiędzy 0,7 a 
1 promilem alkoholu.

Prokuratura postanowiła, aby 
sprawą zajęła się Komenda Miejska 
Policji w Częstochowie. Komenda Po-

wiatowa Policji w Kłobucku została 
wykluczona ze sprawy, aby uniknąć 
zarzutu braku bezstronności. Męż-
czyzna został przesłuchany przez 
śledczych, którzy postawili mu zarzu-
ty jazdy w stanie nietrzeźwości oraz 
ucieczki przed policyjnym pościgiem. 
Podejrzany podczas oficjalnego prze-
słuchania nie przyznał się do winy.

Prokuratura otrzymała wyniki ba-
dań retrospektywnych, z których wy-
nika, że w momencie zdarzenia Ma-
ciej B. miał około promila alkoholu.

W poprzedni poniedziałek (11 
kwietnia) częstochowski sąd skazał 
byłego wicestarostę wyrokiem naka-
zowym, uznając go winnym. Mężczy-
zna ma zapłacić 6 tysięcy zł grzywny i 
wpłacić 5 tysięcy zł na fundusz zajmu-
jący się pomocą ofiarom wypadków. 
Maciej B. ma również czteroletni za-
kaz prowadzenia pojazdów mecha-
nicznych.

Strony mogą złożyć sprzeciw wo-
bec wyroku nakazowego, który wy-
dawany jest zaocznie. Wówczas roz-
pocznie się normalny proces, a Ma-
ciej B. zasiądzie na ławie oskarżo-
nych.

 ■ TS

- Mimo 118 telefonicznych zgło-
szeń do dyżurnego, a także 
wielu interwencji podejmowa-
nych przez strażników miejskich 
na terenie miasta świąteczny 
weekend przebiegł bez poważ-
niejszych incydentów - mówi 
Artur Kucharski, rzecznik 
straży miejskiej.

Dyżurni częstochowskiej straży 
miejskiej przyjęli w trakcie minio-
nego świątecznego weekendu 118 
telefonicznych zgłoszeń od miesz-
kanek i mieszkańców miasta. Naj-
więcej zgłoszeń w ciągu ostatnich 
czterech dni dotyczyło zakłócania 
spokoju i porządku publicznego, 
ciszy nocnej, spożywania alkoholu 
w miejscach publicznych oraz 
osób nietrzeźwych w miejscach 

publicznych. Było to 48 zgłoszeń.
W ciągu minionych czterech dni 

pracownicy Straży Miejskiej z refe-
ratu ds. monitoringu wizyjnego 
przeprowadzili 7 obserwacji, które 
wymagały interwencji służb. 
Wszystkie 7 interwencji zrealizo-
wali strażnicy miejscy.

Oprócz interwencji zgłoszonych 
przez mieszkańców miasta często-
chowscy strażnicy miejscy podej-
mowali też własne działania pod-
czas służby patrolowej. Poza tym 
w Wielki Piątek i w Wielką Sobotę 
rozwozili paczki wielkanocne dla 
najbardziej potrzebujących miesz-
kańców. Funkcjonariusze zabez-
pieczali też „Śniadanie Wielkanoc-
ne” dla osób bezdomnych i potrze-
bujących, które odbyło się w szko-
le przy ul. Targowej.

W Niedzielę Zmartwych-
wstania Pańskiego na Jasnej 
Górze wystąpił Narodowy 
Zespół Pieśni i Tańca z Ki-
jowa. Jak przypomina Biuro 
Prasowe Jasnej Góry, to już 
trzeci występ ukraińskich ar-
tystów na Jasnej Górze.

„Wieriowka, dusza Ukrainy 
dziękuje Polsce” - występ Naro-
dowego Zespołu Pieśni i Tańca z 
Kijowa odbył się w Bazylice. - Ten 
koncert jest wyjątkowy. Przyje-
chaliśmy bowiem też podzięko-
wać Polakom za pomoc, której 
udzielają Ukrainie - podkreślił 
Mieczysław Durkalec, producent 
koncertu i przedstawiciel chóru 
na Polskę, cytowany przez Biuro 
Prasowe Jasnej Góry.

W Niedzielę Zmartwychwstania 
Pańskiego na Jasnej Górze po 
Mszy św. w j. ukraińskim wy-
brzmiały tradycyjne ukraińskie 
utwory wielkanocne w wykona-
niu Narodowego Zespołu Pieśni i 
Tańca Ukrainy im. Grygoria Wie-
riowki z Kijowa. Nie zabrakło 
wspólnej modlitwy o pokój, pie-
śni sakralnych, w tym maryjnych, 
a także tych wykonanych w języ-

ku polskim. Swoją szczególną 
wymowę miała m.in. ulubiona 
pieśń  Jana Pawła II pt. „Barka”.

Jak zapewnił producent koncer-
tu, przesłanie wydarzenia jest o 
wiele głębsze niż sam przekaz 
kultury i sztuki ukraińskiej. - Ja 
osobiście też udzielam pomocy, 
goszczę w domu 2 rodziny ukra-
ińskie, łącznie 7 osób. A takich 
polskich rodzin są tysiące. Ukra-
ińcy to wiedzą i są bardzo 
wdzięczni. To jest element, który 
zburzył jakieś bariery i miejmy 
nadzieję, że będzie podstawą 
przyjaźni na wieki - powiedział p. 
Durkalec.

Artyści Narodowego Zespołu 
Pieśni i Tańca Ukrainy im. Grygo-
ria Wieriowki z Kijowa są szczęśli-
wi, że mogą śpiewać dla Boga, a 
na Jasnej Górze w sposób szcze-
gólny czują atmosferę sacrum.

W repertuarze zespołu jest już 
też kilka utworów polskich wyko-
nanych naprawdę bardzo do-
brze, profesjonalnie i poprawnie 
w sensie językowym - zauważył 
producent koncertu.

Zespół Pieśni i Tańca został 
utworzony w 1943 r. w Charko-
wie przez Grigorija G. Wieriowkę 

dla podtrzymania ducha ukraiń-
skiej armii walczącej z armią hi-
tlerowskich Niemiec na ukraiń-
skim froncie.

Zespół w składzie: chór, orkie-
stra i balet szybko stał się repre-
zentacyjnym zespołem Ukrainy, 
znanym na terenie ZSRR i w świe-
cie. W 1997 r. uzyskał status na-
rodowego. Jest laureatem wielu 
prestiżowych i międzynarodo-
wych nagród. Wykonuje pieśni 
patriotyczne i ludowe Ukrainy 
oraz wielu narodów świata, a 
także klasykę światową.

- Zawsze z wielką przyjemno-
ścią przyjeżdżamy śpiewać na 
chwałę Boga w tym szczegól-
nym miejscu – dodał Mieczy-
sław Durkalec.

To dla Narodowego Chóru 
Ukrainy już trzeci występ na Ja-
snej Górze. Zespół śpiewał tu 
m.in. w 2018 r. podczas Między-
narodowego Festiwalu Muzyki 
Sakralnej Gaude Mater. Za-
brzmiał wtedy Akatyst ku czci 
Zwiastowania Przenajświętszej 
Bogurodzicy z modlitwą o pokój 
dla Ukrainy.

 ■ 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 białe 80 - 
bez futryny, tylko skrzydła: 1 
szt. lewe, 5 szt. prawe - 50 zł/szt.  
Tel. 509 024 239

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

SPRZEDAM 

SPRZEDAM 

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  - 

Sprzedam działkę budowlaną, 
pow. 998m², ogrodzona, położo-
na w malowniczej, leśnej okolicy. 
Działka znajduje się w gminie  
Janów, w miejscowości Piasek, 
ok 25 km od Częstochowy. 
Cena: 100 tys. zł, do negocjacji
Tel. 881-455-07

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

 ● 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.  
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, Częstochowa, 
tel. 535 988 066

 ● 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
 ● Flash gsm profesjonalny  

serwis telefonów komórkowych 

oraz nawigacji gps. 

 Częstochowa, al. Wolności 10 

(w bramie). Tel. 888 149 969

 ● Malowanie obrazów, szkice. 

Tel. 667 499 164

 ● Naprawa pomp wodnych, hy-

droforowych, samochodowych  

i cyrkulacyjnych.  Ul. Ikara 133a,  

tel. 669 245 082

INNE
 ● Lekcje gry na gitarze,  

tel. 697 272 102

 ● Przyjmę: wózki inwalidzkie  

oraz kule. Tel. 667 499 164

 ● 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
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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 20 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!



8 ŚRODA-CZWARTEK, 20-21 KWIETNIA 2022O NAS


