
W  drugiej połowie kwietnia ma 
zostać rozstrzygnięty przetarg na 
budowę nowego połączenia dro-
gowego i  rowerowego - ulicy 
Korfantego z  ulicą Bugajską. Ma 
ono pomóc lepiej skomunikować 
tereny przemysłowe z  DK-46,  
a  także być atrakcyjnym rozwią-
zaniem dla rowerzystów. Miasto 
pozyskało na ten cel 30 mln zł  
z programu rządowego Polski Ład.

Obecnie do Olsztyna można 
dojechać także przez miejskie te-
reny przemysłowe obok Huty 
Guardian i  walcowni blach gru-
bych. Ale ciąg dalszy tej drogi 
w  kierunku Olsztyna jest mało 
przyjazny. Miejski Zarząd Dróg 
w  Częstochowie zaprojektował 
więc przedłużenie ul. Korfantego 
– nową drogę o dobrych parame-
trach wraz ze ścieżką rowerową.

Dokument zakłada budowę 
drogi (ul. Korfantego) o długości 
1,8 km, stanowiącej nowe połą-
czenie z drogą krajową DK-46 (ul. 
Bugajska). Inwestycja ma 
usprawnić komunikację terenów 
inwestycyjnych i  zakładów pro-
dukcyjnych z drogą krajową oraz 
z  gminami sąsiednimi, a  także 
zwiększyć wygodę przejazdu ro-
werem między Częstochową 
a Olsztynem.

Miasto uzyskało na realizację 
inwestycji dofinansowanie z Rzą-
dowego Funduszu Polski Ład - 
Programu Inwestycji Strategicz-
nych – w  wysokości 30 mln zł. 
Miejski Zarząd Dróg szuka obec-
nie wykonawcy zadania. Ogłosił 
w  marcu przetarg, który będzie 
rozstrzygać w  drugiej połowie 

kwietnia.
Inwestycja obejmuje budowę 

drogi łączącej ul. Korfantego z ul. 
Bugajską o  długości 1,8 km od 
Skweru Lotników do ul. Bugaj-
skiej, 2 łącznic o długościach 197 
i 234 m oraz

przebudowę drogi krajowej DK-
46 na długości 345 m.

Zakres prac to m.in.:
- wykonanie robót rozbiórko-

wych i  ziemnych (nasypów 
i wykopów) wraz ze wzmocnie-
niem podłoża gruntowego 
oraz zabezpieczeniem skarp 
nasypu okrywą z  materiałów 
biodegradowalnych;

- wykonanie konstrukcji jezdni, 
poboczy, ciągów pieszo rowe-

rowych, chodników, zatok au-
tobusowych projektowanej 
drogi oraz przebudowywanych 
dróg towarzyszących, w tym:

1) łącznika Korfantego z  Bugaj-
ską (1810 m) – drogi klasy „Z”, 
z jezdnią o szerokości 7 m (sze-
rokość pasa ruchu 3,5 m), po-
boczem o szerokości 1 m, zie-
leńcem o szerokości 3,5 m, cią-
giem pieszo – rowerowym 
o szerokości 4 m z betonu as-
faltowego oraz chodnikiem;

2) odcinka drogi DK 46 – ul. Bu-
gajskiej (345 m), drogi klasy GP 
o szer. pasa ruchu 3,5 m;

3) dwóch łącznic dwupasowych, 
dwukierunkowych (długości 
197 m i 234 m) - jezdnie z opa-

skami szerokości 8 m, w  tym 
szerokość pasa ruchu 3,5 m;

- budowa wiaduktu kolejowego 
na trasie relacji Częstochowa – 
Kielce zlokalizowanego w ciągu 
projektowanej drogi; wiadukt 
o  konstrukcji dwuprzęsłowej 
żelbetowej, długości 29,95 m, 
szerokość konstrukcji wiaduk-
tu 7,4 m (wykonawca inwesty-
cji zawrze porozumienie z PKP 
Polskie Linie Kolejowe S.A.);

- budowa wiaduktu drogowego 
w ciągu projektowanej łącznicy 
nr 2 nad ścieżką pieszo – rowe-
rową o  konstrukcji jednoprzę-
słowej żelbetowej; długość 
obiektu 14,2 m, a  szerokość 
konstrukcji wiaduktu 24 m;

- budowa przepustu o konstruk-
cji żelbetowej długości 27 m 
i  szerokości konstrukcji prze-
pustu 1,86 m;

- budowa półsamoczynnego sys-
temu przejazdowego na nowo-
budowanym skrzyżowaniu 
drogi z bocznicą; w skład syste-
mu wchodzą napędy rogatko-
we, sygnalizatory drogowe, lo-
kalne stanowisko obsługi z pul-
pitem nastawczym; przejazd 
kolejowy z płyt betonowych;

- wykonanie odcinków kanału 
deszczowego wraz z  zabudo-
wą wpustów deszczowych, ro-
wów chłonnych wzdłuż DK 
oraz projektowanych łącznic, 
budowa dwóch zbiorników 
chłonno-odparowujących, 
przebudowa istniejących zbior-
ników bezodpływowych;

- przekładka istniejącej sieci wo-
dociągowej kolidującej z  pro-
jektowanymi rozwiązaniami 
branży drogowej, wykonanie 
bypassu na istniejącej magi-
strali wodociągowej, zlokalizo-
wanej w rejonie ul. Bugajskiej

- przekładka sieci gazowych wy-
sokiego ciśnienia;

- budowa oświetlenia ulicznego, 
przebudowa kabli oświetlenio-
wych

- przebudowa kanalizacji kablo-
wej, kabli światłowodowych, 
kabli ziemnych miedzianych

- budowa kanału technologiczne-
go dł. 2,5 km

- zamontowanie dwóch wiat 
przystankowych

- wykonanie robót wykończenio-
wych w tym obsianie trawą pa-
sów zieleni

- nasadzenia drzew i  krzewów 
oraz dwuletnia pielęgnacja po-
gwarancyjna nasadzeń;

- wykonanie poziomego i piono-
wego oznakowania drogi w ra-
mach wprowadzenia docelo-
wej organizacji ruchu oraz 
montaż elementów bezpie-
czeństwa ruchu drogowego.

Częstochowska prokuratura pro-
wadzi śledztwo w sprawie dwóch 
martwych płodów, które znaleziono 
w jednej z miejscowości powiatu 
częstochowskiego. Płody pocho-
dziły z bliźniaczej ciąży.

Jak udało się nam dowiedzieć, w ubie-
głym tygodniu do jednego ze szpitali w 

Częstochowie zgłosiła 
się 18-latka w stanie po-
porodowym. Szpital w 
związku z tym zawiado-
mił policję.

Komenda Miejska Poli-
cji potwierdza, że 31 
marca 2022 roku otrzy-
mała informacje o znale-

zieniu martwych płodów w jednej z 
miejscowości powiatu częstochowskie-
go. Płody miały zostać znalezione pod-
czas przeszukania miejsca zamieszka-
nia nastolatki.

Prokuratura zleciła wykonanie sekcji 
zwłok, która określi przyczyny zgonu 
płodów i czy były one żywe w momen-
cie, kiedy się urodziły. Śledztwo jest 
prowadzone w sprawie tzw. dzieciobój-
stwa, czyli zabicia dzieci przez matkę w 
okresie porodu pod wpływem jego 
przebiegu, podlega karze pozbawienia 
wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Przesłuchana w sprawie rodzina 
18-latki twierdziła, że nie wiedziała o 
ciąży.

 ■ TS

Częstochowska prokuratura wciąż nie ma 
wyników badań histopatologicznych i tok-
sykologicznych 45-letniej kobiety, która 
wraz z 15-letnią córką została zamordo-
wana 10 lutego 2022 roku. Tymczasem na 
jaw wychodzą nowe fakty. Jak udało się nam 
dowiedzieć, obydwie kobiety zostały roze-
brane przez mordercę.

Prokuratura wciąż nie ma wyników badań 
toksykologicznych i histopatologicznych 45-let-
niej Aleksandry W., która wraz z córką zostały za-
mordowane w lutym 2022 roku. Śledczy już usta-
lili, że morderca udusił nastolatkę i psa należące-
go do kobiet. W przypadku starszej z ofiar śled-
czy nie przedstawili przyczyny śmierci, bo zda-
niem biegłych podczas sekcji nie udało się jej jed-

noznacznie stwierdzić.
Ciała kobiet znaleziono 21 lutego 2022 roku w 

lesie pod Romanowem. Jak udało się nam do-
wiedzieć, sprawca przed zabójstwem rozebrał 
kobiety, a ich ubrania wyrzucił do kontenera. 
Niestety nie wiadomo, w jakim celu, bo prokura-
tura konsekwentnie odmawia podania hipotez 
dotyczących przebiegu zdarzenia i motywu.

W sprawie zatrzymano 52-letniego mężczy-
znę, który usłyszał zarzut podwójnego zabój-
stwa. Krzysztof R. odmawia składania wyjaśnień 
i nie przyznaje się do winy. Po poznaniu wyników 
badań i dokładnych wyników sekcji zwłok, pro-
kuratora uszczegółowi zarzuty stawiane męż-
czyźnie i podejmie decyzję, czy należy go poddać 
badaniom psychiatrycznym.
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W powiecie częstochowskim 
znaleziono dwa martwe płody ludzkie

Wychodzą na jaw

Wstrząsające fakty w sprawie zabójstwa 
matki i córki

Częstochowa

Połączenie ulicy Korfantego z ulicą Bugajską. 
MZD ogłosił przetarg
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Częstochowa

Ukradł biżuterię wartą 
kilka tysięcy złotych

Kłobuck

Przejażdżka na rowerze 
będzie kosztować go  
2,5 tysiąca złotych

Objęta wsparciem

Kolejna firma  
w specjalnej strefie

Częstochowa

Pielgrzymka Motocyklistów  
na Jasną Górę

Tydzień bezpieczeństwa

Wystawiono 390 mandatów, 
rekordzista zapłaci 5 tysięcy zł

MZD

Sprzątają ulice i chodniki

Najbliższe trzy miesiące spędzi w 
areszcie 44-latek zatrzymany 
przez częstochowskich poli-
cjantów. Mężczyzna włamał się 
do jednego ze sklepów jubiler-
skich i ukradł biżuterię. Jej 
wartość oszacowano na kilka ty-
sięcy złotych. Częstochowianin 
został jednak zatrzymany wraz 
ze skradzionym łupem.

Do zdarzenia doszło w nocy 23 
marca w częstochowskiej dzielnicy 
Stradom. Policjanci ustalili, że zło-
dziej przeciął kratę, a następnie wy-
ważył okno. Jego łupem padła biżu-
teria warta kilka tysięcy złotych.

Już następnego dnia kryminalni z 
„jedynki” wytypowali do tego wła-

mania 44-letniego mieszkańca Czę-
stochowy. Mężczyzna nie miał stałe-
go miejsca przebywania i od jakie-
goś czasu ukrywał się przed organa-
mi ścigania.

Ostatecznie udało się go zatrzy-
mać na jednym z częstochowskich 
osiedli. Policjanci znaleźli przy nim 
torbę, w której znajdowała się część 
skradzionej kilka dni temu biżuterii.

Decyzją sądu na wniosek często-
chowskiej prokuratury, mężczyzna 
najbliższe 3 miesiące spędzi w 
areszcie. Jak się okazało, 44-latek 
był już wcześniej karany za podobne 
przestępstwa, dlatego zamiast 10 
lat pozbawienia wolności, grozić mu 
może kara o połowę wyższa.

Kolejny rowerzysta przekonał się 
o tym, że jazda pod wpływem al-
koholu może sporo kosztować. 
28-latek wybrał się na prze-
jażdżkę, mimo że miał ponad dwa 
promile alkoholu w organizmie. 
Pech chciał, że trafił na poli-
cjantów. Wykroczenie, które 
popełnił, będzie kosztować go 2,5 
tysiąca złotych.

W środę 30 marca, mundurowi z 
Komisariatu Policji we Wręczycy 
Wielkiej patrolowali teren miejsco-
wości Bieżeń. Około godziny 18.20 

na ul. Strażackiej, policjanci zauwa-
żyli rowerzystę, którego styl jazdy 
wskazywał na to, że może być pod 
wpływem alkoholu. W trakcie kon-
troli okazało się, że przypuszczenia 
mundurowych potwierdziły się. 
28-letni mężczyzna, mieszkaniec 
gminy Wręczyca Wielka, miał w or-
ganizmie ponad 2 promile alkoholu. 
Nieodpowiedzialny cyklista był moc-
no zdziwiony, kiedy dowiedział się, 
że wykroczenie, które popełnił, bę-
dzie kosztować go 2,5 tysiąca zło-
tych.

Kolejna inwestycja firmy ECO-
-TEAM. Tym razem kupiła ona 
działkę przy ulicy Strefowej. 
Dzięki temu została objęta 
wsparciem Katowickiej Spe-
cjalnej Strefy Ekonomicznej.

Firma zobowiązała się do poniesie-
nia kosztów nowej inwestycji w wy-
sokości blisko 6 mln zł.- Wciąż przy-
bywa nowych inwestorów na tere-
nach „strefowych”. To dobry pro-
gnostyk dla lokalnej gospodarki. Cie-
szy, że w strefie inwestują także na-
sze częstochowskie przedsiębior-
stwa, w tym działające w tak istot-
nym sektorze jak technologie ekolo-
giczne związane z odnawialnymi 
źródłami energii, które trzeba teraz 
dynamicznie rozwijać - podkreśla 
prezydent Częstochowy Krzysztof 

Matyjaszczyk.
Częstochowski Eco-Team potrze-

bował miejsca na rozwój i zakupił 
działkę (o łącznej powierzchni 0,8627 
ha) przy ul. Strefowej - to kolejny 
przetarg na terenach Częstochowy 
objętych granicami Katowickiej Spe-
cjalnej Strefy Ekonomicznej.

 
Spółka Eco-Team z siedzibą przy ul. 

Władysława Jagiełły 60 jest nowocze-
sną firmą inżynierską, która oferuje 
innowacyjne rozwiązania w segmen-
cie odnawialnych źródeł energii. 
Świadczy również usługi w zakresie 
wykonywania tradycyjnych instalacji 
zarówno techniki grzewczej, jak i sa-
nitarnej. Wachlarz ich usług obejmu-
je kompleksową realizację projek-
tów instalacyjnych.

Zaledwie kilkuset motocyklistów wzięło 
udział w Zlocie Gwiaździstym im. ks. Ułana 
Zdzisława Peszkowskiego. Zazwyczaj w 
Pielgrzymce Motocyklistów uczestniczyły 
tysiące miłośników jednośladów, tym razem 
wielu z nich zrezygnowało z przyjazdu z po-
wodu powrotu zimy.

Jak podkreśla Biuro Prasowe Jasnej Góry, Mo-
tocyklowy Zlot Gwiaździsty to zawsze inaugura-
cja nowego sezonu i okazja do wspólnej modli-
twy nie tylko o szczęśliwie przejechane kilome-
try, ale także o wierność polskiej historii oraz 
wsparcie potrzebujących pomocy.

Pielgrzymkę organizuje Stowarzyszenie Mię-
dzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński, które 
ma na celu inicjowanie rajdów do miejsc mordu 
i pochówku Polaków, popularyzację prawdy hi-
storycznej o polskich patriotach, którzy zostali 
zamordowani za wierność Ojczyźnie.

Głównymi celami Stowarzyszenia jest pielę-
gnowanie tradycji narodowych oraz udzielanie 
pomocy Polakom na terenie byłych republik so-

wieckich.
Pomysłodawcą zlotu gwiaździstego na Jasną 

Górę, któremu nadano imię Księdza Ułana Zdzi-
sława Jastrzębiec Peszkowskiego był w 2004 r. 
nieżyjący już Wiktor Węgrzyn, wieloletni prezes 
Stowarzyszenia Rajd Katyński.

Spotkanie nawiązuje do kilkudziesięciolet-
nich starań śp. ks. Zdzisława Peszkowskie-
go, upamiętniania pomordowanych przez 
sowietów 21 tysięcy Polaków w Katyniu, 
Charkowie, Miednoje.

W Pielgrzymce Motocyklistów co roku uczestni-
czyły nawet kilkadziesiąt tysięcy motocyklistów. 
Ale od 2019 roku Zlot Gwiaździsty nie ma szczę-
ścia. W 2020 roku impreza nie odbyła się z po-
wodu pandemii, rok później było kilka tysięcy 
uczestników, ale prokuratura badała, czy nie do-
szło do naruszenia obostrzeń sanitarnych. W 
tym roku atak zimy spowodował, że na przyjazd 
zdecydowali się nieliczni, bo warunki na drogach 
dla motocyklistów są wyjątkowo niekorzystne.

 ■ TS

Częstochowscy policjanci przez tydzień pro-
wadzili działania „Bezpieczny Pieszy”, 
zwracając szczególną uwagę na te miejsca, 
w których ruch pieszych jest największy. 
Ujawniono 714 wykroczeń, z czego 390 za-
kończono mandatami. Rekordzista otrzymał 
mandat w wysokości 5 tysięcy złotych.

Policjanci szczególną uwagę zwracali na zacho-
wanie kierowców wobec niechronionych uczest-
ników ruchu drogowego. W dalszym ciągu naj-
częstsze „grzechy” kierowców to: nieustąpienie 
pierwszeństwa pieszemu, omijanie pojazdu, 
który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzy-
mał się w celu ustąpienia pierwszeństwa piesze-
mu, wyprzedzanie na przejściach dla pieszych 
bezpośrednio przed nimi, czy przekraczanie 
prędkości w rejonach przejść dla pieszych.

Niestety także niechronieni użytkownicy ruchu 
drogowego popełniają szeregi wykroczeń, które 
zagrażają nie tylko ich bezpieczeństwu. W trak-
cie działań mundurowi odnotowali w sumie 714 
wykroczeń. Posypały się również mandaty, aż 
390 kierujących i pieszych zostało w ten sposób 
ukaranych za dokonane przewinienia.

- Dodatkowo zastosowano również 73 wnioski 
o ukaranie do Sądu. Rekordzistą okazał się kie-
rujący, który został ukarany mandatem w wyso-

kości 5000 złotych za nieustąpienie pierwszeń-
stwa przejazdu i spowodowanie kolizji drogo-
wej. Nie brakowało też nieodpowiedzialnych za-
chowań w rejonie przejść dla pieszych - mówi 
Daniel Zych z Komendy Miejskiej Policji w Czę-
stochowie.

W tym przypadku za wyprzedzanie pojazdu na 
przejściu dla pieszych nieodpowiedzialny kie-
rowca otrzymał mandat w wysokości 1500 zło-
tych. Ponadto policjanci zatrzymali siedmiu nie-
trzeźwych kierujących i zatrzymali trzy prawa 
jazdy za przekroczenie prędkości o ponad 50 ki-
lometrów w obszarze zabudowanym.

 
Od 1 stycznia 2022 roku znacznie wzrosły 

stawki mandatów. Za nieustąpienie pierwszeń-
stwa pieszemu znajdującemu się na przejściu 
dla pieszych lub wchodzącemu na to przejście 
grozi mandat karny w wysokości 1500 zł.

Za wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pie-
szych, na którym ruch nie jest kierowany, lub 
bezpośrednio przed tym przejściem grozi man-
dat karny w wysokości 1500 zł. Za naruszenie 
przez kierującego pojazdem mechanicznym za-
kazu wyprzedzania pojazdu określonego zna-
kiem drogowym grozi mandat karny w wysoko-
ści 1000 zł.

 ■ TS

Pod koniec marca drogowcy wzięli się za 
sprzątanie infrastruktury drogowej na te-
renie całego miasta. Prace mają potrwać do 
końca maja. Na razie jednak zima nieco krzy-
żuje plany.

Drogowcy wzięli się za wiosenne porządki. Po 
oczyszczeniu obiektów mostowych, specjali-
styczny sprzęt przystąpi do zamiatania na-
wierzchni ulic, chodników i ciągów rowerowych. 

W pierwszej kolejności posprzątane zostaną 
główne arterie miasta. Prace sukcesywnie będą 
docierać także do kolejnych rejonów we wszyst-
kich dzielnicach. Pozimowe oczyszczanie miasta 
na terenie Częstochowy potrwa do końca maja. 
Sprzątanie będzie odbywać się głównie w godzi-
nach wieczornych i nocami. W obrębie prowa-
dzanych prac mogą występować czasowe utrud-
nienia.
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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. 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
DAEWOO MATIZ 1.0 E, rok prod. 2005,  4.500 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
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 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 ASTRA IV, 1.7 D, zakup 2013,  23.000 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 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 1 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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