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KMP w Częstochowie

Przestępcy
poszukiwani
europejskim nakazem
aresztowania
ekstradowani
do Polski
Miał 2,7 promila alkoholu

Kierowca ciężarówki
staranował ogrodzenie
i uderzył w słup
61-letni kierowca ciężarówki
stracił panowanie nad pojazdem,
zjechał do przydrożnego rowu i
uderzył w ogrodzenie jednej z posesji oraz w słup energetyczny w
miejscowości Czarna Wieś. Przybyli na miejsce zdarzenia policjanci
ujawnili, że kierowca miał w organizmie ponad 2,7 promila
alkoholu.
– W poniedziałek 23 maja, kilka minut po godzinie 12.00 oficer dyżurny kłobuckiej komendy otrzymał
zgłoszenie dotyczące zdarzenia drogowego z udziałem samochodu ciężarowego, na skutek którego znisz-

czeniu uległ słup energetyczny oraz
ogrodzenie jednej z posesji na ul.
Młyńskiej w Czarnej Wsi (gmina
Wręczyca Wielka). Na miejsce skierowano mundurowych, którzy ustalili, że 61-letni kierujący ciężarowym
mercedesem – mieszkaniec gminy
Wręczyca Wielka, stracił panowanie
nad pojazdem, po czym zjechał do
przydrożnego rowu, a następnie
uderzył w ogrodzenie jednej z posesji oraz w słup energetyczny, który
został złamany. Kierowca ciężarówki usiłował na piechotę oddalić się z
miejsca zdarzenia, jednak został
ujęty przez przypadkowego świadka, który następnie przekazał go
mundurowym. Podczas badania
stanu trzeźwości 61-latka, wyszedł

na jaw prawdopodobny powód jego
próby oddalenia się, ponieważ okazało się, że w organizmie kierowcy
było ponad 2,7 promila alkoholu.
Na skutek tego zdarzenia nikt nie
odniósł obrażeń ciała – poinformowała KPP w Kłobucku. Aktualnie
sprawą nieodpowiedzialnego 61-latka zajmują się policjanci z Komisariatu Policji we Wręczycy Wielkiej.
Po wytrzeźwieniu, mężczyzna usłyszy zarzuty karne, za które grożą
między innymi wysoka grzywna,
orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz kilka
lat więzienia. O jego dalszym losie
zadecyduje prokurator i sąd.
■ fot. KPP w Kłobucku

Reprezentacja z “Żeromskiego”
na wojewódzkim podium
Młodzież z Zespołu Szkół Technicznych i
Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego 19 maja wzięła udział w
finałowych zawodach wojewódzkich w
dyscyplinach obronnych, które odbyły
się w Żywcu.
– Jako najlepsi w dyscyplinach obronnych
na szczeblu częstochowskim, reprezenta-

cje dziewcząt i chłopców Zespołu Szkół Technicznych i
Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego wzięły
udział w finałowych zawodach wojewódzkich w Żywcu
19 maja. Na zawody złożyło się pięć konkurencji – strzelanie z kbks w pozycji leżącej z podpórką, biegi na
orientację, bieg wahadłowy, sprawnościowy tor przeszkód oraz pierwsza pomoc przedmedyczna. W rywalizacji brało udział 7 męskich i 7 żeńskich mistrzowskich
reprezentacji z poszczególnych obwodów całego woje-

Kilka lat trwały poszukiwania 27-letniego mężczyzny, który został skazany przez częstochowski
sąd za rozbój i zniszczenie mienia. Policjanci szukali
również 40-latka, skazanego za przestępstwo narkotykowe i udział w grupie przestępczej. Działania
kryminalnych z Częstochowy przyczyniły się do
ujęcia poszukiwanych i ekstradowania ich z terytorium Holandii i Wielkiej Brytanii. Zatrzymani trafili
już do polskich zakładów karnych.
– Kryminalni z referatu poszukiwań osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości bardzo wnikliwie analizują każdą sprawę poszukiwawczą. Zbierają
wszelkie informacje, które mogą ich naprowadzić na
trop przestępców, chcących uniknąć odpowiedzialności
za swoje czyny. Tym razem policyjny nos zaprowadził
ich do Holandii, gdzie ukrywał się 27-letni mieszkaniec
Częstochowy, poszukiwany trzema Europejskimi Nakazami Aresztowania między innymi za rozbój, zniszczenie mienia i kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości. Częstochowscy „poszukiwacze” namierzyli miejsce
jego przebywania, a następnie, dzięki współpracy z Wydziałem Wywiadu Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach i Biurem Międzynarodowej
Współpracy Policji Komendy Głównej Policji, informacja
trafiła do holenderskich stróżów prawa. Mężczyzna został zatrzymany i przekazany stronie polskiej. W więzieniu spędzi teraz ponad 2 lata. Z kolei 40-latek, który
brał udział w grupie przestępczej zajmującej się oszustwami na internetowej platformie sprzedażowej, posiadał broń palną bez zezwolenia, dopuścił się włamania i popełnił przestępstwo narkotykowe, został zatrzymany na terenie Wielkiej Brytanii. Przestępca poszukiwany był 4 Europejskimi Nakazami Aresztowania. Dzięki informacjom przekazanym przez kryminalnych z Częstochowy, 40-latek został już ekstradowany do Polski,
gdzie kolejne 3 lata spędzi w polskim więzieniu – poinformowała KMP w Częstochowie.
wództwa. W skład częstochowskiej reprezentacji dziewcząt weszły Zuzanna Bilnik, Oliwia Antczak, Oliwia Sołtys oraz Wiktoria Dudek. Uczennice ,,Żeromskiego” wywalczyły II miejsce (srebrne medale) w województwie
śląskim – tuż za gospodarzami, czyli Zespołem Szkół
Agrotechnicznych i Ogólnokształcących z Żywca – poinformował UM Częstochowy. W kategorii drużyn męskich Częstochowę reprezentowali Adrian Janiszewski,
Piotr Leszczyński, Mateusz Piwko oraz Paweł Szychalski.
Wychowankowie ,,Żeromskiego” zajęli wysokie, III miejsce – za zespołami z Żor i Żywca. Opiekunami częstochowskich zawodniczek i zawodników byli Arkadiusz
Mojsa i Zbigniew Prokop. O zwycięstwie młodzieży Zespołu Szkół ,,Żeromskiego” w miejskich zawodach sportowo-obronnych ,,Sprawni jak żołnierze” pisaliśmy
wcześniej na tej stronie.
■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj

2

AKTUALNOŚCI

Gala Ekstraklasy

Vladan Kovacević i Ivi Lopez nagrodzeni
Raków Częstochowa
nie
zdobył mistrzostwa Polski, ale
nasza drużyna
została doceniona podczas
Gali Ekstraklasy.
Nagrody otrzymali Ivi Lopez
i Vladan Kovacević.
Vladan Kovacević został wybrany bramkarzem roku. Kovačević
swoją klasę udowodnił już na
starcie sezonu. W swoim ligo-

wym debiucie obronił rzut karny i pomógł drużynie wygrać
z Piastem Gliwice. “Kova” w PKO
BP Ekstraklasie rozegrał łącznie
dwadzieścia cztery mecze, z któ-

rych jedenaście kończył z czystym kontem, co jest najlepszym wynikiem w lidze.
Trzy nagrody otrzymał Ivi Lopez,
który został wybrany Pomocnikiem
i Piłkarzem Sezonu, a także odebrał
statuetkę dla Króla Strzelców. Hiszpan w minionych rozgrywkach
zdobył 20 bramek i jest pierwszym
pomocnikiem w XXI wieku, który jako pomocnik zdobył tytuł Króla
Strzelców.
Warto dodać, że Patryk Kun i Fran
Tudor zostali nominowani a kategorii Obrońca Roku, a Marek Papszun Trener Roku. Niestety kapituła wybrała inne kandydatury.
■ Bm

Science For Ukraine

Baza ofert pracy dla pracowników
nauki i studentów
Z analiz wynika, że ponad 50
tys. naukowców musiało opuścić Ukrainę z powodu
rosyjskiej agresji. To właśnie
z myślą o nich powstała globalna baza ofert zatrudnienia,
stworzona przez ruch Science
For Ukraine.
- Niemal każda gmina i powiat
w Polsce od tygodni przyjmują
ogromne liczby uchodźczyń/
uchodźców. Wiele z tych osób
potrzebuje pracy – są wśród nich
zarówno pracownicy uczelni
ukraińskich, jak i studentki/studenci. Dlatego powstała baza danych, która może im pomóc

w znalezieniu zajęcia lub kontynuowaniu studiów. Wiele instytucji naukowych na świecie oferuje Ukrainkom i Ukraińcom różne formy zatrudnienia: udział
w projektach, krótkoterminowe
stypendia (3, 6 i 12 miesięczne)
lub stałą pracę – również na odległość. Ukraińskie Ministerstwo
Nauki szacuje, że około 30 proc.
pracownic/pracowników nauki
(ponad 50 tys.) musiało opuścić
swój kraj, a duża część z pozostałych, którzy zmienili miejsce pobytu w granicach Ukrainy, jest
bez pracy lub zarabia 30 proc. tego co dawniej – informuje Urząd
Miasta Częstochowy. Baza da-

nych jest efektem pracy ponad
150 wolontariuszek i wolontariuszy tworzących ruch Science for
Ukraine (Nauka dla Ukrainy) Zainicjowały go m.in. polskie uczelnie. Celem ruchu jest monitorowanie pojawiających się potrzeb,
pośredniczenie w kontaktach,
ale przede wszystkim integrowanie informacji o ofertach pracy
z całego świata w bazach danych
i udostępnianie ich wszystkim
potrzebującym. Baza zawiera
obecnie prawie 2200 ofert pracy
i różnych form pomocy z instytucji naukowych z ponad 50 krajów. Samych ofert z Polski jest
ponad 160.
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Częstochowa

Półtora roku więzienia
dla kierowcy, który pobił
przechodnia
Norbert B. został skazany na półtora roku więzienia i 7 tysięcy zł zadośćuczynienia. Mężczyzna w grudniu 2020
dotkliwie pobił przechodnia, który zwrócił mu uwagę za to,
że nieostrożnie prowadzi samochód.
Do pobicia doszło 12 grudnia 2020 roku. Norbert B. jechał samochodem renault aleją Niepodległości. Na skutek nieostrożnej jazdy z nadmierną prędkością, uderzył w krawężnik, w wyniku czego uszkodził przednie koło pojazdu. Przechodzący wtedy
ulicą mieszkaniec pobliskiego bloku zwrócił mu uwagę na niewłaściwą jazdę.
Po zwróceniu mu uwagi Norbert B. wyciągnął gaz pieprzowy
i rozpylił w twarz mężczyzny. Potem pokrzywdzony został przewrócony przez napastnika, a następnie bity i kopany po głowie
i klatce piersiowej. Norbert B. nie reagował na wezwania świadka
zdarzenia, aby przestał kopać mężczyznę, a gdy świadek oświadczył, że zrobi mu zdjęcie, spokojnie pozował do fotografii.
Wezwane na miejsce pogotowie ratunkowe zabrało pokrzywdzonego do szpitala, gdzie stwierdzono u niego obrażenia
w postaci urazu głowy, złamania żeber i odmy lewego płuca.
Na skutek podjętych działań ustalono, że sprawcą przestępstwa może być Norbert B. 13 grudnia 2020 roku Norbert B. został zatrzymany przez policję i rozpoznany przez świadka zdarzenia. Prokurator przedstawił mu zarzut spowodowania u pokrzywdzonego obrażeń ciała, skutkujących naruszeniem czynności narządów na okres powyżej 7 dni.
Jednocześnie uznano, że czyn Norberta B. jest przestępstwem
o charakterze chuligańskim, gdyż sprawca działał publicznie bez
powodu albo z oczywiście błahego powodu, okazując w ten sposób rażące lekceważenie porządku prawnego.
Przesłuchany w charakterze podejrzanego Norbert B. nie przyznał się do zarzucanego mu przestępstwa i wyjaśnił, że nie brał
udziału w pobiciu mężczyzny.
Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Częstochowie zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci
tymczasowego aresztowania. Norbert B. był w przeszłości kilkunastokrotnie karany za kradzieże, kradzieże z włamaniem, prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości, niestosowanie się do sądowego zakazu prowadzenia pojazdu oraz
uchylanie się od alimentów.
■ Ts
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Konferencja

Solidarna Polska buduje
struktury w Częstochowie
Michał Wójcik i Michał
Woś, wiceministrowie
sprawiedliwości, gościli
w poniedziałek w Częstochowie. Politycy
Solidarnej Polski spotkali
się
z
dziennikarzami i członkami partii.
Wiceministrowie spotkali się najpierw z dziennikarzami w Ośrodku Pomocy Pokrzywdzonym
Przestępstwem w Częstochowie przy al. Pokoju. Zapowiadano co
prawda wizytę ministra
Zbigniewa Ziobry, ale w
jego zastępstwie był Michał Wójcik, który odpowiada za tworzenie struktur w terenie. W konferencji udział wzięli również koordynator
projektu ośrodka pomocy Sylwia Polańska i
Monika Fajer.
Później wiceministrowie gościli w Muzeum
Monet i Medali Jana Pawła II w Częstochowie.
Michał Wójcik podziękował Monice Fajer,
która jest Prezesem Solidarnej Polski Okręgu
28 za zbudowanie struktur tej partii w Częstochowie. W mieście jest ponad 100 członków
tej partii, to trzecia co do wielkości struktura
tej partii w Polsce. Jest ona większa od tej w
Katowicach, a jak podkreślał wiceminister Michał Wójcik struktury będą miały duże znaczenie podczas wyborów parlamentarnych i że
dzięki ogromnej pracy, włożonej przez panią
Monikę Fajer, okręg 28 zyska z pewnością
mandat poselski.
Michał Wójcik mówił, że tym co różni Solidarną Polskę od innych partii jest kwestia relacji
z Unią Europejską, a także agendy LGBT.
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AKTUALNOŚCI
Zlot samochodów wyścigowych pod Auchan

192 osoby wylegitymowane,
ujawniono 83 wykroczenia
Częstochowska
drogówka
wspólnie z policjantami z Lublińca, Kłobucka, Dąbrowy
Górniczej, Zawiercia i Tarnowskich Gór zabezpieczała też w
sobotni wieczór zlot samochodowy, który odbył się na
parkingu centrum handlowego
w Poczesnej. Zatrzymano trzech
pijanych kierowców i jednego
będącego pod działaniem środka
odurzającego.
Policjanci wylegitymowali 192 oso-

by, ujawnili 83 wykroczenia z czego
39 dotyczyło przekroczenia dozwolonej prędkości. Zatrzymano 3 kierujących znajdujących się pod wpływem alkoholu oraz 1 kierującego
będącego pod działaniem środka
odurzającego. Policjanci zatrzymali
również 8 dowodów rejestracyjnych w związku ze złym stanem
technicznym pojazdu, oraz 4 prawa
jazdy kierującym, którzy przekroczyli prędkość o powyżej 50 km/h w
obszarze zabudowanym.
■ Ts

Feta Rakowa

– Dzięki naszemu liderowi i parlamentarzystom, Solidarna Polska nigdy nie zmieniła
zdania – mówił Michał Wójcik, dziękując Monice Fajer za budowanie struktur w Częstochowie, żartując, że dobrze byłoby, żeby zmieniony został prezydent Częstochowy, bo w przeszłości atakował on ministra Ziobrę, a tego się
nie zapomina.
Podczas spotkania podkreślano, że Solidarna Polska ma dzisiaj swoich posłów, senatora,
marszałków, wojewodów i radnych. Dzięki temu można realizować program partii i o wartości, które ona reprezentuje. Solidarna Polska jest przeciwna m.in. małżeństwom jednopłciowym i adopcji przez takie pary. Podkreślano, że polska konstytucja powinna być ponad przepisami europejskimi.
Pani Monika Fajer podziękowała wiceministrom za słowa wsparcia i za obecność podczas poniedziałkowego spotkania.
■ Ts

Kilkudziesięciu kibiców
ukaranych
Częstochowscy policjanci wsparci
oddziałami Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w
Częstochowie zabezpieczali mecz
Rakowa Częstochowa z Lechią
Gdańsk oraz późniejszą fetę w
centrum miasta. W obu tych imprezach brało udział łącznie
blisko 10 tys. osób.
Oprócz patroli prewencyjnych, teren wokół stadionu patrolowali
również policyjni jeźdźcy na koniach służbowych. Wykorzystano
również do działań dwa policyjne
drony. Policyjny pirotechnik wraz ze
specjalnie wyszkolonym psem
sprawdzili przed meczem obiekt
przy ulicy Limanowskiego.
Nab – pies służbowy prowadzony
przez aspiranta sztabowego Wojciecha Bożka wywąchał na terenie

stadionu materiały pirotechniczne.
Policjanci zabezpieczyli łącznie blisko 100 sztuk petard i rac. Wraz z
rozpoczęciem meczu na stadionie,
na Placu Biegańskiego rozpoczęła
się transmisja meczu, która przyciągnęła wielu mieszkańców. Po meczu odbyło się tam oficjalne zakończenie sezonu, w którym uczestniczyli zawodnicy, działacze oraz kibice. Impreza w tym miejscu przebiegła bez zakłóceń, jednakże ujawniono 52 wykroczenia z których 38 zakończyło się postępowaniem mandatowych, a względem 3 osób skierowano wnioski do sądu. W większości dotyczyły one spożywania alkoholu w miejscu objętym zakazem
oraz zakłócenia ładu i używaniu
słów wulgarnych w miejscu publicznych.
■ ts
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REKLAMA / MOTORYZACJA

Wybrane samochody na dzień 20 maja 2022
TOYOTA AURIS
1.3 E, rok prod. 2015,
przebieg 59 tys. km,
kraj., I-wł.,

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

49.900 zł

43.800 zł

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

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

173.900 zł

144.900 zł

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

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

77.900 zł

79.900 zł

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

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

139.900 zł

77.900 zł

AUDI A4 2.0 D, rok prod. 2008, sedan, 
29.900 zł
AUDI A6 1.8 E, rok prod. 1998,
14.900 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, 
17.800 zł
BMW X1 2.0 D, rok prod. 2010, automat, 
39.900 zł
CHEVROLET KALOS 1.2 E+LPG, rok prod. 2008,  7.900 zł
DAEWOO MATIZ 1.0 E, rok prod. 2005, 
3.900 zł
FORD FOCUS 1.6 E, rok prod. 2008, 
14.900 zł
FORD FOCUS 1.5 D, rok prod. 2017, I-wł., serwisowany,
F-VAT
44.900 zł
HYUNDAI TUSCON 1.7 D, rok prod. 2016, 
68.000 zł
KIA VENGA 1.4 E, kraj., rok prod. 2010, 
24.900 zł
MERCEDES GLC 2.0 D, rok prod. 2018, 4x4, automat, kraj.,
I-wł., F-VAT,

166.800 zł
MERCEDES ML, 3.0 D, rok prod. 2008,
 39.900 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 1.7 D, rok prod. 2010, kraj.,
OPEL ASTRA II, 1.6 E, rok prod. 2003, kraj.,

21.900 zł
5.500 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
PEUGEOT 307 1.4 E, rok prod. 2006,
11.800 zł
RENAULT KANGOO 1.5 D, rok prod. 2017,
52.000 zł
RENAULT LAGUNA COUPE 2.0 E, rok prod. 2008, 

31.800 zł
RENAULT LAGUNA III 2.0 D, rok prod. 2010, kraj., I-wł., 

19.900 zł
RENAULT TWINGO 1.2 E, rok prod. 2010, 
9.900 zł
SEAT TOLEDO 1.2 E, rok prod. 2015, kraj., 
29.900 zł
TOYOTA AVENSIS 2.0 D, rok prod. 2009, 
21.900 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,
7.500 zł
VW PASSAT 1.9 D, rok prod. 2006, 
12.900 zł
VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2018, kraj., I-wł., serwisowany, F-VAT, 
71.900 zł
VW POLO 1.2 E + LPG, zakup w 2010, 
17.900 zł
PRZYCZEPA LEKKA sklep/bar, rok prod. 2015,  21.500 zł
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LOMBARD KAPS

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

20 lat doświadczenia
RABAT – 50% u nas to działa!

SPRZEDAM

SZYBKA GOTÓWKA za:

złoto, srebro, GSM, RTV
SKUP I SPRZEDAŻ ZŁOTA

TANIE WYROBY
JUBILERSKIE

„Vitberg”, wskazania do terapii:
bóle kręgosłupa i karku,
skurcze łydek i inne.
Tel: 514 621 011

● Usługi psychologiczne / Częstochowskie Centrum Diagnozy
i Terapii, tel. 34 365 50 94,
tel. 600 133 134

● Meble w dobrym stanie, ładne,
Częstochowa, tel. 508 747 290

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

● Okulary oryginalne Carl Zeiss
Germany Lupenbrille, lupa powiększając x2, lewy okular do
prac precyzyjnych, nowe, futerał, tel. 730 016 717

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.pl

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE
SPRZEDAM

● 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
● Bluza męska M, „HOUSE”, 40 zł
tel. 660 714 015
● Bluza szara męska REEBOK,
70 zł, tel. 660 714 015

● Pawilon przy pasażu, ul. Westerplatte. Wyposażony w klimatyzator, chłodnię, WC.
Sprzedam lub wynajmę za 1 zł.
Tel. 501 645 181

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

● Kawiarka ciśnieniowa De Longhi CAFE TREVISTO, b. dobra,
cena 100 zł. Tel: 697 272 102

● Pianino Calisio,
ul. Prądzyńskiego 8/7, Częstochowa,
tel. 535 988 066

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

● Kiosk typu „RUCH”, tanio sprzedam, tel. 695 480 723

● RADIO, CD, MAGNETOFON 2x25W, b. dobre, cena 200 zł.
Tel: 697 272 102

● Encyklopedia 24 tomy, 150 zł,
tel. 660 714 015
● Garnek do gotowania ciśnieniowego PRESTO, 5L, nowy,
cena 100 zł. Tel: 697 272 102
● Kamienie białe ogrodowe
ozdobne, 1,80 kg,
tel. 508 747 290

● Koła do Opla 15 na stalowych
felgach, tel. 501 608 730
● Kozako-skarpety czarne, rozm.
40, 40 zł, tel. 660 714 015
● Kurtka czarna, motocyklowa,
skóra, 120 zł, tel. 660 714 015
● Kurtka czerwona „PUMA”,
rozm. 36 - 150 zł,
tel. 660 714 015
● Łóżko rehabilitacyjne, elektryczne, sterowane pilotem w
czterech pozycjach, wysięgnik
z uchwytem, drewniane wykończenie obudowy, nowy materac.
Nie używane. Cena 1400 zł.
Tel: 500 486 920

● Rower do ćwiczeń, domowy,
stacjonarny, b. dobry, cena 100
zł. Tel: 697 272 102
● Wzmacniacz gitarowy VOX, VT
20+, 30W, b. dobry, cena 400 zł.
Tel: 697 272 102

Sprzedam działkę budowlaną,
pow. 998 m², ogrodzona, położona 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

● Naprawa pomp wodnych, hydroforowych, 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
● Przyjmę drewno na opał, tel.
660 714 015
● Trening pamięci, uwagi, myślenia 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
● Poznam panią, może być
z Ukrainy. Tel. 881 503 984

USŁUGI

PRACA

● Maszyna do szycia przemysłową, marki „minerva” - stan bardzo dobry. Cena do negocjacji.
Tel. 603 521 686

● Angielski - tłumaczenia umów,
CV, dokumentów, działalność od
1996, tel. 508 560 307

● Podejmę prace dorywczo: gospodarcze, porządkowe, drobne
remonty. Tel.: 536 512 396

● Materac masujący rehabilitacyjny Enabiol” prod. niemieckiej.
Podstawowe informacje:
w internecie wpisać słowo

USŁUGA KOSMETYCZNA u klienta w domu.
Tel. 507 432 365

KUPON na bezpłatne ogłoszenie
-

● Malowanie obrazów, szkice.
Tel. 667 499 164

Życie Częstochowy i Powiatu -

 MOTORYZACJA

 KUPIĘ

 SPRZEDAM

 ODDAM

 NIERUCHOMOŚCI

 PRACA

 MATRYMONIALNE

 INNE

Treść ogłoszenia:

Jak zamieścić
ogłoszenie
w Życiu Częstochowy i Powiatu

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

Wysłać email
na adres: reklama@zycieczestochowy.pl

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

Wysłać SMS
na numer 792 620 051

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

Przez internet

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

wypełniając formularz na stronie
www.zycieczestochowy.pl
(zakładka: BIURO OGŁOSZEŃ)
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FUNDACJA PSIA DUSZKA
Jeśli szukasz pieska do adopcji, dobrze trafiłeś ;)

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 czasami Bruniu próbuje mu coś wytłumaczyć. Te zachowania 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
- Czeka u nas na dom już prawie cztery
ktoś chciałby z nim poćwiczyć będzie niezły materiał
lata. Piesek trafił pod nasza opiekę od kobiety, która
na uczonego psa bo ma duża motywację do pracy i
przygarnęła go do domu z ulicy, ale nie umiał poenergię którą można w fajny sposób wykorzystać.
rozumieć się z jej psami. Bruno nie kocha od razu,
Bruno ma 5 lat, jest pieskiem niedużym. Waży teraz
potrzebuje kilku spotkań aby zaufać, ale gdy to już się
nieco więcej, bo mu urosło sadełko zimowe, ale jego
stanie, oddaje się bez granic tej miłości. Osoby które
waga standardowa to 12-13 kg. Jest pogodny, szybki,
regularnie wyprowadzają go na spacery mogą go
zwinny. Pięknie stróżuje i jeśli ktoś chciałby psiaka,
tulić, brać na ręce, przytrzymywać i wykonywać czynktóry przez ogrodzenie pokazuje obcym, że nie warto
ności pielęgnacyjne. Każda nowa osoba może z nim
wchodzić to on bardzo ładnie potrafi zagrać obrońcę
wyjść na spacer, ale nie może go sama dotykać ani
domu :)

NO

B

RU

Kontakt: 694 132 231

Bruno
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Alfik jest trzyletnim miłośnikiem przytu-

Bryś to malutki 5-latek bardzo ładnie

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.

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.

SA

RA

Sara to 7 letnia sunia z przyjaznym charakterem i prawie 3 letnim stażem w naszej Fundacji! 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!

A

Lolka to 4-letnia suczka, przeby-

LK

LO

wająca w domu tymczasowym i marząca o opiekunie, który przygarnie
ją na stałe. Jest miłośniczką przytulania, 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 towarzyskim gronie. Lolka jest średniej
wielkości suczką. Waży 16 kg. Jest
zdrowa, wesoła i wysterylizowana.

Lunka pozdrawia z nowego domu!
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