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Jakie grupy dotrą do Częstochowy w czerwcu?

Początek wzmożonego
ruchu pielgrzymkowego
Około 1700 osób w 16 pielgrzymkach dotrze w czerwcu do
Częstochowy. Najliczniejsza grupa przybędzie z Łowicza.
Najmniej pątników przyjdzie z Katowic - będzie to około
20 osób.

Częstochowa

Narodowcy znów
pielgrzymowali
na Jasną Górę
W minioną sobotę 4 czerwca po
raz siódmy na Jasną Górę przybyła Pielgrzymka Środowiska
Narodowego. Wydarzenie zainicjowała
Młodzież
Wszechpolska, która świętowała
100-lecie
swojego
istnienia.
- Jasnogórska Twierdza to miejsce duchowego i zbrojnego zwycięstwa narodu polskiego i cel
pielgrzymek setek tysięcy pątników. Również my, narodowcy, tak

jak pokolenia działaczy ruchu narodowego przed nami, zdążamy
na Jasną Górę, by oddać cześć
Najświętszej Maryi Pannie! Jako
spadkobiercy dorobku naszego
ruchu, wiemy, że działalność narodowa, a przede wszystkim życie
bez Boga nie ma sensu. Chcemy
podziękować za otrzymane łaski
w naszym codziennym trudzie i
pokornie prosić o wsparcie w dalszej walce o Wielką Polskę. Będziemy się także modlić w intencji
Ojczyzny i całego Narodu - zapo-

wiadali przez pielgrzymką jej organizatorzy. Uroczystą mszę świętą poprowadził bp Antoni Długosz. - Jednoczyć, a nie dzielić - w
układach rodzinnych, sąsiedzkich,
w zakładzie pracy, na uczelni,
gdziekolwiek się znajdziemy. Jak
bolejemy strasznie, przeżywając,
co się dzieje w naszym kraju przez podziały takich czy innych
politycznych zachowań. Mamy
jednoczyć, a nie dzielić - do tego
nas wzywa Pan Jezus - mówił podczas kazania.
■ PN

Kłobuck

W Rębielicach Królewskich zginął weteran
z Iraku i Afganistanu
Pułkownik Marek Gładysz, weteran z Iraku i Afganistanu,
zginął w katastrofie lotniczej,
do której doszło w Rębielicach
Królewskich pod Kłobuckiem.
Drugą śmiertelną ofiarą była
prawdopodobnie jego matka.
Przypomnijmy, do tragicznego
wypadku z udziałem awionetki
doszło w czwartek, 2 czerwca,
około godziny 18.00.
Rozbiła się ona na
polu oddalonym od
drogi o kilkaset metrów. Rejon upadku
samolotu został zabezpieczony przez

policjantów oraz strażaków.
- Czynności procesowe na miejscu zdarzenia trwały do późnych
godzin nocnych. Kłobuccy policjanci zabezpieczają miejsce zdarzenia, gdzie w godzinach rannych zostały wznowione oględziny prowadzone przez prokuratora i członków Państwowej Komisji
Badania Wypadków Lotniczych mówi mł. asp. Marlena Wiśniewska z kłobuckiej policji. - Do pomocy skierowano również grupę
do spraw katastrof z Wydziału
Kryminalnego oraz policjantów
Wydziału Ruchu Drogowego ze
skanerem 3D katowickiej komendy wojewódzkiej - dodaje. Śled-

czy, pod nadzorem Prokuratury
Rejonowej w Częstochowie, zbierają materiały, które mają umożliwić, wyjaśnienie przyczyn tej katastrofy oraz identyfikację ofiar.
Według wstępnych ustaleń awionetką podróżowały dwie osoby.
Niestety zginęły na miejscu. Ofiarami byli pułkownik Marek Gładysz, weteran z Iraku i Afganistanu oraz jego matka.
Marek Gładysz był ekspertem w
zakresie systemów teleinformatycznych oraz cyberbezpieczeństwa. Prywatnie był pilotem samolotów turystycznych oraz paralotni, a także żeglarzem.

Największa liczba pątniczek i pątników pojawiła już 4 czerwca
– wtedy do miasta weszła 367. Piesza Pielgrzymka z Łowicza, licząca około 300 osób. Sporo gości spodziewamy się także 29
czerwca, bo wtedy granice miasta przekroczą aż 3 grupy – z
Krzyżowa, Kędzierzyna-Koźla i Miedźna.
W czerwcu w Częstochowie pojawią się także pielgrzymi m.in.
z Lublińca, Koszęcina, Olesna, Olsztyna, Mysłowic, Wodzisławia
Śląskiego, Pszczyny, Paniówek czy Knurowa.
Statystyka czerwcowych pielgrzymek obejmuje tylko te zorganizowane grupy, które zgłosiły zamiar wejścia (z reguły wraz
z potrzebą zabezpieczenia przejścia przez miasto określoną
trasą) i o których informacje posiada Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych Urzędu Miasta. Nie obejmuje ona pielgrzymów indywidualnych ani grup
przybywających samochodami prywatnymi, autokarami czy
pociągami.

Niebezpieczne zdarzenie w Rzeniszowie

Autokar w rowie

Do bardzo groźnie wyglądającego zdarzenia doszło w Rzeniszowie na ulicy Górki. Kierowca autokaru - z
nieustalonych na razie przyczyn - zjechał na przeciwny pas
ruchu i wylądował w rowie. Pojazdem jechało czterech pasażerów. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń.
Do zdarzenia doszło w czwartek, 2 czerwca, tuż przed godziną 16.00 w Rzeniszowie na ulicy Górskiej. - Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący 71-letni kierowca autokaru
jadąc ulica Górską z Markowic w kierunku Drogi Krajowej numer
91, w nieustalonych okolicznościach zjechał na przeciwległy pas
ruchu, na pobocze, a następnie wjechał do przydrożnego rowu
- mówi asp. sztab. Barbara Poznańska, oficer prasowy myszkowskich policjantów. Autokarem podróżowało czterech pasażerów. Na szczęście wszyscy wyszli z tego zdarzenia bez szwanku.
71-letni kierowca stracił już prawo jazdy. Dokładne przyczyny tej
kolizji wyjaśniają myszkowscy mundurowi.

Samochód dachował

Poważne zdarzenie
na autostradzie
Do bardzo poważnie wyglądającego zdarzenia doszło na
autostradzie w okolicach Białej (w pobliżu węzła). Kierowca z nieustalonych jeszcze przyczyn zjechał na pobocze
i dachował. Na miejscu wciąż pracują służby.
76-letni kierowca citroena jechał w kierunku Łodzi. W pewnym momencie starszy mieszkaniec Katowic zjechał na pobocze i dachował. Mężczyzna był trzeźwy. Zarówno kierujący jak i
jego pasażerka zostali przetransportowani do częstochowskiego szpitala na szczegółowe badania. Kobieta miała uraz ręki.
Dokładne przyczyny i okoliczności zdarzenia będą wyjaśnione
w toczącym się postępowaniu.
■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara
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Przedstawiciele Jurajskiego Agro Za kierownicę bez uprawnień
Fresh Parku komentują zarzuty
i pod wpływem narkotyków
Do dwóch lat więzienia grozi 35-latposłów opozycji
kowi, który wsiadł za kierownicę pod
Posłowie Izabela Leszczyna i Dariusz
Joński postanowili wziąć pod lupę działalność dwóch spółek – Regionalnego
Funduszu Gospodarczego S.A. i Jurajskiego Agro Fresh Parku S.A.
Przeprowadzili więc kontrolę poselską.
Zarzucali oni spółkom, że nic nie zrobiły ani w sprawie budowy mieszkań
przy ulicy Wiolinowej w Częstochowie,
ani w sprawie stworzenia Jurajskiego
Agro-Fresh Parku. Do sprawy postanowili odnieść się Monika Pohorecka
(PiS), Robert Leciński, prezes spółki
Częstochowa Wiolinowa i Michał Jurczyk z Jurajskiego Agro Fresh Parku.
W ramach inwestycji Jurajskiego Agro
Fresh Parku w Kościelcu (gmina Rędziny)
miał powstać nowoczesny rynek hurtu
rolno-spożywczego. Zapowiedziano ją w
roku 2018. – Na naszym terenie miał powstać Jurajski Agro-Fresh Park. Mamy rok
2022. Zarząd spółki nie jest w stanie powiedzieć, kiedy ta inwestycja się zakończy. Ba! Nie ma nawet informacji, kiedy w
ogóle się rozpocznie. Mam wrażenie, że
od kilku już lat powoływane spółki córki i
całe RFG funkcjonuje tylko po to, aby były intratne posady dla działaczy PiS i ich
rodzin – alarmowała kilka dni temu Izabela Leszczyna. Teraz do sprawy postanowili odnieść się sami zainteresowani.
Jak twierdzą, od momentu utworzenia
spółki JAFP S.A. do chwili obecnej zrealizowano wiele działań w ramach trwającego etapu przygotowań do inwestycji.
Między innymi:

● zlecono i odebrano kluczowy dokument o charakterze średnioterminowego biznesplanu rzeczowo-finansowego, potwierdzający celowość i opłacalność realizacji inwestycji oraz określający jej podstawowe parametry
ekonomiczne;
● wybudowano drogę dojazdową przeznaczoną do transportu towarowego
bezpośrednio do terenu inwestycji z
węzła autostradowego „Mykanów”;
● uzyskano warunki techniczne dostawy
wszystkich kluczowych mediów dla terenu inwestycji od dostawców energii
elektrycznej, wody, gazu, itd.;
● przeprowadzono 18 spotkań z burmistrzami i wójtami gmin o największym
potencjale współpracy w zakresie produkcji rolnej;
● podpisano trójstronny list intencyjny z
miastem Częstochowa oraz KSSE, dotyczący uzbrojenia terenów Aktywności Gospodarczej oraz pozyskania potencjalnych dzierżawców. Obecnie toczą się rozmowy z pierwszymi zainteresowanymi firmami.
Poza tym jak informują przedstawiciele
spółki teren inwestycji został przygotowany do rozpoczęcia prac - odkrzewiono
go, usunięto też samosiejki. Obecnie w
trakcie przygotowania są dokumenty dotyczące procedury ofertowej wyłonienia
zespołu projektantów przygotowujących
kompletną dokumentację projektową
wraz z projektami branżowymi dla inwestycji.

Kolejne kosztowne
przejażdżki rowerowe
Mandatami w wysokości 2500 złotych zostali ukarani dwaj rowerzyści, którzy
postanowili wybrać się na przejażdżkę,
będąc pod wpływem alkoholu.
Do pierwszego zdarzenia z udziałem
nietrzeźwego rowerzysty doszło w miejscowości Masońskie na ulicy Żareckiej.
Tam policjanci z ruchu drogowego zakończyli przejażdżkę rowerową 44-latka.

Mężczyzna był pijany. Jego badanie wykazało 1.2 promila alkoholu w organizmie.
Podobne zdarzenie miało miejsce pół
godziny później w Lgocie Górnej na ulicy
Jurajskiej. Tam koziegłowscy mundurowi
udaremnili dalszą jazdę rowerem 56-latkowi, który miał w organizmie 1 promil
alkoholu. Obaj nieodpowiedzialni cykliści
zostali ukarani mandatami karnymi w
wysokości po 2500 złotych.

Myszków

Chciał tylko wyjaśnić sprawę.
Nie wyszedł już z komisariatu
Do Komisariatu Policji w Koziegłowach
zgłosił się mężczyzna, który chciał wyjaśnić pewną sprawę. Z budynku
komisariatu już nie wyszedł... Policjanci zatrzymali go zgodnie z nakazem
zatrzymania, który wydał Sąd Rejonowy w Myszkowie. 34-latek z gminy
Koziegłowy trafił już do aresztu śledczego.
Do Komisariatu Policji w Koziegłowach

przyszedł 34-letni mieszkaniec gminy Koziegłowy. Mężczyzna chciał złożyć wyjaśnienia w związku z zaistniałym zdarzeniem. Referent sprawy sprawdził jego dane w policyjnych systemach informatycznych i okazało się, że jest poszukiwany
przez Sąd Rejonowy w Myszkowie za niestosowanie się do sądowego zakazu. Policjanci od razu zatrzymali 34-latka. Mężczyzna na rok trafił do aresztu.

wpływem narkotyków. Na dodatek
podczas kontroli okazało się, że mężczyzna nie ma uprawnień do
prowadzenia.
Oficer dyżurny otrzymał zgłoszenie, że
na parkingu przy ulicy Grunwaldzkiej w
Lublińcu zaparkował samochód dostawczy, którego kierujący jest nietrzeźwy.
Skierowani na miejsce funkcjonariusze
drogówki od razu zatrzymali do kontroli
wskazanego w zgłoszeniu mercedesa,
za kierownica, którego siedział 35-letni
mieszkaniec Bytomia. Wstępne badanie
alkomatem dało wynik negatywny. Jednak po krótkiej rozmowie, widząc nerwowe zachowanie kierującego, policjanci zaczęli podejrzewać, że bytomianin
może być pod wpływem narkotyków.

Badanie narkotesterem potwierdziło te
przypuszczenia i wykazało, że znajduje
się on pod wpływem amfetaminy. Od
mężczyzny została pobrana krew do
dalszych badań. W trakcie kontroli wyszło również na jaw, że mężczyzna nie
ma uprawnień do kierowania.
Jeśli badanie krwi potwierdzi wskazania narkosensora 35-latkowi będzie groziła kara do 2 lat więzienia, sądowy zakaz prowadzenia pojazdów i obligatoryjne świadczenie pieniężne w wysokości
nie mniejszej niż 5 tys. złotych na rzecz
Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej. Dodatkowo
sprawca odpowie za prowadzenie pojazdu bez stosownych uprawnień, za
które według znowelizowanych w 2022
roku przepisów grozi kara od 1,5 tys. do
30 tys. złotych.

Żużel

Do Częstochowy dotarły
wymagane plandeki

Wreszcie! Do częstochowskiego
Włókniarza dotarły plandeki chroniącej tor przed opadami.
Przypomnijmy, od początku tego sezonu PGE Ekstraliga nałożyła na wszystkie
kluby nowy obowiązek. Każdy z nich
musi posiadać odwodnienie linowe oraz
plandeki chroniącej tor przed opadami.
Na częstochowskim stadionie to pierwsze funkcjonowało już od pierwszego
spotkania ligowego. Problemem były
jednak plandeki - mimo że klub je zamó-

wił, nie dojechały one na czas. Powód?
Firma, która odpowiadała za ich dostawę, swoją produkcję posiadała na terytorium zaatakowanej i toczącej wojnę
Ukrainy.
Decyzją PGE Ekstraligi nasz klub dostał
czas do 01.06.2022, na ponowne zamówienie i odebranie plandeki. Te na
szczęście dotarły tuż przed końcem wyznaczonego terminu. Zostały już one
rozłożone na arenie zielona-energia.
com

Częstochowa

Oszukał 153 osoby na łączną
kwotę prawie 13 tysięcy
złotych
Wkrótce przed sądem stanie 27-latek
ze Szczecina, który w 2019 roku na
jednej z internetowych platform
sprzedażowych oszukał 153 osoby na
łączną kwotę prawie 13 tysięcy złotych. Na jego trop wpadli policjanci z
Kłomnic.
Kryminalni z Kłomnic wpadli na trop
mieszkańca Szczecina po tym, jak na
jednej z platform sprzedażowych oszukał mieszkankę powiatu częstochowskiego. 27-latek wystawiał na sprzedaż

głównie skarpety oraz kilka razy telefon,
wózek dziecięcy i odzież. Od września
do listopada 2019 roku łącznie oszukał
153 osoby, które zachęcone ofertą wpłacały pieniądze na konto sprzedającego,
jednak nigdy nie otrzymały zakupionego
towaru.
27-latek już wcześniej odbywał karę
pozbawienia wolności za oszustwo. Teraz dobrowolnie poddał się karze 3 lat
pozbawienia wolności i zobowiązał do
naprawienia szkód wyrządzonych pokrzywdzonym.
■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara
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REKLAMA / MOTORYZACJA
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Wybrane samochody na dzień 3 czerwca 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
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 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
KIA VENGA 1.4 E, kraj., rok prod. 2013, 
33.900 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
NISSAN ALMERA, 1.8 E, rok prod. 2005, kraj.,  6.100 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.,
21.900 zł
OPEL CORSA, 1.2 E, rok prod. 2008, kraj., I-wł.,10.400 zł
OPEL CORSA C, VAN, 1.3 E, rok prod. 2005, kraj., I-wł.,

3.900 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 MEGANE IV 1.5 D, rok prod. 2018, kraj., I-wł., 

54.900 zł
RENAULT TWINGO 1.2 E, rok prod. 2010, 
9.900 zł
SEAT TOLEDO 1.2 E, rok prod. 2015, kraj., 
29.900 zł
SKODA OCTAVIA 1.4 E, rok prod. 2017, kraj., I-wł., F-VAT 

69.900 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
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BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE
SPRZEDAM
● 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

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
● 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
● 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
● Kawiarka ciśnieniowa De Longhi CAFE TREVISTO, b. dobra,
cena 100 zł. Tel: 697 272 102
● Kiosk typu „RUCH”, tanio sprzedam, tel. 695 480 723

● 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
● Maszyna do szycia przemysłową, marki „minerva” - stan bardzo dobry. Cena do negocjacji.
Tel. 603 521 686
● Materac masujący rehabilitacyjny 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
● Meble w dobrym stanie, ładne,
Częstochowa, tel. 508 747 290
● Obraz ręcznie malowany, portret młodej kobiety, akwarele na
desce lipowej, wymiary: szer.
20cm x wys. 31cm, cena 40zł.
Tel. 794 239 418
● Okulary oryginalne Carl Zeiss
Germany Lupenbrille, lupa powiększając x2, lewy okular do
prac precyzyjnych, nowe, futerał, tel. 730 016 717

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

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

● Opony letnie, 4 sztuki, używane
215/55 R18 Continental,
tel. 504 096 304

● Naprawa pomp wodnych, hydroforowych, samochodowych
i cyrkulacyjnych. Ul. Ikara 133a,
tel. 669 245 082

● Pawilon przy pasażu, ul. Westerplatte. Wyposażony w klimatyzator, chłodnię, WC.
Sprzedam lub wynajmę za 1 zł.
Tel. 501 645 181
● Pianino Calisio,
ul. Prądzyńskiego 8/7, Częstochowa,
tel. 535 988 066
● RADIO, CD, MAGNETOFON 2x25W, b. dobre, cena 200 zł.
Tel: 697 272 102
● Rower do ćwiczeń, domowy,
stacjonarny, b. dobry, cena 100
zł. Tel: 697 272 102
● TELEWIZOR SONY
KD-32RE400LED, zakupiony
w 2018 r., tel. 503 775 955
● Wzmacniacz gitarowy VOX, VT
20+, 30W, b. dobry, cena 400 zł.
Tel: 697 272 102

USŁUGI
● Angielski - tłumaczenia umów,
CV, dokumentów, działalność od
1996, tel. 508 560 307
● Usługi psychologiczne / Częstochowskie Centrum Diagnozy
i Terapii, tel. 34 365 50 94,
tel. 600 133 134

● Malowanie obrazów, szkice.
Tel. 667 499 164

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

PRACA
● Podejmę prace dorywczo: gospodarcze, porządkowe, drobne
remonty. Tel.: 536 512 396
● Stajenny Niemcy, praca od zaraz.
Bezpłatne akwaterowanie. Mężczyźni bez załogów.
Szczegóły pod nr tel.
+48 725 066 959

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

KUPON na bezpłatne ogłoszenie
-

Życie Częstochowy i Powiatu -

Jak zamieścić
ogłoszenie
w Życiu Częstochowy i Powiatu

 MOTORYZACJA

 KUPIĘ

 SPRZEDAM

 ODDAM

Dostarczyć ogłoszenie

 NIERUCHOMOŚCI

 PRACA

 MATRYMONIALNE

 INNE

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

Treść ogłoszenia:
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................

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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ADOPTUJ ZWIERZAKA!

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 :)
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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!

