
Prokuratura Okręgowa w  Czę-
stochowie ma już wyniki badań 
histopatologicznych 45-letniej 
kobiety, która wraz z  15-letnią 
córką została zamordowana 10 
lutego 2022 roku. Dzięki tym 
analizom wiadomo, jak zginęły 
obie kobiety.

Badanie histopatologiczne to 
podstawowe narzędzie lekarza, 
które wykorzystywane jest w trak-
cie sekcji zwłok, aby określić przy-
czynę zgonu. Sądowo-lekarskie 
badania histopatologiczne obej-
mują diagnostykę mikroskopową 
wycinków narządów wewnętrz-
nych, pobranych podczas sekcji. 
Tego typu analizę wykonuje się 
w przypadku, gdy niemożliwe jest 
rozpoznanie sytuacji na podstawie 
innych, standardowych badań. Ta-
kie właśnie badanie zostało zleco-
ne przez biegłych w  związku ze 
śmiercią Aleksandry W.

Prokuratura Okręgowa w  Czę-
stochowie ma już wyniki badań hi-

stopatologicznych 
i  toksykologicznych 
zwłok zamordowanej 
45-letniej Aleksandry 
W. Z analiz wynika, że 
kobieta, którą zamor-
dowano 10 lutego 

2022 roku, nie została otruta i nie 
spożywała alkoholu przed śmier-
cią. Zdaniem biegłych została udu-
szona, podobnie jak jej córka Oli-
wia.

Przypomnijmy, że Aleksandra W. 
i jej córka Oliwia W. zaginęły 10 lu-
tego br., a ciała kobiet znaleziono 
po jedenastu dniach 21 lutego 
2022 br. w lesie pod Romanowem. 
Ciała udało się odnaleźć dzięki 
czynnościom policji, która wytypo-
wała miejsce poszukiwań na pod-
stawie analizy materiału dowodo-
wego. Pomogły również w  znale-
zieniu zwłok zeznania jednego ze 
świadków, który widział skręcający 
do lasu samochód należący do za-
ginionej kobiety. Śledczy ustalili, 
że morderca udusił nastolatkę, 
a  także należącego do kobiet psa 
rasy Shih tzu.

Według ustaleń śledczych 45-let-
nia częstochowianka i jej 15-letnia 
córka zostały zamordowane 10 lu-
tego 2022 roku. Dodatkowo usta-
lono, że sprawca przed zabój-
stwem rozebrał kobiety, a  ich 
ubrania wyrzucił do kontenera. 
Niestety nie wiadomo, w jakim ce-
lu, bo prokuratura konsekwentnie 
odmawia podania hipotez doty-
czących przebiegu zdarzenia i mo-
tywu. W  sprawie zatrzymano 

52-letniego mężczyznę, który usły-
szał zarzut podwójnego zabój-
stwa. Krzysztof R. odmawia skła-
dania wyjaśnień i nie przyznaje się 
do winy, nie współpracuje z  poli-
cją. Postawiono mu po zatrzyma-
niu dodatkowy zarzut. Dotyczy on 
bezprawnego zamontowania ka-
mery w mieszkaniu zaginionej ko-
biety. Kamera miała zostać za-
montowana w  pokoju nastolatki, 
podczas remontu mieszkania, 
w którym miał uczestniczyć Krzysz-
tof R. Policja badała wcześniej 
sprawę podszywania się mężczy-
zny pod nastolatkę. Wówczas nie 
postawiono nikomu zarzutów.

Nadal nie wiadomo również, kto 
wysyłał szokujące maile do policji 
i mediów, w których podszywał się 
pod „częstochowskiego seryjnego 
zabójcę”. Nad tym wątkiem śled-
czy wciąż pracują. Nie jest znany 
motyw zbrodni, chociaż coraz wię-
cej wskazuje, że zaginione dobrze 
znały podejrzanego. Śledczy infor-
mują jedynie, że na tym etapie 
sprawy nic nie wskazuje, żeby 
sprawcy miał ktoś pomagać. 
Krzysztof R. obecnie przebywa 
w tymczasowym areszcie – za krat-
kami będzie przynajmniej do 12 
sierpnia br.
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Częstochowa

Zleciła pobicie męża. 
Policja aresztowała 
mężczyzn, którzy podjęli 
się tego zadania
30-letni mężczyzna został pobity, pozbawiony wolności 
i  wywieziony w  bagażniku własnego samochodu nad 
rzekę. Tam trzech sprawców w wieku 28, 35 i 43 lat po-
rzuciło poszkodowanego. Zostali oni zatrzymani 
i aresztowani. W toku czynności kryminalni ustalili, że 
zleceniodawczynią pobicia poszkodowanego, była jego 
żona, która sama dała sprawcom kluczyli do samochodu 
męża.

Do zdarzenia doszło 5 lipca 2022 roku na częstochow-
skim Rakowie. Do mieszkania poszkodowanego wtargnęło 
trzech mężczyzn, którzy zaczęli go bić. Następnie wycią-
gnęli go z mieszkania i wrzucili do bagażnika samochodu 
osobowego. Mężczyźni wywieźli ofiarę w rejon innej dziel-
nicy i  pozostawili w  pobliżu rzeki. W  trakcie zdarzenia 
w  mieszkaniu przebywała żona poszkodowanego wraz 
z dwójką małoletnich dzieci. Mężczyzna martwiąc się o ro-
dzinę, pieszo wrócił do miejsca zamieszkania. Po przybyciu 
na miejsce ci sami mężczyźni, ponownie dokonali jego po-
bicia i wyrzucili go przed klatkę. Poszkodowany udał się na 
pobliski komisariat, gdzie zawiadomił policjantów o  po-
wyższym zdarzeniu. Policjanci w  mieszkaniu zastali żonę 
poszkodowanego oraz trzech wskazanych sprawców 28, 
35 i  43-letnich mieszkańców Częstochowy. Mężczyźni zo-
stali zatrzymani. Każdy z nich znajdował się pod wpływem 
alkoholu mając w organizmie od 2 do blisko 3 promili alko-
holu. W toku czynności kryminalni ustalili, że zleceniodaw-
czynią pobicia poszkodowanego, była jego żona, która sa-
ma dała sprawcom kluczyli do samochodu męża. Ponadto, 
kobieta w trakcie przeprowadzanej interwencji opiekowała 
się dziećmi w  wieku 2 i  4 lat mając w  organizmie blisko  
2 i pół promila alkoholu. Na wniosek prokuratora sąd zde-
cydował, że najbliższe 3 miesiące mężczyźni spędzą 
w areszcie. 30-letnia kobieta została objęta dozorem poli-
cyjnym.

Liga Konferencji Europy EUFA

Raków Częstochowa 
zmierzy się z FC Astana
W najbliższy czwartek o godzinie 21:00 Raków Często-
chowa zmierzy się z  FC Astana w  ramach rywalizacji 
w  europejskich pucharach. W  przypadku wyelimino-
wania rywala i awansu do kolejnej rundy eliminacji Ligi 
Konferencji Europy EUFA potencjalnym przeciwnikiem 
Czerwono-Niebieskich będzie zwycięzca pary Spartak 
Trnava / Newtown.

Drużyna trenera Marka Papszuna rywalizację w europej-
skich pucharach w  sezonie 2022/2023 rozpocznie w  naj-
bliższy czwartek, 21 lipca domowym meczem z FC Astana. 
Rewanż zaplanowany został na tydzień później w Nur-Suł-
tanie. Spotkanie rozpocznie się o godz. 21:00. W przypad-
ku zwycięstwa Rakowa z kazachstańską drużyną, Czerwo-
no-Niebiescy zmierzą się ze zwycięzcą pary Spartak Trna-
va /  Newtown. Pierwszy mecz tej fazy zostanie rozegrany 
4 sierpnia na wyjeździe. Rewanż tydzień później.
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Zabójstwo matki i córki

Są wyniki badań 
toksykologicznych 
zamordowanej Aleksandry W
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Tak będzie wyglądała nowa atrakcja!

Wodny tor przeszkód na kąpielisku  
w Parku Wypoczynkowym “Lisiniec”

Wodociągi Częstochowskie

Ujęcie wody w Wierzchowisku stanowi 
naszą wizytówkę

Miejski Ośrodek Sportu i Rekre-
acji w Częstochowie 
poinformował o nowej atrakcji w 
Parku Wypoczynkowym “Lisi-
niec”, z której skorzystać będzie 
można już w najbliższą środę i 
czwartek pod okiem ratowników. 
Zobaczcie, jak będzie wyglądał 
wodny tor przeszkód!

– Przed nami fala upałów. Z pewno-
ścią mieszkanki i mieszkańcy Często-
chowy, zarówno ci starsi jak i młodsi, 
spragnieni kąpieli słonecznych i wod-
nych licznie wybiorą się w najbliż-
szych dniach na Pływalnię Letnią przy 

ul. Dekabrystów oraz na kąpielisko w 
Parku Wypoczynkowym „Lisiniec”. Już 
w najbliższą środę i czwartek (20-21 
lipca) wszyscy odpoczywający w Stre-
fie Wypoczynku Adriatyk w parku lisi-
nieckim, będą mogli umilać sobie 
czas korzystając z 36-cio metrowego 
wodnego toru przeszkód – poinfor-
mował Marcin Mazik, kierownik ds. 
sportu i rekreacji MOSiR Częstocho-
wa. Tor przeszkód czynny będzie w 
środę i czwartek (20-21 lipca) w godz. 
10:00-20:00. Nad bezpieczeństwem 
korzystających czuwać będą ratow-
nicy wodni.

Ujęcie wody w Wierz-
chowisku ma bogatą 
historię i wyróżnia się 
unikalnymi w skali 
kraju rozwiązaniami 
t e c h n o l o g i c z n y m i . 
Obiekt Wodociągów 
Częstochowskich budzi 
zainteresowanie także 
ze względu na piękne 
otoczenie, w jakim się 
znajduje.

To ujęcie wody, które 
zostało uruchomione w 1928 zasi-
la Częstochowę i Mykanów. Co cie-
kawe, w Wierzchowisku działa je-
dyna w Polsce Stacja Usuwania 
Azotanów. Do redukcji ponadnor-
matywnych stężeń azotanów sto-
suje się metodę biologicznej deni-
tryfikacji, która wykorzystuje pro-
cesy naturalnie występujące w wo-
dzie i glebie. Woda ze studni 
wpuszczana jest do zbiorników ci-
śnieniowych, w których panują wa-
runki bliskie beztlenowym.  Doda-
wane są do niej dwa składniki, czy-
li nieskażony etanol i kwas fosforo-
wy. W ten sposób w połączeniu z 
beztlenowymi warunkami bakterie 
rozkładają azotany. Dzięki temu 
Wodociągi Częstochowskie produ-
kują bardzo dobrej jakości wodę, 
oczyszczają ją w sposób nieinwa-
zyjny, a przy okazji dbają o środo-
wisko. Ujęcie Wierzchowisko pro-

dukuje blisko 25 proc. całości wo-
dy dostarczanej klientom przez 
Wodociągi Częstochowskie, z cze-
go blisko 88 proc. nie podlega 
uzdatnianiu poprzez redukcję żela-
za i manganu.

– To wizytówka firmy zarówno ze 
względu na walory edukacyjne, jak 
i wizualne, czyli urokliwy las wokół 
obiektu. Ujęcie charakteryzują 
dwie dość niezwykłe rzeczy. Cho-
dzi o źródło, które do tej pory jest 
najbardziej wydajnym ujęciem, a 
także funkcjonujący do dziś agre-
gat prądotwórczy firmy Škoda z 
1961 roku – opowiada Michał Król, 
prezes Wodociągów Częstochow-
skich.

Gdy na terenie Częstochowy bu-
dowano sieć wodociągową, kanali-
zacyjną, deszczową, trzy przepom-
pownie ścieków, oczyszczalnię 
ścieków i zbiornik magazynowy 
wody na tyłach Jasnej Góry (ulica 
Oleńki), najważniejszym proble-

mem pozostawało znalezienie źró-
dła wody. Źródło, które biło w Ko-
lonii Wierzchowisko na polu pry-
watnym gospodarstwa państwa 
Bociąga, było oddalone od miasta. 
Jednak przeważyła jakość wody – 
była bardzo dobra i korzystna z 
punktu widzenia jej twardości, co 
miało istotne znaczenie dla prze-
mysłu. Do tego woda nie wymaga-
ła uzdatniania.

W Wierzchowisku prace rozpo-
częły się ok. 1926 roku. Pogłębiono 
źródło, zainstalowano kręgi beto-
nowe i zamontowano urządzenia 
zasysające, czyli rurociągi, które 
były podłączone do pompowni wo-
dy i tłoczone do Częstochowy. Sa-
ma woda popłynęła do mieszkań-
ców przed Wigilią 1928 roku.

Ciekawostką historyczną pozo-
staje także wspomniany wcześniej 
okrętowy agregat Škody, który 
funkcjonuje do dziś i służy podtrzy-
maniu ciągłości dostaw wody w 
stacji na wypadek braku zasilania 
energetycznego. Z kolei ciekawost-
ką z lat 90. ubiegłego wieku jest 
stacja ozonowania, której zbiornik 
o pojemności 366 m3 umiejsco-
wiono na dachu. Ten unikalny 
układ służy temu, aby po reakcji z 
ozonem woda trafiała grawitacyj-
nie do zbiornika magazynowego, 
skąd jest pobierana przez pompy i 
tłoczona w kierunku Częstochowy i 
gminy Mykanów.

Stowarzyszenie Peresada

Mieszkańcy 
Wyczerp  
i podopieczni DPS 
skorzystają z wielu 
projektów
Mieszkańcy dzielnicy Wyczerpy – Aniołów, a także 
podopieczni Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kont-
kiewicza 2 skorzystać będą mogli z działań, 
realizowanych przez Stowarzyszenie Peresada.

Częstochowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepeł-
nosprawnych PERASADA pozyskało grant senioralny (10 
000,00 zł) z Zarządu Województwa Śląskiego na projekt 
pt. „Senioralne duety”.  Zakłada on pozyskanie co naj-
mniej 10 osób spośród emerytowanych pracowników 
Domu Pomocy Społecznej oraz seniorów 

z dzielnicy do współpracy indywidualnej z 10 Mieszkań-
cami w wieku 60+. Ci Podopieczni, często nie mający ro-
dziny, potrzebują wyjść poza placówkę, ale nie w formie 
grupowej, lecz zindywidualizowanej. Potrzebują kogoś 
na miarę koleżanki, kolegi w podobnym wieku, którzy 
pójdą z nimi do kina, teatru, na spacer itp. Nasi emery-
towani pracownicy to osoby bardzo doświadczone w 
kontekście aktywności z osobami przewlekle psychicznie 
chorymi. Ich doświadczenie i potrzeby Mieszkańców w 
wieku senioralnym połączono właśnie w tym projekcie, 
dzięki któremu znajdą się środki finansowe na opłacenie 
wspólnych wyjazdów, biletów wstępu do instytucji oraz 
na integracyjne formy typu: teatr „Drabina” w DPS czy 
pikniki, Nordic Walking. Koordynator będzie umawiał 
terminy spotkań duetów oraz dbał o zakup biletów na 
ich wyjazdy, czy bilety wstępu do kina, czy teatru. We 
wrześniu odbędzie się piknik integracyjny na terenie 
DPS, podczas którego zostaną podsumowane działania 
projektowe. Pomysłodawcy liczą jednak, na kontynuację 
tej idei, która sprawia, że emerytowani pracownicy w 
dalszym ciągu będą się czuli potrzebni, a nasi Podopiecz-
ni zdobędą indywidualne wsparcie i nowe możliwości.

„ Od zależności ku samodzielności”

Organizacja otrzymała także dofinansowanie w kwocie  
60 000,00 zł w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i 
Polityki Społecznej „Od zależności ku samodzielności” – 
edycja 2022 r. na projekt „Kierunek – niezależność”. Za-
danie będzie realizowane w Partnerstwie z Domem Po-
mocy Społecznej ul. Kontkiewicza 2 w Częstochowie od 
kwietnia do grudnia 2022 r. Zadanie „Kierunek - nieza-
leżność” wpisuje się bezpośrednio w cel konkursowy 
modułu III „Rozwój umiejętności, które przyczynią się do 
uzyskania możliwie jak najpełniejszej samodzielności w 
codziennym funkcjonowaniu osób z zaburzeniami psy-
chicznymi”. Organizacja znalazła się wśród pięciu pod-
miotów z terenu województwa śląskiego, które otrzyma-
ły dofinansowanie na realizację zadań z zakresu deinsty-
tucjonalizacji.

„Joga, zdrowy kręgosłup – zajęcia w DPS”

Zadanie „Joga zdrowy kręgosłup – zajęcia w DPS” jest 
realizowana przez Częstochowskie Stowarzyszenie Na 
Rzecz Osób Niepełnosprawnych PERASADA od 8 czerw-
ca. Po szerokiej promocji  w Dzielnicy do programu zgło-
siło się 26 osób, które we środy i piątki o godz. 18.00 ćwi-
czą przez godzinę w klimatyzowanej sali gimnastycznej 
Domu Pomocy Społecznej ul. Kontkiewicza 2 w Często-
chowie pod okiem wykwalifikowanego instruktora. W 
miesiącach wakacyjnych lipiec – sierpień zajęcia odby-
wają się raz w tygodniu we środy o godz. 18.00. Od wrze-
śnia natomiast zadanie będzie realizowane ponownie 
dwa razy w tygodniu. Zadanie jest współfinansowane ze 
środków Budżetu Obywatelskiego.

Całkowita wartość zadania – 4500,00 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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Biuro ogłoszeń:  792 620 051

 ● 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

 ● Duralex - komplet na 18 osób 
(200 części) - 250 zł.  
Tel. 514 277 061

 ● 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 ciśnienio-
wego PRESTO, 5L, nowy,  
cena 100 zł. Tel: 697 272 102

 ● Kamienie białe ogrodowe 
ozdobne, 1,80 kg,  
tel. 508 747 290

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

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

 ● 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, 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 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

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

 ● Obraz ręcznie malowany, por-
tret 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 po-
większając x2, lewy okular do 
prac precyzyjnych, nowe, fute-

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

SPRZEDAM 

rał, tel. 730 016 717

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

 ● Pawilon przy pasażu, ul. We-
sterplatte. Wyposażony w kli-
matyzator, chłodnię, WC.  
Sprzedam lub wynajmę za 1 zł.  
Tel. 501 645 181

 ● Pianino Calisio,  
ul. Prądzyńskiego 8/7, Częstocho-
wa, 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

 ● Skuter 4t, stan dobry do jazdy. 
Tel. 696 289 385

 ● Spodnie męskie nowe na 130 
cm w pasie, cena: 50 zł. 

Tel. 514 277 061

 ● TELEWIZOR SONY  
KD-32RE400LED, zakupiony  
w 2018 r., tel. 503 775 955

 ● Wózek inwalidzki, automat, ce-
na wywoławcza: 2000 zł.  
Tel. 534 917 417

 ● 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 / Często-
chowskie Centrum Diagnozy  
i Terapii, tel. 34 365 50 94, 
tel. 600 133 134

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

 ● Malowanie obrazów,  
szkicowanie 
Tel. 667 499 164

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

INNE

Sprzedam działkę budowlaną, 
pow. 998 m², 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

 ● Lekcje gry na gitarze,  
tel. 697 272 102

 ● Przyjmę lub kupię klatkę dla 
chomika (dość dużą).  
Tel. 667 499 164

 ● Przyjmę: wózki inwalidzkie  
oraz kule. Tel. 667 499 164

 ● Przyjmę drewno na opał,  
tel. 660 714 015

 ● Przyjmę zużyte telefony komór-
kowe, tel. 667 499 164

 ● Samotny mężczyzna 55 lat po 
rozwodzie pozna kobietę, chęt-
nie puszystą, do zamieszkania 
razem. Tel. 519 453 121

 ● 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: go-
spodarcze, 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

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  - 

 O Wynajmę budynek 500 m², me-

dia, siła, pomieszczenia socjalne 

handlowo biurowo usługowe 

przy drodze krajowej 46 za cenę 

20 zł netto. Tel. 601 545 890
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MERCEDES GLC COUPE 
220 
2.2 D, 4x4, rok prod. 2019, 
kraj., I-wł., serwisowany, 
F-VAT
219.900 zł

OPEL ASTRA 
1.6 D, rok prod. 2018,   
kraj., I-wł., serwisowany,

43.900 zł

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

139.900 zł

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

43.800 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

FIAT TIPO 
1.4 E, rok prod. 2017,
kraj., I-wł., 

46.900 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 D, QUATRO S TRONIC, rok prod. 2018, 

kraj., I-wł., serwisowany, F-VAT 139.900 zł
BMW 3 GT 2.0 D, kraj., rok prod. 2018, I-wł., serwisowa-

ny, F-VAT, 94.900 zł
BMW 430 GRAND COUPE 2.0 E, rok prod. 2019, kraj., I-wł.,  

serwisowany, F-VAT, 129.900 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
CITROEN C4 1.6 D, rok prod. 2011,  25.700 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
FORD FUSION 2.5 E + LPG, rok prod. 2016, 39.700 zł
FORD KUGA 2.0 D, rok prod. 2010,  33.900 zł
HONDA CIVIC 1.8 E, rok prod. 2009,  28.200 zł
HONDA CRV 2.0 E, 4x4, rok prod. 2004,  21.900 zł
KIA VENGA 1.4 E, kraj., rok prod. 2013,  33.900 zł

MERCEDES GLC 250, 2.0 E, rok prod. 2018, 4x4, automat, 
kraj., I-wł., F-VAT,                       166.900 zł

MERCEDES ML, 3.0 D, rok prod. 2008,             39.900 zł
NISSAN X-TRAIL, 1.6 D, zakup 2016, 63.900 zł
OPEL ASTRA 1.7 D, rok prod. 2010, kraj., 18.900 zł
OPEL CORSA C, VAN, 1.3 E, rok prod. 2005, kraj., I-wł.,  

 3.900 zł
PEUGEOT 308 SW 1.6 D, rok prod. 2009, automat, 17.900 zł
RENAULT KANGOO 1.5 D, rok prod. 2017, 52.000 zł
RENAULT LAGUNA III 2.0 D, rok prod. 2010, kraj., I-wł.,    

 21.900 zł
RENAULT MEGANE IV 1.5 D, rok prod. 2018, kraj., I-wł.,    

 54.900 zł
RENAULT TWINGO 1.2 E, rok prod. 2010,     10.800 zł
SEAT TOLEDO 1.2 E, rok prod. 2015, kraj.,  29.900 zł
TOYOTA YARIS 1.3 E, rok prod. 2006,  15.700 zł
VOLVO S60 2.0 D, rok prod. 2017, kraj.,  73.000 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., serwiso-

wany, F-VAT,  71.900 zł
VW POLO 1.2 E + LPG, zakup w 2010,  17.900 zł

Wybrane samochody na dzień 15 lipca 2022
AUDI A6 
2.0 D, rok prod. 2021, 
I-wł., serwisowany, F-VAT,
gwarancja producenta

218.900 zł
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 ■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj

O NAS


