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Inwestycja obejmie dwie jezdnie

GDDKiA: Przebudujemy
kolejne 9 km DK91

www.facebook.com/ZycieCzestochowyiPowiatu
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Miejscowość Lutrowskie

Czołowe
zderzenie
motocykla
z mercedesem

40-letni motocyklista z nieustalonych na
tę chwilę przyczyn na ługu drogi przejechał przez oś jezdni, po czym czołowo
zderzył się z jadącym z przeciwka mercedesem. Motocyklista z poważnymi
obrażeniami został przetransportowany
do jednego z częstochowskich szpitali.
Kłobuccy kryminalni wyjaśniają przyczyny i okoliczności tego wypadku, do
którego doszło 3 września w miejscowości
Lutrowskie w gminie Krzepice.

Ruszyły przetargi na przebudowę
dwóch jezdni DK91 na odcinku Częstochowa – Nowa Wieś (4,6 km) oraz
Siedlec Duży – Koziegłowy (4,4 km). –
W ramach inwestycji dostosujemy
konstrukcję drogi do nośności 11,5 t/
oś i przebudujemy skrzyżowania z
drogami poprzecznymi. Powstaną
również ciągi piesze i pieszo-rowerowe oraz urządzenia bezpieczeństwa
ruchu drogowego i ochrony środowiska – informuje GDDKiA. Inwestycja
ma wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki
komunikacyjne.
Zakres inwestycji obejmie przebudowanie jezdni drogi krajowej oraz odcinki wlotowe dróg krzyżujących. Ponadto zbudowane
i przebudowane zostaną także ciągi pieszych, istniejące zatoki autobusowe. Inwestycja obejmie również budowę zatok do
kontroli pojazdów oraz odtworzenie istniejących zjazdów. – Na poprawę bezpieczeństwa ruchu
drogowego wpłynie wykonanie nowych urządzeń bezpieczeństwa ruchu, w tym budowa oświetlenia drogowego i
sygnalizacji świetlnych. Działania z zakresu ochrony środowiska obejmą przebudo-

wę i budowę przepustów, rowów przydrożnych, płotków herpetologicznych i osadników zawiesin. Na redukcję hałasu wpłynie
budowa ekranów akustycznych – dodaje
GDDKiA.
Roboty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie powinny zostać
ukończone w czasie od 13 do 16 miesięcy
od daty zawarcia umowy (zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert). Do czasu realizacji nie będzie się wliczał okres zimowy (tj.
od 16 grudnia do 15 marca). Otwarcie ofert
wyznaczono na 13 października 2022 r. dla
odcinka Częstochowa – Nowa Wieś oraz na
14 października 2022 r. dla odcinka Siedlec
Duży – Koziegłowy.
Jak podkreśla Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad, to kolejne dwie inwestycje realizowane w ramach programu
poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego
na sieci TEN-T. Wcześniej, 1 października
2021 r. GDDKiA podpisała umowę na przebudowę drogi krajowej nr 91 pomiędzy
miejscowościami Nowa Wieś i Zawada o
wartości ponad 63 mln zł, a 19 stycznia
2022 r. pomiędzy miejscowościami Markowice i Brudzowicami za kwotę 69 mln zł.

Czym jest TEN-T?
Transeuropejska sieć transportowa TEN-T jest instrumentem służącym koordynacji
oraz zapewnieniu spójności i komplementarności inwestycji infrastrukturalnych. W
skład transeuropejskiej sieci transportowej

TEN-T wchodzą szlaki drogowe, kolejowe,
lotnicze, morskie oraz rzeczne stanowiące
najważniejsze połączenia z punktu widzenia
rozwoju Unii Europejskiej, a także punktowe elementy infrastruktury w postaci portów morskich, lotniczych, śródlądowych i
terminali drogowo-kolejowych. Ponadto jej
integralnym składnikiem są również inteligentne systemy transportowe, których
wdrażanie przyczynia się do poprawy przepustowości sieci, bezpieczeństwa ruchu i
zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska
przez transport.
Celem rozwijania sieci TEN-T jest zapewnienie spójności terytorialnej UE i usprawnienie swobodnego przepływu osób oraz
towarów. Efektywnie funkcjonujący w ramach Unii system transportowy ma przyczyniać się do poprawy działania jednolitego rynku wewnętrznego, stymulować
wzrost gospodarczy regionu, a także podnosić konkurencyjność poszczególnych
państw członkowskich i całej UE w skali globalnej.
Celem polityki Unii Europejskiej w kontekście rozwoju sieci TEN-T jest stworzenie
spójnej i interoperacyjnej, multimodalnej
sieci transportowej o ujednoliconych, wysokich parametrach technicznych w ramach
całej UE.

Zdarzenie miało miejsce w sobotę, 3 września.
Około godziny 10:35 oficer dyżurny otrzymał
zgłoszenie dotyczące zderzenia motocyklisty z samochodem osobowym, do którego doszło w
miejscowości Lutrowskie w gminie Krzepice. – Na
miejsce skierowano mundurowych z kłobuckiej
drogówki, którzy wstępnie ustalili, że kierujący
motocyklem suzuki, 40-letni mieszkaniec województwa opolskiego, jadąc w kierunku Olesna, z
nieustalonych na tą chwilę przyczyn, na łuku drogi przejechał przez oś jezdni, po czym zderzył się
czołowo z jadącym z przeciwka mercedesem. Samochodem kierowała 69-letnia mieszkanka powiatu kłobuckiego. Kobieta w chwili zdarzenia była trzeźwa, na skutek zdarzenia nie odniosła obrażeń ciała. Motocyklista z poważnymi obrażeniami został zabrany do częstochowskiego szpitala,
jego stan trzeźwości zostanie ustalony na podstawie analizy pobranej krwi. Dokładne okoliczności
tego zdarzenia będą wyjaśniane przez kłobuckich
kryminalnych, którzy w toczącym się postępowaniu między innymi skorzystają z opinii biegłego z
zakresu rekonstrukcji przebiegów wypadków
drogowych. Sprawę nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Częstochowie – informuje oficer prasowy
KPP Kłobuck. Mundurowi apelują do wszystkich
kierujących o rozwagę i przestrzeganie przepisów. Przypominają także, że motocykliści również
są niechronionymi uczestnikami ruchu drogowego i w przypadku zderzenia motocykla i samochodu, to kierowca jednośladu ma mniejsze
szanse na wyjście ze zdarzenia bez uszczerbku na
zdrowiu.

■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj
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Jurajska Open 40+
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Budżet Obywatelski

Za nami II Otwarte Mistrzostwa
Nowa alejka pieszo –
Częstochowy w siatkówce plażowej rowerowa w Parku
Lisiniec

Podczas II Otwartych Mistrzostw Częstochowy w
siatkówce plażowej Jurajska
Open 40+ rywalizowało 12
par zawodników. W tym roku
do udziału zgłosili się sami panowie. Na podium stanęli
Krzysztof Gałecki i Grzegorz
Łakomy (I miejsce), Radosław
Dorobisz i Arkadiusz Łokociejewski (II miejsce) oraz
Stanisław Ciupa i Tomasz
Eberhard (III miejsce).
Zawody oficjalnie otworzył poseł do Parlamentu Europejskiego Marek Balt życząc zarówno
zawodnikom, jak i kibicom
wspaniałej zabawy. By wyłonić
najlepszy duet potrzeba było
rozegrania 22 meczów, a po
najwyższe laury sięgnęli Krzysztof Gałecki i Grzegorz Łakomy.
Po turnieju nagrody wręczał
prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk, poseł ziemi
częstochowskiej Zdzisław Wol-

ski, dyrektor ds. marketingu
Galerii Jurajskiej Viola Dziubin –
Łuszczyk oraz prezes częstochowskiego AZS-u Adam Stępniak.
Impreza nie mogłaby się odbyć bez osobistego zaangażowania wielu osób, a przede
wszystkim organizatora i sędziego głównego Marcina Dobrzańskiego, sędziów Artura
Kucharskiego, Przemysława Rychlewskiego i Zbigniewa Warmuza. Partnerem turnieju było
Miasto Częstochowa, a gospodarzem – Galeria Jurajska.
Klasyfikacja końcowa:
1. Krzysztof Gałecki / Grzegorz
Łakomy (Warszawa / Gliwice)
2. Radosław Dorobisz / Arkadiusz Łokociejewski (Żarki
/ Gliwice)
3. Stanisław Ciupa / Tomasz
Eberhard (Gliwice / Gliwice)
4. Łukasz Zieliński / Robert Ladorudzki (Gałkówek / Gałkó-

wek)
5. Przemysław Miodek / Łukasz Burzyński (Częstochowa
/ Blachownia)
5. Mariusz Krawczyk / Jakub
Kuziorowicz (Częstochowa
/ Częstochowa)
7. Adam Szczepanik / Walenty
Kuteraś (Częstochowa
/ Częstochowa)
7. Piotr Lenart / Krzysztof Jurczyk (Będzin / Dąbrowa
Górnicza)
9. Tomasz Turek / Radosław
Kośmider (Częstochowa
/ Częstochowa)
9. Rafał Nowak / Marcin
Ulman (Wręczyca Wlk. / Częstochowa)
9. Tomasz Pyś / Marek Stępniak (Częstochowa
/ Częstochowa)
9. Sebastian Siwek / Michał
Stolarski (Częstochowa
/ Częstochowa)
■ Zdjęcia: Artur Kucharski

Można już korzystać z alejki
pieszo – rowerowej, która
łączy ulicę Orawską ze ścieżką
wokół zbiornika Adriatyk w
Parku Lisiniec. Inwestycja ta
została zrealizowana ze
środków miasta w ramach budżetu obywatelskiego.
Pomysł połączenia Orawskiej
z alejką w Parku Lisiniec został
zgłoszony do budżetu obywatelskiego i – dzięki głosom
mieszkańców – wybrany do realizacji w tym roku. Zakres wykonanych prac obejmował:

drobne prace rozbiórkowe, niwelację terenu, wykonanie nawierzchni alejek z tłucznia dolomitowego (pow. 521,3 m2),
montaż elementów małej architektury (13 słupków ma zabezpieczyć alejkę przed wjeżdżaniem na nią samochodami), wyrównanie i czyszczenie przylegającego terenu oraz odtworzenie trawników. Wykonawcą zadania była częstochowska firma
ITL, koszt realizacji wyniósł blisko 71 tys. zł – informuje częstochowski magistrat.

Wycieczka rowerowa

Szlakiem miejsc
pamięci
w Częstochowie

Ustanowiono obszar zapowietrzony

Choroba pszczół atakuje

W związku z wystąpieniem
zgnilca
amerykańskiego
pszczół, okresowo ustanowiono obszar zapowietrzony
obejmujący teren leżący częściowo w granicach gmin:
Blachownia, Częstochowa,
Konopiska i Poczesna.
Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Częstochowie wydał rozpo-

rządzenie w sprawie zwalczania
zgnilca amerykańskiego pszczół
na terenie powiatu częstochowskiego. Zgodnie z nim dokonano oznakowania obszaru zapowietrzonego poprzez ustawienie na jego granicach tablic
ostrzegawczych o treści: „UWAGA! ZGNILEC AMERYKAŃSKI
PSZCZÓŁ.
OBSZAR
ZAPOWIETRZONY”.

W oznaczonym obszarze zakazuje bez zgody Powiatowego
Lekarza Weterynarii:
• przemieszczania
rodzin
pszczelich, matek pszczelich,
czerwia, pszczół, pni pszczelich, produktów pszczelich
oraz sprzętu i narzędzi używanych do prac w pasiece,
• organizowania wystaw lub
targów z udziałem pszczół.

W ramach Europejskich Dni
Dziedzictwa 2022 w niedzielę,
11 września odbędzie się wycieczka rowerowa z dr.
Juliuszem Sętowskim. Uczestniczki i uczestnicy wycieczki
zwiedzą m.in. cmentarze częstochowskie – Kule (Pomnik
Katyński i kwatery rozstrzelanych),
Rocha
(kwatera
częstochowian zamordowanych w 1943 r.), żydowski
(pomniki na grobach członków
Żydowskiej Organizacji Bojowej i inteligencji żydowskiej).
W programie zwiedzania
uwzględniono także Pomnik
Ofiar Getta (plac Willenberga),

Pomnik Poległym w obronie Ojczyzny (plac Pamięci Narodowej), tablice poświęcone więźniom gestapo (przy ul. Kilińskiego) i więźniom przetrzymywanym przez reżim komunistyczny od 1945 roku (ul. Śląska i ul.
Popiełuszki).
Wycieczka rowerowa wyruszy
w niedzielę, 11 września o godz.
11:00. Miejsce zbiórki to plac
przed Archikatedrą Świętej Rodziny. W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych spotkanie odbędzie się w
Ośrodku Dokumentacji Dziejów
Częstochowy przy ul. Katedralnej 8. Zaprasza Muzeum Częstochowskie.
■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj
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Kłobucki rajd
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KPP Kłobuck

Kontrola stanu technicznego
Policjanci zadbali
o bezpieczeństwo rowerzystów autobusów wożących dzieci do szkół
Policjanci z drogówki zabezpieczali kłobucki rajd
rowerowy ze stadionu sportowego na Niwę – Skrzeszów,
którego głównym organizatorem było Stowarzyszenie
„Druga Szansa”. Przed wyjazdem na trasę, mundurowi
przeprowadzili krótką prelekcję na temat przepisów
ruchu drogowego oraz zasad
bezpiecznej jazdy na rowerze. Policjanci zwracali
szczególną uwagę na to, jak ważne jest
używanie elementów odblaskowych,
które zwiększają nasze bezpieczeństwo, a nawet mogą uratować życie.
W sobotę, 3 września mundurowi z
drogówki zabezpieczali kłobucki rajd rowerowy, którego głównym organizatorem było Stowarzyszenie „Druga Szansa”. Trasa przebiegała ze stadionu
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku
na boisko sportowe w dzielnicy Niwa –
Skrzeszów.

W miniony piątek policjanci z kłobuckiej drogówki prowadzili wspólnie
działania z Inspekcją Transportu Drogowego.
W
ramach
działań
„Bezpieczna droga do szkoły” kontrolowali stan techniczny pojazdów
wożących dzieci do szkół. Wykorzystali w tym celu mobilną stację
diagnostyczną. Dwa autobusy okazały się niezdatne do dalszej jazdy!

Przed wyjazdem na trasę policjanci
przypominali zasady bezpiecznej jazdy
na rowerze. Policjanci zwracali szczególną uwagę na to, jak ważne jest używanie
elementów odblaskowych, które zwiększają nasze bezpieczeństwo, a nawet
mogą uratować życie.
Od organizatorów wydarzenia, uczestnicy rajdu otrzymali kamizelki oraz elementy odblaskowe. Policjanci zachęcali
do ich noszenia, przy okazji każdej rowerowej wyprawy, czy też podczas spaceru.

Komisariat Policji w Kłomnicach

Nowy sprzęt do kontroli stanu
trzeźwości

Policjanci z kłobuckiej drogówki prowadzili wspólnie działania z Inspekcją
Transportu Drogowego. Punkt kontrolny znajdował się w miejscowości Przystajń. Akcja, która trwała od 7.30, pozwoliła na dokładne sprawdzenie stanu
technicznego 6 autobusów wożących
na co dzień dzieci do szkół z gminy
Przystajń oraz Panki.
W pojazdach wjeżdżających na mobilną stację diagnostyczną, sprawdzany
był między innymi układ kierowniczy i

hamulcowy, a dzięki zastosowaniu tak
zwanych szarpaków hydraulicznych,
weryfikowany stan zawieszenia auta.
Działania miały również charakter profilaktyczny. Mundurowi przypominali kierującym, jak wielki wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym ma właściwy stan techniczny pojazdów, którymi się poruszamy. Podczas działań, z 6
poddanych do kontroli autobusów, aż
w 5 zatrzymano dowód rejestracyjny. 2
okazały się niezdatne do dalszej jazdy.
Ujawnione usterki, to między innymi:
•
luzy w układzie kierowniczym;
•
nadmiernie zużyta rzeźba bieżnika opon;
•
usterki w oświetleniu;
•
nadmierna korozja mająca
wpływ na sztywność konstrukcji;
•
różnica w sile hamowania;
•
brak hamulców na osi tylnej.
Kłobucka drogówka zapowiada, że
działania będą powtarzane cyklicznie.

Podsumowanie

4. edycja Policyjnej mapy
wypadków drogowych
4. edycja Policyjnej mapy wypadków
drogowych ze skutkiem śmiertelnym
podsumowana
Podsumowano 4. edycję Policyjnej
Mapy Wypadków Drogowych ze Skutkiem Śmiertelnym. Podczas tegorocznych wakacji policjanci odnotowali
4,949 wypadków drogowych, w których
zginęło 410 osób, a 5,918 zostało rannych. – Są to liczby znacznie mniejsze
niż w poprzednich latach, jednak nie
oznacza to, że zabrakło tragicznych zdarzeń, których ofiary znalazły się w tej
smutnej statystyce – podkreśla policja.
– Wakacje są corocznie czasem intensywnej służby dla policjantów pionu ru-

chu drogowego. Codziennie na drogi
wyjeżdżało ich ponad 4 tysiące. W całym kraju podczas okresu wakacyjnego
byli oni zaangażowani w zapewnienie
jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa i porządku na drogach. Głównym
celem ich działań było ograniczenie liczby wypadków i kolizji. W okresie wakacji
policjanci odnotowali 4,949 wypadków
(w 2021r. – 5,535) w których zginęło 410
osób (2021r. – 495) a 5,918 zostało rannych (2021r. – 6,312). Policjanci podczas
tegorocznych wakacji zatrzymali podobną liczbę nietrzeźwych kierujących
jak rok temu – 23,373 – podsumowują
mundurowi.

KPP Lubliniec

Policjanci z Kłomnic otrzymali nowoczesny sprzęt służący do wstępnej
kontroli stanu trzeźwości. Zakup urządzenia był możliwy dzięki środkom
przekazanym przez gminę Kłomnice.
Alkomat działa na zasadzie analizy
próbki wydychanego powietrza i pozwala szybko sprawdzić trzeźwość
kierującego co znacznie pozwala
zwiększyć efektywność działań policjantów w walce z nietrzeźwymi
uczestnikami ruchu drogowego.
W piątek, 2 września 2022 roku odbyło
się przekazanie dla Komisariatu Policji w
Kłomnicach urządzenia do szybkiego
przesiewowego badania stanu trzeźwości
typu Alcoblow. Jest to bezustnikowy miernik wykorzystywany do wstępnej kontroli
stanu trzeźwości. Aby wykonać wstępne
badanie alkomat nie wymaga kontaktu z
kontrolowanym kierującym. Pozytywny
wynik badania sygnalizowany jest za pomocą czerwonej diody. W takim przypadku wykonywane jest kolejne badanie za

pomocą alkomatu z ustnikiem. Dzięki Alcoblow badanie trwa jedynie kilka sekund, a kierowcy nie będą musieli z niecierpliwością czekać na jego wynik. Pozyskany przez stróżów prawa nowoczesny
sprzęt pozwoli jeszcze skuteczniej eliminować z ruchu nietrzeźwych kierujących i
przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa
na naszych drogach.
Nowoczesny sprzęt zakupiony został
przez Urząd Gminy w Kłomicach, dzięki
przychylnej decyzji radnych i włodarzy.
Oficjalnego przekazania urządzenia dokonali Wójt Gminy w Kłomnicach Pan
Piotr Juszczyk oraz Sekretarz Urzędu Gminy w Kłomnicach Pani Bożena Lara. Zostało ono przekazane na ręce Komendanta Komisariatu Policji w Kłomnicach nadkomisarza Krzysztofa Trzaskacza oraz
Kierownika Ogniwa Prewencji aspiranta
sztabowego Radosława Kota. Zakup alkomatu był możliwy dzięki środkom finansowym przekazanym z budżetu Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kłomnicach.

Odzyskano skradziony rower.
Poszukiwany właściciel
Lublinieccy policjanci poszukują właściciela odzyskanego roweru, który
został skradziony pod koniec sierpnia
2022 r. w Lublińcu. O kontakt z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej
Policji w Lublińcu pod nr tel. 47 85 832
55 proszony jest właściciel jednośladu
oraz wszystkie osoby, które rozpoznają przedstawiony na zdjęciu rower
lub posiadają informacje na temat
jego właściciela.
Lublinieccy policjanci odzyskali przedstawiony na zdjęciu poniżej rower, typ
męski, w kolorze niebieskim, z koszykiem i charakterystycznym amortyzatorem. Jak ustalili śledczy jednoślad został
skradziony pod koniec sierpnia 2022 r.
ze stojaka rowerowego położonego w
rejonie sklepu mięsnego przy ulicy
1000-lecia w Lublińcu. Właściciela prosimy o kontakt w celu odebrania swojej

własności. Osoba, która zgłosi się po
odbiór powinna posiadać dokumenty
potwierdzające fakt nabycia jednośladu
lub podać cechy szczególne należącego
do niej przedmiotu.
Wszystkie osoby posiadające informacje mogące pomóc w ustaleniu
właściciela odnalezionego roweru
proszone są o kontakt z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu pod numerem telefonu 47 85 832 55.
■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj
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NIE KUPUJ, ADOPTUJ!
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Fundacja Psia Duszka

Jeśli szukasz pieska do adopcji, dobrze trafiłeś ;)

Stilo - piesek który był bardzo

zagubiony. Jest przykładem jak
można niechcący pomimo ogromnej
miłości popełnić błędy, które zaważą
na przyszłości zwierzaka. Stilo nie
jest psem dla każdego. A może jest ale
dla każdego kto zechce się nauczyć
jego obsługi. Wystarczy poznać kilka
zasad i życie z tym psiakiem będzie
czystą przyjemnością. Stilo kocha
spacery, codziennie wychodzi na nie
z miłymi dzieciaczkami z Herbów,
które licznie przychodzą go odwiedzać i zabierać na przechadzki. Psiak
nadaje się do domu gdzie nie ma
psów lub jest stanowczy pozytywny
opanowany piesek lub sunia. Akceptuje koty. Jest bardzo spokojny i lubi
przebywać w samochodzie, u fryzjera
i weterynarza grzecznie pozwala na
dotyk i pielęgnację. Stlio nie nadaje
się do małych dzieci i psów z problemami, bo sam ma kilka do przepracowania. Nowy właściciel dostanie
kompleksową i profesjonalną pomoc
trenerską w ramach adopcji.

Kontakt w sprawie adopcji:
tel. 694 132 231

S

AR

A

Kontakt w sprawie adopcji:
tel. 694 132 231

US

Pokus

chciałby szybciutko mieć
dom i człowieka, który go bardzo pokocha na długie psie lata. Chłopak wyrośnie na pieska mniejszych rozmiarów
max ok 15 kg. Oddamy to cudo tylko do
warunków domowych i dzieci od 7 roku
życia.

Bryś

ma około 5 lat, jest zaszczepiony, odrobaczony, wykastrowany
i zaczipowany.
Brysia zabraliśmy ze schroniska
w Szczytach, chłopak nie znał smyczy
i ze strachu próbował straszyć wolontariuszy przez kraty. Niestety miał pecha, bo
nasza dzielna ekipa spacerowa nie takie przypadki na Cisiu przerabiała. Teraz obecnie Brysiu
dzielnie spaceruje na smyczy i zaczął wybierać się na akcje promujące Fundacje w samym centrum Częstochowy. Brysiu nie narzeka już na dotyk człowieka i z coraz większą chęcią szuka z nim kontaktu.
Bryś, jak to każdy ma wybranych przyjaciół dlatego, jeśli miałby zamieszkać
z innym psem, polecamy spacer zapoznawczy. Chociaż musimy wspomnieć,
że powoli przekonuje się chętniej do większej grupy psiaków. Czy w Twoim
domu znajdziesz miejsce dla Brysia?

RY

B

Kontakt w sprawie adopcji:
tel. 694 132 231

kowy, aby mieć imię i nazwisko:)
Ile miłości jest w psiej starości?
Dziadzio znaleziony w krzakach przez
wędkarzy.
Przeuroczy
jegomość.
Chętny na pieszczoty i dzielnie kroczący przy człowieku. Piesek szuka
domu tymczasowego. Zapewniamy
wszystko, tylko daj mu miejsce i uwagę.

Kontakt w sprawie adopcji:
tel. 694 132 231

Sara to 7 letnia sunia z przyjaznym
charakterem i prawie 4 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 spędza
czas z ludźmi. Zna warunki domowe,
jednak zamiast bloków idealny byłby
dla niej dom z ogródkiem:)

Gandalf Rudy - na tyle wie-

Ś

Kontakt w sprawie adopcji: tel. 694 132 231

AL

Kontakt w sprawie adopcji:
tel. 694 132 231

O

ALF RU

POK

został odłowiony na terenie gm. Herby, 3 miesiące temu. Niestety Sushi już dłużej nie może czekać
na swojego człowieka i postanowił
szukać domu.
Sushi ma 3 lata i jest już gotowy do
adopcji, ma wszystkie szczepienia
oraz przeszedł zabieg kastracji, jest
też zaczipowany. Chłopak jest energiczny i nudy z im nie ma. Sushi kocha
bardzo ludzi i jest do każdego przyjaźnie nastawiony, uwielbia pieszczoty
po łebku. Sushi nie szuka też konfliktu
z innymi psami.
Wielkim skrócie Sushi jest młody,
piękny, zdrowy, przyjaźnie nastawiony
do ludzi i zwierząt. Pies ideał, któremu
brak tylko domu! Psiak przebywa
w okolicy Częstochowy.

G AND

Sushi

HI

IL

ST

S

US

DY

Tel. 694 132 231 email: kontakt@psiaduszka.pl

PIK

Alpik vel Kiler

ma
3 lata i 7 kg wagi. Jest malutki
i poręczny :) Piesek wciąż szuka
swojego miejsca na świecie. Jego
historia zaczęła się, gdy trafił do
adopcji do rodziny, która dała mu
miłość i bezpieczeństwo. Wszystko
stracił po kilku latach gdy sytuacja
zmieniła się na tyle, że dotychczasowi opiekunowie nie mogli
dłużej sprawować opieki nad pieskiem. Kiler wrócił do fundacji. Jest
psem wpatrzonym w człowieka,
ale w bardzo zdrowym wymiarze.
Nie jest zaborczy ani kontrolujący.
Idealnie nadaje się do domu, gdzie
są dzieci w wieku szkolnym. Jest
niezwykle delikatny w kontaktach
z domownikami. Kładzie się na
pleckach, wystawia brzusio do głaskania i chętnie uczestniczy w aktywnościach. W domu gdzie nie ma
innych psów w spokojnej okolicy,
będzie psem idealnym. Centrum
miasta i nadmierny ruch zwierząt i ludzi mocno go stresuje, ale
pracujemy nad tym intensywnie.
Rodzinie która zdecyduje się na adopcję zapewniamy pełne wsparcie
trenera i behawiorysty. Kilerek jest
wspaniałym, maleńkim pieskiem,
który pokocha swoją rodzinę od
razu i będzie jej wierny do końca
swoich dni. Jedyna jego wada to
wybiórczość w tolerowaniu gości.
Jednych kocha od razu innych dopiero po chwili. Jednak przy tak
małym psiaku i jego motywacji do
nauki, można ten problem bardzo
szybko przepracować, bądź uniknąć
sytuacji kiedy piesek mógłby źle
się zachować. Na pewno nie nadaje się do domu gdzie jest bardzo
duża rotacja ludzi i zwierząt, lub
pojawiają się goście ze swoimi pieskami. W innych okolicznościach
odnajdzie się idealnie i wniesie do
niego dużo radości i bezcenną psią
miłość. Tak bardzo chcemy aby ten
piesek miał już dom. Długo czeka
i traci najfajniejszy czas z życia
który mógłby spędzić z kochającym
człowiekiem.

Kontakt w sprawie adopcji:
tel. 694 132 231
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BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE
SPRZEDAM
● Antena do tv z przyłączem (kpl)
tel. 34 362 94 27

● Kurtka czarna, motocyklowa,
skóra, 120 zł, tel. 660 714 015

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

● Kurtka czerwona „PUMA”,
rozm. 36 - 150 zł,
tel. 660 714 015

● Bluza szara męska REEBOK,
70 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

● Błotniki przednie do Mercedesa
190 oryginał, w b. dobrym
stanie. Tel.: 693 629 529
● Boks w supermarkecie w centrum, prosperujący (5 m²),
tel. 881 205 052

USŁUGI
Tel: 697 272 102
● Regał drewniany na książki
3x2m. Tel. 792 017 815
● 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

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

● Stół rozsuwany,
tel. 792 017 815

O Wynajmę budynek 500 m²,

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

● 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

● Encyklopedia 24 tomy, 150 zł,
tel. 660 714 015

● Materace dmuchane: 2-osobowy, 1-osobowy, tel. 792 017 815

● Garaż murowany na ul. Prusa.
Tel. 502 119 234

● Materace samopompujące 2
szt. Tel. 792 017 815

● Garnek do gotowania ciśnieniowego PRESTO, 5L, nowy,
cena 100 zł. Tel: 697 272 102

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

● Duralex - komplet na 18 osób
(200 części) - 250 zł.
Tel. 514 277 061
● Dzwi harmonijkowe.
Tel. 501 109 822
● Dzwi pokojowe białe z szybkami. Tel. 501 109 822

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

● 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
● Koła do Opla 15 na stalowych
felgach, tel. 501 608 730
● Kozako-skarpety czarne, rozm.
40, 40 zł, tel. 660 714 015

● Suknia ślubna w roz. 38,

media, siła, pomieszczenia
socjalne handlowo biurowo
usługowe przy drodze krajowej 46 za cenę 20 zł netto.
Tel. 601 545 890
tel. 508 173 008
● Szafka 1 szt. lata 50-te, stan
b. dobry. Tel. 792 017 815
● TELEWIZOR SONY
KD-32RE400LED, zakupiony
w 2018 r., tel. 503 775 955

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

● Wanna metalowa, używana,
w dobrym stanie, wym. 170 x
75.Tel. 501 109 822

● Kredensy oszklone 2 szt., stan
b. dobry. Tel. 792 017 815

● RADIO, CD, MAGNETOFON 2x25W, b. dobre, cena 200 zł.

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

INNE

● Przyjmę zużyte telefony komórkowe, tel. 667 499 164
● Samotny mężczyzna 55 lat po
rozwodzie pozna kobietę, chętnie 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

● Lekcje gry na gitarze,
tel. 697 272 102

● Mężczyzna lat 46 podejmie
pracę jako tokarz - ślusarz,
tel. 694 200 794

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

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

OGŁOSZENIA ABONAMENTOWE

● Toaletka z lustrem, lata 50-te,
stan bdb., tel. 792 017 815
● Umywalka, z „Koła”, z baterią
i szafką, wymiar 65 x 47,
tel. 501 109 822

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

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

● Przyjmę drewno na opał,
tel. 660 714 015

● Toaleta kompaktowa, używana,
w dobrym stanie, z „Koła”,
tel. 501 109 822

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

● Kosze wiklinowe, 2 szt.
Tel. 792 017 815

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

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

● Wózek inwalidzki, automat, cena wywoławcza: 2000 zł.
Tel. 534 917 417
● Wzmacniacz gitarowy VOX, VT
20+, 30W, b. dobry, cena 400 zł.
Tel: 697 272 102

KUPON na bezpłatne ogłoszenie
-

Życie Częstochowy i Powiatu -

 MOTORYZACJA

 KUPIĘ

 SPRZEDAM

 ODDAM

 NIERUCHOMOŚCI

 PRACA

 MATRYMONIALNE

 INNE

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

Jak zamieścić ogłoszenie w Życiu Częstochowy i Powiatu
Przez internet
Dostarczyć ogłoszenie

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

wypełniając formularz na stronie
www.zycieczestochowy.pl
(zakładka: BIURO OGŁOSZEŃ)

Częstochowa, Al. NMP 51

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

Wysłać email

na numer 792 620 051

reklama@zycieczestochowy.pl

Wysłać SMS

ŚRODA-CZWARTEK, 7-8 WRZEŚNIA 2022
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REKLAMA / MOTORYZACJA

Wybrane samochody na dzień 2 września 2022
AUDI A6 1.8 E, rok prod. 1998,

9.900 zł

AUDI A6
2.0 D, rok prod. 2021,
I-wł., serwisowany, F-VAT,
gwarancja producenta

RENAULT MEGANE
1.3 E, rok prod. 2019,
kraj., I-wł., serwisowany,
F-VAT

209.900 zł

62.900 zł

BMW 430 GRAND COUPE
2.0 E 4x4, rok prod. 2019,
kraj., I-wł., serwisowany,
F-VAT

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

BMW X1 2.0 D, rok prod. 2010, automat, 

39.900 zł

CITROEN C3 PICASSO 1.6 D, rok prod. 2010, 

16.400 zł

139.900 zł

DAEWOO MATIZ 1.0 E, rok prod. 2005, 

3.900 zł

FIAT PUNTO 1.2 E, rok prod. 2000, kraj., 

2.900 zł

FIAT PUNTO 1.3 D, rok prod. 2005, 

3.800 zł

FORD FIESTA 1.6 D, rok prod. 2010, 

28.500 zł

FORD FOCUS 1.6 E, rok prod. 2008, 

14.900 zł

AUDI A6 2.0 D, rok prod. 2017/2018, kraj., I-wł.,
serwisowany, F-VAT

135.900 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., serwisowany,

129.900 zł

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

MERCEDES GLC 220
2.2 D, rok prod. 2019,
krajowy, I-wł., F-VAT
serwisowany,

43.900 zł

188.900 zł

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

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

43.900 zł

77.900 zł

F-VAT,

94.900 zł

CHEVROLET KALOS 1.2 E+LPG, rok prod. 2008,  7.900 zł

FORD FOCUS 1.5 D, rok prod. 2017, I-wł., serwisowany,
F-VAT

44.900 zł

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


76.900 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,



MERCEDES ML, 3.0 D, rok prod. 2008,

166.900 zł
 39.900 zł

OPEL CORSA C, VAN, 1.3 E, rok prod. 2005, kraj., I-wł.,


3.900 zł

OPEL INSIGNIA 1.5 E, rok prod. 2019, kraj., I-wł.,
serwisowany, F-VAT
PEUGEOT 2008 1.2 E, zakup 2016, kraj., I-wł.,

75.900 zł
41.900 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 MEGANE SCENIC 1.5 D, rok prod. 2014, 25.900 zł
RENAULT LAGUNA III 2.0 D, rok prod. 2010, kraj., I-wł., 


19.900 zł

SUZUKI GRAND VITARA 2.0 E, rok prod. 2009,

23.400 zł

VOLVO S60 2.0 D, rok prod. 2017, kraj., 

72.500 zł

VOLVO XC60 2.0 D, rok prod. 2017, kraj., I-wł.,
serwisowany, F-VAT,
VW NEW BEETLE 2.0 E, rok prod. 1999,
VW PASSAT 1.9 D, rok prod. 2006, 

137.900 zł
7.500 zł
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

VW TOURAN 2.0 D, rok prod., 2006, 7-os., 

12.900 zł
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■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj

