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Tysiące
pielgrzymów
na Jasnej Górze
Pielgrzymi z najodleglejszych zakątków Polski wzięli
udział w obchodach uroczystości Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny na Jasnej Górze.
15 sierpnia to największa uroczystość odpustowa w jasnogórskim sanktuarium. Co roku z okazji właśnie tego święta, na Jasną
Górę zdążają tysiące pieszych pielgrzymów ze wszystkich stron
Polski, a także z zagranicy. Tylko ze stolicy przybyło prawie
6 tysięcy osób.
Centralnym punktem środowych obchodów była uroczysta suma pontyfikalna, która rozpoczęła się o godz. 11.00 na szczycie.
Eucharystii przewodniczył kard. Kazimierz Nycz, metropolita
warszawski, a homilię wygłosi jasnogórski przeor. O. Samuel Pacholski. Podczas mszy świętej tradycyjnie poświęcone zostały
zioła i kwiaty, z racji przypadającego święta Matki Bożej Zielnej.
Przed główną sumą odpustową została odsłonięta i poświęcona tablica upamiętniająca „Cud nad Wisłą”. Została ona umieszczona w przejściu między wieżą a dziedzińcem Kaplicy Matki Bożej. Poświęcenia dokonał abp Wacław Depo, metropolita częstochowski. Inicjatorami powstania tablicy są pan Stanisław, ks. Marian Midura oraz paulin, o. Nikodem Kilnar. Fundatorami tego
dzieła są wdzięczni Polacy z Polski i USA.
Prostokątna tablica wykonana jest z brązu o wysokości 285 cm
i szerokości 160 cm. Na jej szczycie jest monstrancja zwieńczona
koroną z krzyżem. W centrum znajduje się pozłacane serce wykonane z mosiądzu. Serce Jezusa otoczone jest cierniami. Patrząc z przodu, po lewej stronie monstrancji, znajduje się wizerunek Matki Bożej Jasnogórskiej, a po prawej godło Polski.
W głównym polu poniżej monstrancji znajduje się tekst Aktu
Poświęcenia Narodu Polskiego Najświętszemu Sercu Jezusowemu, a pod nim modlitwa wstawiennicza do Matki Litości.
Po lewej stronie tablicy wizerunki czterech osób: na pierwszym planie Prymas Polski kard. Edmund Dalbor a w dalszej
kolejności: ks. Ignacy Skorupka, św. Andrzej Bobola i św. Stanisław Kostka.
Na dole po prawej stronie znajdują się żołnierze Wojska Polskiego: generał Tadeusz Jordan Rozwadowski, za nim generał Józef Haller, następnie porucznik Stefan Pogonowski, w głębi premier Wincenty Witos.
Te dwa zespoły ludzi rozdziela napis AD 1920, 27 VII. Na dole z
prawej strony tablicy ukosem ku górze jest napis: Cud nad Wisłą.
Projekt i wykonanie tablicy: ks. Robert Kruczek SDB i ks. Leszek
Kruczek SDB.
■ Katarzyna Gwara , foto: Krzysztof Miler
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Kontrowersyjne głosowanie

Nowelizacja ustawy
o radiofonii i telewizji
przyjęta przez Sejm
Sejm przyjął nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji z dwiema poprawkami
zgłoszonymi przez PiS oraz jedną poprawką Konfederacji. Ustawa trafi teraz
do Senatu. Sposób, w jaki to zrobili to politycy, wywołał wielkie kontrowersje.
Głosowanie zostało poprzedzone wielogodzinnym zamieszaniem. Chodzi o
zarządzenie reasumpcji głosowania przez
marszałek Elżbietę Witek chwilę po tym,
jak opozycja wygrała głosowanie w
sprawie odroczenia obrad do 2 września.
Sejm przyjął w środę nowelizację ustawy
o radiofonii i telewizji. Za ustawą głosowało 228 posłów, przeciw było 216, wstrzymało się 10.
Sejm przyjął poprawkę Konfederacji
wprowadzającą zmianę w sposobie powoływania członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Proponowane przepisy zakładają powołanie pięciu członków do rady przez prezydenta RP za zgodą Sejmu i
Senatu na wniosek marszałka Sejmu albo
grupy 35 posłów. Szczegółowy tryb zgłaszania kandydatów do KRRiT określałaby
uchwała Sejmu. Na wybór członków KRRiT
zgodę musiałby wyrazić Sejm, a następnie
Senat.
Poprawka Konfederacji zakłada, że Senat
uchwałą wyrazi zgodę na powołanie członków Krajowej Rady w ciągu miesiąca od
dnia przekazania Senatowi uchwały Sejmu. Niepodjęcie uchwały przez Senat w
ciągu tego okresu oznacza wyrażenie zgody. Jeżeli Senat nie zgodzi się na powołanie, Sejm musi zaproponować inne osoby
na członków KRRiT.
Według poprawki, prezydent powołuje
członków Krajowej Rady w ciągu miesiąca
od uchwały Senatu wyrażającej zgodę na
powołanie członków Krajowej Rady. Dotychczasowy członek Krajowej Rady pełni
swoje obowiązku do czasu objęcia stanowiska przez nowego członka Krajowej Rady.

Poprawka proponowana przez Konfederację zakłada też, że członków państwowych spółek medialnych, w tym prezesa
zarządu powołuje i odwołuje Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.
Poprawka zgłoszona przez PiS zakłada,
że koncesje udzielone podmiotom, o których mowa w ustawie, a które wygasają w
okresie dziewięciu miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego przepisu, zostają
przedłużone na okres siedmiu miesięcy
od dnia upływu terminu obowiązywania
koncesji, a trwające w stosunku do tych
podmiotów postępowania w przedmiocie
udzielenia koncesji, ulegają zawieszeniu
do dnia upływu siedmiu miesięcy od dnia
wejścia w życie niniejszej ustawy.
Druga poprawka zakłada, że przepis ten
wchodzi w życie z dniem następującym po
dniu ogłoszenia ustawy, a nie - jak cała
ustawa - po upływie 30 dni od ogłoszenia.
Projekt PiS nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji zmienia zasady przyznawania
koncesji na nadawanie dla mediów z
udziałem kapitału spoza Europejskiego
Obszaru Gospodarczego.
Według projektu koncesję na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych może uzyskać podmiot z siedzibą w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego, pod warunkiem, że nie jest zależny od osoby zagranicznej spoza EOG.
Sposób, w jaki politycy głosowali, wywołał wielkie kontrowersje. Głosowanie zostało poprzedzone wielogodzinnym zamieszaniem. Chodzi o zarządzenie reasumpcji głosowania przez marszałek Elżbietę Witek chwilę po tym, jak opozycja
wygrała głosowanie w sprawie odroczenia
obrad do 2 września. Nagle bowiem posłowie Kukiz’15 zmienili zdanie i zarzekali
się, że przy głosowaniu… omyłkowo poparli odroczenie obrad.

Pijany kierowca zadzwonił
na policję i pożalił się, że...
ktoś zabrał mu kluczyki

Policjanci z Częstochowy zostali powiadomieni, że z Apolonki w kierunku Częstochowy zygzakiem jedzie kierowca forda. Zaalarmowani mundurowi natychmiast udali się we wskazany rejon. Gdy
byli już w drodze, zgłaszający powiadomił,
że wykorzystał moment, gdy ford zjechał
w boczną uliczkę, podszedł do samocho-

Policja

Pseudokibice zatrzymani
za posiadanie narkotyków
Prawie 2,4 kilogramów narkotyków i 3 zatrzymanych mieszkańców Częstochowy w
wieku od 18 do 25 lat to efekt kilkumiesięcznej pracy policjantów z grupy do
spraw zwalczania przestępczości pseudokibiców. Zatrzymani usłyszeli już zarzuty.
Za posiadanie narkotyków grozi im od 3
do 10 lat więzienia.
Kryminalni zwalczający przestępczość
pseudokibiców zatrzymali 3 mężczyzn,
którzy mieli łącznie prawie 24 tysiące działek dilerskich amfetaminy, metamfetaminy i 44 tabletki ekstazy.
Do zdarzenia doszło na osiedlu Północ.
Tam funkcjonariusze zatrzymali 2 mężczyzn, którzy posiadali przy sobie substancje psychotropowe. Przy 18-latku policjanci znaleźli kilka działek dilerskich metamfetaminy, a przy jego starszym o 7 lat

koledze 45 działek. Jak się okazało, 25-latek również w miejscu zamieszkania przechowywał narkotyki. Policjanci oprócz
1160 działek dilerskich metamfetaminy
znaleźli też 44 tabletki ekstazy. Za posiadanie znacznej ilości narkotyków grozi mu
do 10 lat więzienia. Decyzją prokuratora
został objęty policyjnym dozorem.
Tego samego dnia nieumundurowani
stróże prawa dotarli także do 23-letniego
mieszkańca miasta, który w pomieszczeniu gospodarczym posiadał ponad 21 tysięcy działek dilerskich amfetaminy i prawie 1,6 tysiąca działek metamfetaminy.
Na wniosek prokuratora sąd zastosował
względem 23-latka 3-miesięczny areszt.
Za posiadanie znacznej ilości substancji
psychotropowych grozi mu do 10 lat więzienia.

Wypadek

72-letni rowerzysta
potrącony przez kierowcę
samochodu ciężarowego
Tragiczny wypadek w Bystrzanowicach.
72-letni rowerzysta został potrącony
przez kierowcę samochodu ciężarowego.
Starszy mężczyzna zmarł po przewiezieniu do szpitala.
Do zdarzenia doszło na drodze krajowej
numer 46 w Bystrzanowicach. - Ze wstępnych ustaleń wynika, że 72-letni rowerzysta został potrącony przez wyprzedzający
go pojazd ciężarowy po tym, jak miał nagle skręcić w lewo, wjeżdżając wprost pod

koła samochodu - wyjaśnia podkomisarz
Sabina Chyra-Giereś, oficer prasowy częstochowskich policjantów. Starszy mężczyzna zmarł po przewiezieniu do szpitala.
Badania na zawartość alkoholu w organizmie wykazały, że kierujący scanią był
trzeźwy. Policjanci pod nadzorem prokuratora będą szczegółowo wyjaśniać okoliczności i przyczyny tego tragicznego wypadku.

Uwaga

Częstochowa

Nietypowe zgłoszenie wpłynęło do częstochowskich policjantów. 41-letni
kierowca wsiadł za kierownicę, mając
prawie 2,5 promila alkoholu w organizmie. Jego pijacką jazdę zauważył
świadek, który wykorzystał moment i zabrał mu kluczyki. Ten fakt tak
zbulwersował pijanego kierowcę, że... zadzwonił na policję powiadomić o całym
zajściu.
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du i wyciągnął kluczki ze stacyjki.
Co ciekawe, 41-letni kierowca forda tak
się zdenerwował tym faktem, że... sam
zadzwonił na numer alarmowy i zgłosił,
że ktoś ukradł mu kluczyki.
Gdy mundurowi dotarli na miejsce zastali 41-letniego mieszkańca Częstochowy, który stał przy samochodzie kompletnie pijany. Badanie wykazało, że miał prawie 2,5 promila alkoholu w wydychanym
powietrzu. Mężczyzna tłumaczył mundurowym, że poczuł się zmęczony i zjechał
odpocząć, a wtedy ktoś podszedł i zabrał
mu kluczyki od pojazdu.
Oprócz utraty prawa jazdy mężczyźnie
grozi zakaz prowadzenia pojazdów, wysoka grzywna, a nawet 2-letni pobyt w więzieniu.

Wkrótce ruszy
przebudowa DK-46
Blisko 98 milionów złotych pochłonie
przebudowa DK-46 w Częstochowie. Inwestycja będzie polegać m.in. na budowie
obejścia ul. św. Barbary – od ul. Pułaskiego do skrzyżowania z św. Jadwigi
– oraz przebudowie ulic: Głównej i Przejazdowej do granic miasta i budowanie
węzła autostrady A1 z pełną infrastrukturą. Plac budowy zostanie przekazany
wykonawcy 17 sierpnia.
- Zakończył się proces uzyskiwania stosownych formalności związanych z przebudową
części DK-46 w granicach miasta tj. ulic: Głównej i Przejazdowej oraz budową nowego śladu drogi tzw. obejścia ul. Św. Barbary. Miejski
Zarząd Dróg w Częstochowie otrzymał dwa
zezwolenia na realizację inwestycji drogowych (inwestycja podzielona jest na dwa wymienione wcześniej odcinki), które są kluczowym dokumentem pozwalającym na rozpoczęcie przygotowań do prac - informuje Maciej Hasik, rzecznik prasowy MZD w Częstochowie.
Plac budowy zostanie przekazany wyko-

nawcy 17 sierpnia. Wkrótce powinniśmy więc
poznać tymczasową organizację ruchu, która
będzie nam towarzyszyć w pierwszej fazie inwestycji.
Inwestycja obejmuje odcinek DK-46 od zachodniej granicy miasta do włączenia w ulicę
Pułaskiego – w sumie 7,2 km drogi (w tym ponad 1,7 km nowego odcinka). Nowy fragment
DK-46, będzie poprowadzony wzdłuż torów,
od skrzyżowania ul. Głównej z ul. św. Jadwigi
do włączenia w ul. Pułaskiego przy dworcu
PKP Stradom.
W ramach zadania przebudowane bądź
wybudowane zostaną główne skrzyżowania,
infrastruktura podziemna i naziemna (m.in.
odwodnienie, oświetlenie, chodniki, ścieżki
rowerowe, elementy Inteligentnego Systemu
Transportu oraz urządzenia bezpieczeństwa
ruchu drogowego). Będzie to największa inwestycja drogowa w tej części miasta od kilku
dekad. To kolejny ważny etap modernizacji
miejskiego układu drogowego i połączenia
go z węzłami budowanej obwodnicy autostrady A1. Wartość umowy na projekt i wykonanie to blisko 98 mln zł.

■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara
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Festiwal

Koncert „Abba Ojcze...”
na Jasnej Górze
Festiwal „Jasna strona mocy” na Jasnej
Górze przyciągnął sporą publiczność. W ramach koncertu „Abba Ojcze – pielgrzymi
śpiewają ulubione piosenki Jana Pawła II”
można było usłyszeć m.in.: Halinę Mlynkovą,
zespół Pectus, Edytę Górniak, Ryszarda
Rynkowskiego, Mietka Szcześniaka, Halinę
Frąckowiak, Piotra Cugowskiego.
Dwa dni muzycznego spotkania z udziałem
polskich i zagranicznych wykonawców wpisywały się w obchody 30. rocznicy VI Światowych
Dni Młodzieży, które w sierpniu 1991 r. odbyły
się w Częstochowie.
Pierwszego dnia scena została oddana zagranicznym wykonawcom. W ramach koncertu „Abyśmy byli jedno” – Międzynarodowy
Konkurs Piosenki Chrześcijańskiej, który nawiązywał do tytułu ekumenicznej encykliki Jana Pawła II, zaprezentował się Stan Fortuna –
amerykański franciszkanin znany z muzycznej
działalności.

Obok niego na scenie można było zobaczyć – fenomenalną s. Cristinę Scuccię z Włoch, zwyciężczynię programu
The Voice of Italy. Gwiazdą specjalną tego dnia była In-Grid.
Piątkowy koncert poprowadzili Ida
Nowakowska oraz Tomasz Wolny.
W drugim dniu festiwalu (14 sierpnia)
artyści zaprezentowali utwory szczególnie bliskie sercu papieża z Polski. W
ramach koncertu „Abba Ojcze – pielgrzymi śpiewają ulubione piosenki Jana Pawła II” usłyszymy m.in.: Halinę
Mlynkovą, zespół Pectus, Edytę Górniak, Ryszarda Rynkowskiego, Mietka
Szcześniaka, Halinę Frąckowiak, Piotra Cugowskiego. Koncert poprowadzą Rafał Brzozowski i Piotr Rubik.
Organizatorami wydarzenia byli Telewizja Polska i Klasztor Jasnogórski
przy współudziale „Fundacji Instytut
Mediów”. Patronat medialny sprawuje Tygodnik Katolicki „Niedziela”.

■ tekst: Katarzyna Gwara, fot.: Krzysztof Miler
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LOMBARD
KAPS

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

SZYBKA GOTÓWKA za:
złoto, srebro, GSM,
RTV i inne

TANIE WYROBY
JUBILERSKIE

Al. NMP 1, tel. 34 361-39-50
Al. NMP 16, tel. 34 324-68-31
Al. Wolności 6, tel. 34 324 23 24

www.kapssc.pl

Działka budowlana 922 m
(20x46m)
Aleksandria, ul. Gościnna
obok. DINO. Prąd, wodociąg,
bud. gosp-mieszk. murowany
w 1969r, 300 m do pętli MPK.
Wznowione granice, nowe
ogrodzenie od drogi.
70 tys. zł. Bez pośredników
Tel. 795-525-997
2

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE
O Lodówka ardo – wys. 141 cm,

SPRZEDAM

sprawna, cena: 190 zł.
Tel. 798 - 649 - 665

O Adapter BAMBINO, 50 zł,
tel. 697 272 102

O Maszyna dziewiarska firmy bosch

O Antena do tv z przyłączem

tel. 34 362 94 27

( kpl do zamontowania ),
tel. 34 362 94 27

O Maszyna do szycia przemysłową,

O Antyki – francuski komplet z 1896
r.: Biblioteczka + komoda z marmurowym blatem. Sygnowany, perfekcyjna renowacja, Tel. 34 – 367 65 56
do ogrodu, worek 20 kg/16 zł
- Częstochowa, tel. 508 747 290

O Meble młodzieżowe „norweskie”

190 oryginał, w b. dobrym stanie.
Tel.: 693 629 529

MOTORYZACYJNE
KUPIĘ

O Auto z PRL-u kupię sprawne zarejestrowane np. Fiat 125p, 126p , Trabant , Wartburg , Zaporożec , Moskwicz , Dacia , Wołga , Syrena i inne
tel. 608 097 274

O Dostawczaka z PRL-u zadbanego
sprawnego kupię - Żuka , Nysę ,
Tarpana tel. 608 097 274

wszystkie media: woda, gaz,
prąd w skrzynce energetycznej
z przydziałem mocy na 25 A,
Jaskrów, 42-244 Mstów, ul. Pszczela
(Ołowianka). Tel. 513 950 092

monopolowo-spożywczy 24h na
ul. Garibaldiego. Częstochowa,
tel. 531 186 403

O Wynajmę m3 50m2, i piętro

O Motocykl , motorower z PRL-u kupię
np. WFM , WSK , SHL , OSA , JUNAK ,
KOMAR , MZ , motorynka i inne
tel. 608 097 274

O AUTO, MOTOCYKL z PRL-u nieuzywany lub z minimalnym przebiegiem ,
zapomniany zastaly w garazu
tel. 608 097 274

SPRZEDAM
O SPRZEDAM samochód Matiz z 2002
roku, tel. 34 362 94 27

O SPRZEDAM Renault Koleos 2009,
4x4, przebieg 106 000 km.
Częstochowa, tel. 690 320 779

umeblowane, gotowe na zamieszkanie, najem krótkoterminowy,
ul. Dąbrowskiego 41,
tel. 602 307 570

O Wynajmę garaż, tel. 34 362 94 27

SPRZEDAM
O Dom w szeregowej zabudowie: Cz-wa
/ Lisiniec. 40% Do wykończenia.Tel. Kontaktowy 34 317 27 48

O Mieszkanie M4 po modernizacji
w dzielnicy Północ. Pilnie. Cena:
299000 zł. Tel. 504 132 951

O Pole o pow. 8134 M2, dł. 250 M, szer.
40–45 M w Częstochowie, ul. Juranda 40/44. Tel. 887 627 682

O Grunty rolne 0,8911 ha w Wysoka

NIERUCHOMOŚCI

Lelowska / gmina Żarki, cena:
30 000 - do negocjacji,
tel. 508 719 237 Lub 506 797 760

WYNAJMĘ

O Działka budowlana - Częstochowa

O Wynajmę mężczyźnie pokój

w domu ze wszystkimi wygodami
i ogrodem, w dzielnicy podjasnogórskiej w Częstochowie.
Tel. 600 703 956

O Częstochowa (dzielnica: Dźbów)

(Raków),cena: 310 000pln
pow.: 3 104,00 m²; tel. 502583667

O Działki budowlane w centrum
Miedźna. Tel. 601 412 688

KUPIĘ

cena: 1 300,00 pln powierzchnia:
53,00 m², piętro 2; tel. 602852712

O Wynajmę działkę pod działalność gospodarczą, 1 zł za metr kwadratowy,
na terenie Częstochowy, mieszkanie
trzech wieszczy, m - 3, umeblowane,
cena 1000 zł - tel. 503 002 462

O Cegła (czerwona, pełna) z rozbiórki
- 1000 szt. Cena: 1,40 zł/szt.
Tel. 798-258-531

O Część do chevroleta captive.
Czujnik stopu. Nowy. Made in USA.
Tel. 501 779 441

O Drewno kominkowe - opałowe
O Wynajmę działający od 30 lat sklep

worki: 8-15 zł rozpałkowe brzoza
- dąb - sosna, tel. 665 863 191
Tel. 501 109 822

O Drzwi wejściowe Tel. 501 109 822
O Drzwi harmonijkowe
Tel. 501 109 822

O Drzwi do łazienki prawe 70, z wzorem i szybką, bez ościeżnicy w b.
dobrym stanie, może być z transportem, tanio oddam.
Tel. 693 629 529

Adres redakcji:
42-200 Częstochowa, al. NMP 51
tel. 533 333 049

dmpa-40– mało używana!
Tel. 790 819 855

O Pralka whirlpool ładowana
O Prasowalnica elektryczna
tel. 34 362 94 27

O Programator do pralki typ 770 nowy – tel. 790 819 855

O Radio+cd+magnetofon+2 głośniki

O Rower Cobran Shimano
- tel. 697 272 102

bez ościenicy, prawe i lewe.
Tel. 693 629 529

O Serwis obiadowo-kawowy: (6-osobowy) z kamionki ciemny brąz;
-z duralxu; tel. 504 230 153

O Dywan wełniany o wym. 2x3 m,
tel. 501 109 822

O Skóra futrówka świńska,
tel. 790 819 855

O Garnitur męski nowy, na wzrost
170 cm - tel. 697 272 102

O Sofa - mało używana,rozkładana.

O Garnek do gotowania ciśnieniowego PRESTO, 5L / 200 zł, nowy,
tel. 697 272 102

O Kask ochronny - b.dobry

Szara, dół czarny. Szer. 90 cm,
po rozłożeniu 200 cm. Pojemnik
na pościel. Tel. 792 617 695

O Telefon OPPO A12, czarny,

- tel. 697 272 102

O Kawiarkę ciśnieniową DeLonghi CAFE
TREVISO, b.dobra, 200 zł,
tel. 697 272 102

zakupiony w salonie.
Częstochowa, tel. 503 775 955

O TV LED 40 cali samsung 3-D
full hd dvb-t. Tel. 721 390 993

O Kożuch męski na wzrost 170 cm,

O TV LCD 32 cale funai.
Tel. 721 049 100
O Toaleta kompaktowa

tel. 34 362 94 27

O Kopiarkę laserową HP LaserJet
1010, dobra, 50 zł / tel. 697 272 102

– używana w bdb. stanie, z „Koła”.
Tel. 501 109 822

tel. 721 390 993

O Toaleta kompaktowa - kompletna ty-

O Laptop Acer + wiatrak itp. (głośniki)
myszki; Odtwarzacz Orion DVD 828 +
pilot; telefon komórkowy Samsung +
ładowarka; tel. 530 485 377
biała. Tel. 721 390 993

O Pilarka poprzeczno-wzdłużna

2x25W + głośnik basowy,
300 zł, tel. 697 272 102

O Drzwi wewnętrzne pełne 80,

O Lodówka mastercook duża,

w dobrym stanie. Szafa, regał z 4
półkami, szafka z 3 szufladami, nad
szafką z szufladami jest regał z 2
półkami, biurko nad biurkiem półka,
stolik nocny, stolik pod komputer.
Cz-wa,
tel. 508 747 290

od góry. Tel. 721 390 993

O Drzwi białe pokojowe

O Kuchnia gazowo- elektryczna

O MIESZKANIE m-2 pokój z kuchnią na I lub II piętrze w centrum
lub śródmieściu Częstochowy.
Tel. 413 880 040

O Meble w dobrym stanie - szafa, regał, szafka, regał nad szafkę, stolik,
stolik pod TV, laptop - Częstochowa Lisiniec, tel. 508 747 290

O Białe kamienie - ozdobne,

O Błotniki przednie do Mercedesa
O Działka budowlana o pow. 2087 m2,

marki „minerva” - stan bardzo dobry. Cena do negocjacji. Tel. 603
521 686

pu warszawskiego, wyjście od dołu.

O Umywalka z „Koła” z baterią o wym.
65x47 + szafka biała.
tel. 501 109 822

O Wanna metalowa – używaną

w b. dobrym stanie, o wym.
170 X 75 cm. Tel. 501 109 822

O Węgiel ekogroszek luzem i workowany z dostawą pod podany adres
na terenie Częstochowy i okolic .
Tel. 601 495 165

O Wzmacniacz gitarowy 30W lampowy typu VOX, b.dobry, 1500 zł,
tel. 697 272 102

PRACA

DAM PRACĘ
O Praca w Radomsku – Operator
wózka widłowego z UDT lub Operator produkcji. Więcej informacji:
663 330 218

O Przyjmę do pracy handlowca
tel. 601 505 520

O Przyjmę do pracy szlifierza
tel. 601 505 520

O Przyjmę do pracy drykiera/wyoblacza tel. 601 505 520

O Firma Tacho poszukuje pracownika
do serwisu tachografów
tel: 663 488 502

SZUKAM PRACY
O Podejmę pracę - pracownik gospodarczy, porządkowy, stróż, godziny
popołudniowe, nocne. Solidny i dyspozycyjny. Tel. 502 417 160

O Podejmę pracę pracownika gospodarczego - ogrody, posesje, porządki, itp. Tel. 536 512 396

O Podejmę pracę - pracownika gospodarczego - ogrody, posesje, porządki, itp. tel. 508 747 290

O Podejmę pracę - mężczyzna lat 44,
podejmie pracę jako tokarz, ślusarz,
tel. 694 200 794.

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

O Podejmę prac dodatkową; pracownika gospodarczego, ogrody, posesje, porzdki itp. Gliwice. tel. 502
918 616

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

INNE
O Wolny lat 54, bezdzietny, niezależny
finasowo pozna panią. Pani może posiadać dzieci. Tel. 660 006 217

Wydawca:

Kontakt internetowy:

Telefony:

Firma Handlowo-Usługowa BTG
Częstochowa, ul. Drzewna 48
Redaktor naczelny: Teresa Szajer

email: redakcja@zycieczestochowy.pl
email: reklama@zycieczestochowy.pl
www.zycieczestochowy.pl

Biuro ogłoszeń: 533 333 049
interwencje - trudne sprawy: 792 620 051
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Wybrane samochody na dzień 13 sierpnia 2021
AUDI A6
2.0 D, rok prod. 2018,
kraj., I-wł., F-VAT
serwisowany,

TOYOTA AURIS
1.33 E, krajowy, I-wł.,
serwisowany,
rok prod. 2015

129.900 zł

41.700 zł

SKODA SUPERB
2.0 D, kraj.,rok prod. 2017,
I-wł., serwisowany,
F-VAT

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

79.900 zł

139.900 zł

MERCEDES GLA 180
1.6 E, zakup w 2020,
kraj., I-wł., gwarancja,
F-VAT

OPEL ASTRA V
1.6 D, kraj., I-wł.,
serwisowany,
rok prod. 2017

117.000 zł

43.900 zł

MINI COOPER
1.5 E, rok prod. 2020,
kraj.,I-wł., gwarancja,
automat

TOYOTA AVENSIS
1.8 E, rok prod. 2016,kraj.,
I-wł., serwisowany, F-VAT

79.900 zł

53.900 zł

AUDI A4 ALLROAD QUATRO 2.0 E, rok prod. 2013, kraj., I-wł., 

62.700 zł
BMW 5 2.0 D, rok prod. 2017, kraj., I-wł., serwisowany, F-VAT 

139.900 zł
BMW 520 2.0 D, rok prod. 2010, 
44.900 zł
BMW X6 2.0 D, rok prod. 2009, F. VAT, automat, skóra, navi,
czujniki, 
89.900 zł
CHEVROLET KALOS 1.2 E+LPG, rok prod. 2008, 
7.900 zł
CHEVROLET VOYAGER 2.8 D, rok prod. 2007, 7-os. 
11.500 zł
CITROEN C5 2.2 D, automat, rok prod. 2002, 
1.800 zł
CITROEN NEMO 1.4 D, rok prod. 2009, 
9.200 zł
DACIA DUSTER 1.5 D, rok prod. 2016, 
41.900 zł
FIAT BRAVO 1.9 D, rok prod. 2010, kraj., I-wł., serwisowany,

16.800 zł
FORD FIESTA 1.25 E, rok prod. 2009, 
17.900 zł
FORD MONDEO 2.0 D, rok prod. 2007, kraj., 
16.900 zł
JEEP RENEGADE 1.4 E, automat, nawigacja, kraj., I-wł.,
serwisowany, rok prod. 2017, 
68.900 zł
KIA CEED 1.4 E, rok prod. 2007, 
11.700 zł
KIA SPORTAGE 1.6 E, rok prod. 2017, grawancja, kraj., I-wł.,
serwisowany
74.900 zł
LANCIA THEMA 3.0 D, rok prod. 2013, 
49.900 zł
MAZDA RX-8 1.4 E, rok prod. 2003, 
11.200 zł
MERCEDES B180 1.8 D, rok prod. 2012,
 33.900 zł
MERCEDES GLC 2.0 D, rok prod. 2019, kraj., I-wł., serwisowany,
F-VAT, 
166.900 zł
MERCEDES GLC 2.0 E, 4x4, automat, rok prod. 2018, kraj., I-wł.,
serwisowany, F-VAT, 
169.900 zł
MERCEDES GL450 4.7 E, rok prod. 2013,
127. 500 zł
MITSUBISHI LANCER 1.6 E, zakup 2005, 
6.900 zł

OPEL AGILLA 1.0 E + LPG, rok prod. 2009, 
10.900 zł
OPEL ASTRA IV, 1.4 E+LPG, rok prod. 2017, kraj.,  39.900 zł
OPEL CROSLANDER X 1.2 E, rok prod. 2019, 
64.200 zł
RENAULT CLIO 1.2 E, rok prod. 2017, kraj., I-wł, F-VAT,
serwisowany, 
34.900 zł
RENAULT CLIO 1.5 D, rok prod. 2017, kraj., I-wł, F-VAT,
serwisowany, 
27.900 zł
RENAULT MODUS 1.6 E+LPG, rok prod. 2004, 
8.100 zł
SEAT ALHAMBRA 2.0 D, rok prod. 2010, 
15.900 zł
SKODA OCTAVIA 1.6 D, rok prod. 2017, I-wł, F-VAT,
serwisowany, 
44.900 zł
TOYOTA AVENSIS 2.0 D, rok prod. 2017, kraj., I-wł, F-VAT, 

59.900 zł
TOYOTA YARIS 1.0 E, rok prod. 2014, gwarancja, I-wł.,
serwisowany,
28.900 zł
VW JETTA 1.6 E, rok prod. 2007, 
17.900 zł
VW GOLF VII, 1.5 E, rok prod. 2018, kraj., F-VAT
69.500 zł
VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2018, kraj., I-wł., serwisowany, F-VAT,

69.900 zł
VW PASSAT 1.4 E, rok prod. 2016, kraj., I-wł., serwisowany, F-VAT,

56.900 zł
VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2016, kraj., I-wł., serwisowany, F-VAT,

59.900 zł
VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2009, 
19.900zł
VW PASSAT 1.6 D, rok prod. 2015, 
59.900zł
VW POLO 1.2 benzyna+LPG, zakup w 2010, 
17.900 zł
VW TOURAN 2.0 TDI, rok prod. 2013, 170 kM, 
39.900 zł
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SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT
W JAMROZOWIŹNIE
Jamrozowizna 1, 42-270 Kłomnice
tel. 34 321 59 87 lub 730 115 578, e-mail: schronisko@klomnice.pl
www.schronisko.klomnice.pl facebook: SchroniskoAs

Doran

Kuba

szuka nowego domu!
Chłopak młody nie jest, bo ma już 12 lat, ale energii mu nie brakuje! Kuba potrzebuje zdecydowanego właściciela, który będzie umiał ogarnąć jego energię i dobrze go poprowadzi.
Chłopak zna smycz, ale zdarzy mu się czasem mocniej pociągnąć. Niestety Kuba nie może zamieszkać w domu z ogrodem, bo każdy płot to dla niego nie problem do przeskoczenia. On potrzebuje bloku (najlepiej, żeby była winda), częstych spacerów i wielu zabaw.
W nowym domu musi zostać jedynakiem, bo nie przepada za innymi zwierzętami. Chłopak jest
bardzo kontaktowy, uwielbia mieć styczność z człowiekiem, być głaskany i czasem przytulany.
No nie czekaj, odmień los tego psa!
Właśnie Twój dom to może być jego jedyną szansą na lepsze życie!

cudny pies, który pragnie tylko domu.
Do schroniska trafił w styczniu tego roku. Psiak jest już po kastracji i śmiało może biec do domu, ale tego domu nadal nie widać! Doranek ma dopiero około 2 lat więc całe psie życie jeszcze
przednim. Chłopak jest bardzo przyjacielski, jeżeli chodzi o inne
psiaki w schronisku. W nowym domu nie powinno być problemu, jeśli masz już jakiegoś psiaka, ale polecamy spacer zapoznawczy. Doran jak to młodziak jest aktywny, ciekawy świata i
uwielbia spacery z człowiekiem. Fajnie, gdyby w nowym domu,
jeżeli trafiłby np. do domu z ogrodem, miał możliwość spacerów
na smyczy za placem. Doran jest też bardzo proludzkim psiakiem i nigdy nie odmawia głaskania podczas spacerów. Ten
psiak marnuje się w schronisku i wiemy, że szuka właśnie Ciebie!

Rufinka

już 11 lat czeka na dom w
naszym schronisku!
Nie rozumiemy co ta średnia
sunia jeszcze tu robi..Nie jest
konfliktowa w stosunku do
innych psiaków. Powoli
nabrała pewności i polubiła
spacery na smyczy.. Bardzo
prosimy o dom dla tej
średniaczki!

Brevuś

wciąż szuka tego jedynego człowieka!
Jedyny przyjęty w 2017 roku Brevuś, wciąż szuka tego jedynego
człowieka! Chłopak ma około 7 lat i potrzebuje spokojnego
domu, najlepiej bez innych zwierząt. Czy znasz taki?
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SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT
W JAMROZOWIŹNIE
Jamrozowizna 1, 42-270 Kłomnice
tel. 34 321 59 87 lub 730 115 578, e-mail: schronisko@klomnice.pl
www.schronisko.klomnice.pl facebook: SchroniskoAs

Tekla

oddana przez właściciela bo... nie mieściłaby się w mieszkaniu!

Tekla to przepiękna, młoda suczka w typie owczarka niemieckiego długowłosego.
Oddana do schroniska przez swojego właściciela, który z domu przeprowadzał się do bloku..Tekla
straciła wiarę i zaufanie do ludzi, co okazywała zębami, nie chciała wyjść z budy/kojca. Po kilku miesiącach pracy z behawiorystą otworzyła się i jest już dużo lepiej - chodzi na spacery i poddaje się
pieszczotom. Niestety cały czas jest nadreaktywna i czasami nie radzi sobie z pobudzeniem.
Dlatego poszukujemy zrównoważonego opiekuna, doświadczonego w pracy z psami, który da jej
spokojny dom, w spokojnej okolicy. Człowieka asertywnego w stosunku do psów, który da jej
wsparcie i pomoże uwierzyć w człowieka.Tekla absolutnie nie nadaje się do domu z dziećmi i raczej bez innych zwierząt. PRZYWRÓĆ JEJ WIARĘ W CZŁOWIEKA!
PS: Nie wydamy Tekli do pilnowania podwórka!

Czaki

to typ psa idealnego!

Chłopak nie narzeka na towarzystwo innych psiaków, da
się go połączyć z innymi boksami na wybiegu, bez problemów. Mimo wieku 11 lat energia nadal go nie opuszcza i
kocha biegać, bawić się. Jest delikatny w stosunku do ludzi
małych i tych dużych, na spacerach nie ciągnie. Niestety,
kiedy już wraca do boksu, zrezygnowany idzie do budy i
nawet niechętnie wychodzi po jedzenie! Czaki z każdym
dniem coraz bardziej traci nadzieje, że znajdzie swój jedyny dom... Kto go pokocha?!

Bohun

ma dopiero 3 lata.

Potrzebuje świadomego, doświadczonego, cierpliwego opiekuna, który zna się na obcowaniu z psami i będzie słuchał zaleceń
wolontariuszy oraz behawiorystki. Psiak wrócił już raz z adopcji,
nie ze swojej winy. Chłopak jest raczej indywidualistą, nie polecamy do domu z dziećmi oraz innymi zwierzętami. Bohunek
nauczył się chodzić na smyczy i poznaje twarze nowych wolontariuszy. Jeżeli nie boisz się wyzwań i jesteś otwarty na pracę z
Bohunem, to dzwoń! Nie pozwól mu na dożywocie w schronisku! On się zmieni na 100%, ale do tego potrzebny mu człowiek,
czas i praca nad jego lękami oraz zrozumienie. Adoptuj!

Bajgiel
Do schroniska trafił w 2012
roku. Bajgiel dogaduje się z
innymi psami, na smyczy
jest bardzo grzeczny. Jest
delikatny w stosunku do
dzieci. Uwielbia też się
czasem bawić.

Zgrywus

od 2016 roku czeka na dom!

W środku jest bardzo delikatnym psiakiem, co udowadnia przy
dłuższym poznaniu i przekonaniu się do danej osoby. Nie jest
konfliktowy, ale miewa czasem sprzeczki z innymi psiakami.
Niestety nie polecamy go do domu z małymi dziećmi. Psiak najlepiej odnalazłby się w domu z ogrodem. Czy Zgrywus doczeka
się tego dnia, w którym go adoptujesz?
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