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Kibice odpalili race

Patriotyczna Pielgrzymka
Kibiców na Jasną Górę

Po raz czternasty na Jasnej Górze odbyła się Patriotyczna Pielgrzymka Kibiców.
Do klasztoru przyjechali fani z całej Polski. Byli m.in. kibice Legii Warszawa,
Lechii Gdańsk, Lecha Poznań, Wisły Kraków, Śląska Wrocław czy GKS-u Katowice.
Wspólnie modlili się w intencji ojczyzny.

Tegorocznej pielgrzymce towarzyszy hasło „Polonia semper fidelis” („Polska jest zawsze wierna”). - Tegorocznej pielgrzymce
przyświeca hasło „Polonia Semper Fidelis” - chcemy być wierni
ideom, które były ważne dla wielu pokoleń Polaków - mówi. ks.
dr Jarosław Wąsowicz, organizator pielgrzymki. W ubiegłym roku
pielgrzymka była ograniczona z
powodu pandemii. Dlatego na Jasną Górę przyjechały tylko delegacje klubów, w zamian w kilku-

dziesięciu miastach odbyły się
specjalne msze święte.
W pielgrzymce uczestniczył prezes IPN, Karol Nawrocki, który po
mszy świętej spotkał się z kibicami w Sali O. Kordeckiego. Karol
Nawrocki, prywatnie podobnie
jak ks. Wąsowicz fan Lechii
Gdańsk, mówił podczas wykładu
o polskich bohaterach XX wieku.
Kibice modlili się w intencji ojczyzny, własnej, a także powodzenia swoich klubów. Po mszy
świętej odbyło się poświęcenie

Nowi policjanci ślubowali
w częstochowskiej komendzie
W Komendzie Miejskiej Policji
w Częstochowie odbyło się
uroczyste ślubowanie młodych
adeptów.
17
nowo przyjętych
policjantów
i 1 policjantka po
o d b y c i u
szkolenia podstawowego
rozpoczną służbę

w jednostkach terenowych.
W obecności inspektora Dariusza Atłasika - Komendanta Miejskiego Policji w Częstochowie i
jego zastępcy podinspektor Grażyny Dudek nowo przyjęci policjanci ślubowali „służyć wiernie
Narodowi, chronić ustanowiony
Konstytucją Rzeczypospolitej
Polskiej porządek prawny, strzec
bezpieczeństwa Państwa i jego

klubowych szalików i flag.
W tym roku podczas pielgrzymki kibiców organizatorzy zachęcają do włączenia się w ogólnopolską inicjatywę „Serce dla Inki”.
Polega ona na przygotowaniu
pamiątkowej tablicy Danuty Siedzikówny - młodej sanitariuszki
Armii Krajowej, skazanej przez
komunistów na karę śmierci, która „zachowała się jak trzeba” i do
końca pozostała wierna Polsce.
■ TS

obywateli, nawet z narażeniem
życia”.
Z uwagi na epidemię koronawirusa, uroczystość odbyła się w
sposób kameralny, z zachowaniem reżimu sanitarnego. Szef
częstochowskiej Policji życzył
młodym adeptom sztuki policyjnej, by z dumą nosili policyjny
mundur i zawsze byli gotowi służyć i pomagać innym.
Nowych policjantów czeka teraz kurs podstawowy w policyjnych szkołach, gdzie zdobędą
wiedzę i umiejętności niezbędne
w służbie.
■ RED
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Marek Papszun zostaje
w Rakowie Częstochowa
do końca sezonu 2022/2023
Marek Papszun zostaje Rakowie Częstochowa. Klub
poinformował o przedłużeniu
umowy ze szkoleniowcem.
Umowa będzie obowiązywać
do końca sezonu 2022/2023.
- Przez ostatnie lata klub rozwijał
się w szybkim tempie. Cieszę się, że
będę mógł kontynuować swoją misję i walczyć o to, by ta tendencja się
utrzymała – mówi trener Marek
Papszun, cytowany przez klubową
stronę. - Raków wiele dla mnie znaczy i wierzę, że najlepsze dopiero
przed nami. Chciałbym podziękować za zaufanie władzom klubu.
Wraz ze sztabem i zespołem zrobimy wszystko, by wspinać się na coraz wyższy poziom i dawać radość
kibicom w Częstochowie.
Marek Papszun rozpoczął pracę
w Rakowie 18 kwietnia 2016 roku.
Rok później Czerwono-Niebiescy
świętowali mistrzostwo II ligi, a w
2019 roku wywalczyli awans do
PKO BP Ekstraklasy. Minione rozgrywki zakończyli triumfem w Pucharze Polski oraz wicemistrzostwem kraju, a obecne zainauguro-

wali zwycięstwem w Superpucharze Polski. W bieżącym sezonie drużyna zadebiutowała w europejskich
pucharach, dochodząc do IV rundy
eliminacji Ligi Konferencji Europy
UEFA. Podczas pracy w Rakowie
Marek Papszun otrzymał także nagrody indywidualne, między innymi
tytuł Trenera Sezonu 2020/2021 na
gali PKO BP Ekstraklasy.
- To dla nas wszystkich bardzo
szczególny moment – podkreśla Michał Świerczewski. - Dziś potwierdziło się, że warto budować relacje
oparte na wzajemnym zaufaniu i
szacunku. Byliśmy zdeterminowani,
by trener kontynuował pracę w klubie. Cieszę się z podpisania nowej
umowy z Markiem Papszunem, bo
wszyscy wiemy, jak ważny przed nami czas.
- Ostatnie lata przyniosły dla Rakowa historyczne sukcesy, ale najbliższe miesiące postawią przed nami jeszcze ambitniejsze wyzwania.
Podpisanie nowej umowy z trenerem Papszunem pozwoli nam kontynuować dalszą wizję rozwoju klubu - mówi przewodniczący Rady
Nadzorczej, Wojciech Cygan.
■ RED

Minister finansów:
W tym roku nie będzie
czternastej emerytury
Czternasta emerytura miała
być z założenia świadczeniem jednorazowym, na
stałe w systemie wpisana
jest trzynasta emerytura przypomniał w sobotę
rzecznik rządu Piotr Müller.
W sobotę na antenie TVP Info minister finansów Tadeusz Kościński
był pytany, czy w tym roku utrzymane będą 13. i 14. emerytury. „Czternastej emerytury nie będzie w tym
roku, ja jestem od polityki fiskalnej,
to nie w naszej kompetencji, żeby
decydować. (...) O ile mi wiadomo,
to czternastki nie będzie w tym roku” - powiedział Kościński.
Wypowiedź ta była szeroko komentowana na Twitterze. W odpowiedzi na te komentarze rzecznik
rządu przypomniał, że czternastki w przeciwieństwie do trzynastek były jednorazowym świadczeniem.
„Przecież 14. emerytura z założenia miała być jednorazowa. Na stałe w system wpisana jest 13. emerytura. Podobnie jak obniżony wiek

emerytalny. Teraz wyższa emerytura po obniżce podatków w ramach
Polskiego Ładu. Od marca waloryzacja” - napisał na Twitterze Müller.
Rzecznik rządu podał trzy przykłady świadczeń wypłacanych
przed wejściem w życie Polskiego
Ładu w grudniu ubiegłego roku i ich
wysokość po wejściu w życie nowego systemu i obniżce podatków w
Polskim Ładzie. W pierwszym przykładzie kwota świadczenia w grudniu do wypłaty była w wysokości
1489,95 zł, a w styczniu - 1609,95 co
oznacza wzrost o 120 zł. W drugim
przykładzie kwota do wypłaty wzrosła z 2056,77 zł do 2240,77 zł, czyli o
184 zł, w trzecim przykładzie kwota
do wypłaty wzrosła z 1874,43 zł w
grudniu do 2037,43, czyli o 163 zł.
Czternasta emerytura była jednorazowo wypłacona w 2021 r. - jesienią dodatkowe świadczenie
otrzymało ok. 9,1 mln osób, z czego
7,9 mln w pełnej wysokości (równe
minimalnej emeryturze). Z kolei coroczna wypłata tzw. trzynastek jest
już zagwarantowana ustawowo.
■ RED
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ZGM TBS chce wybudować
dwa bloki na Parkitce
Spółka ZGM „TBS” złożyła
wniosek o pozwolenie na budowę dwóch 4-piętrowych
bloków mieszkalnych na Parkitce. Budynki mają powstać
po zachodniej stronie ul. Łódzkiej na działkach przekazanych
końcem 2020 roku przez
miasto.
Nowe bloki zostaną wybudowane w formule TBS w ramach najmu

czynszowego. Spółka ZGM „TBS”
dla nieruchomości przy ulicy Łódzkiej u wylotu ul. Wawrzynowicza
(aktualne numery działek to 48 i 49
w obrębie 0039) złożyła projekt budowlany. Zakłada on powstanie 56
mieszkań (po 28 w każdym budynku). Powstaną również windy i garaże podziemne wraz z prostym zagospodarowaniem terenu wokół (placyk zabaw).
Nowe bloki mają być zalążkiem
nowego osiedla mieszkaniowego,

gdzie jest miejsce nawet na trzynaście 4-kondygnacyjnych budynków
wielorodzinnych z podziemnymi
parkingami, placami zabaw i dużą
ilością zieleni. W sumie mogłoby się
tam znaleźć ok. 350 mieszkań
czynszowych.
Wcześniej, przez kilka lat miasto
porządkowało pod względem własnościowym ten teren, na którym
możliwe byłoby zaprojektowanie
atrakcyjnego i przyjaznego dla
mieszkańców osiedla.
Kompleks przekazanych działek
położony jest na terenie przy ul.
Łódzkiej przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.
Do tej pory zainteresowanie tego
typu mieszkaniami było ogromne wielu najemcom odpowiada taka
formuła korzystania z lokali.

Kolejne wysokie mandaty.
2 tysiące zł za ominięcie zapór kolejowych
Nowy taryfikator mandatów, który wszedł w życie 1 stycznia 2022
roku, oznacza wysokie kary dla
kierowców i pieszych. Częstochowska policja nałożyła aż 7 mandatów po 2 tysiące zł za omijanie
opuszczonych zapór kolejowych i
lekceważenie sygnalizacji przy
przejazdach kolejowych. Jakie kary
czekają Was za poszczególne przewinienia? Przypominamy.
Pierwsi piraci drogowi przekonują
się już, jak wysokie kary grożą im po
wprowadzeniu nowego taryfikatora
mandatów. Rekordzistami są rowerzysta z Witkowic i 35-letni kierowca
mercedesa, którzy otrzymali po 2,5
tysiąca zł mandatu. Pierwszy z nich
jechał rowerem, mając aż 2,5 promila alkoholu we krwi. 35-latek z Częstochowy jechał DK 91 w Siewierzu z
prędkością 154 km/h przy ograniczeniu do 70 km/h i został ukarany
przez będzińską policję.
Częstochowska policja nałożyła natomiast 7 mandatów w wysokości 2
tysięcy zł za omijanie opuszczonych
zapór na przejazdach kolejowych i
lekceważenie sygnalizacji świetlnej
na przejazdach.
Przypominamy, jakie konsekwencje
grożą za łamanie przepisów.

Grzywna do 30 tys. zł
Projekt przewiduje w przypadku wykroczeń drogowych podwyższenie
maksymalnej wysokości grzywny z
5 tys. zł do 30 tys. zł. Zwiększona
zostanie ponadto wysokość grzywny, którą nałożyć można w postępowaniu mandatowym – do 5 tys.
zł, a w przypadku zbiegu wykroczeń – do 6 tys. zł. Jeśli kierowca
opłaci mandat podczas kontroli, to
wtedy jego wysokość zostanie pomniejszona o 10 proc.
Nowym rozwiązaniem jest kara
grzywny w wysokości nie mniejszej
niż 1,5 tys. zł w przypadku uszkodzenia mienia przez sprawcę wykroczenia lub spowodowania naruszenia ciała poszkodowanego lub
rozstroju zdrowia, których leczenie
trwa nie dłużej niż 7 dni. Zmianie
ulegną także mandaty określone w
taryfikatorze ujętym w rozporządzeniu w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje
wykroczeń.

Większe kary za przekroczenie
prędkości
Obecnie za przekroczenie prędkości o 30 km/h kierowca otrzymuje
mandat od 200 do 300 zł. Od stycznia kwota ta wyniesie 800 zł, a w
przypadku recydywy dwa razy więcej – 1600 zł. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dziś spowodowanie kolizji karane jest mandatem w

wysokości od 200 do 500 zł, chyba
że kierowca jest pod wpływem alkoholu – wówczas kara to maksymalnie 5 tys. zł. Nowy taryfikator
będzie bardziej surowy. Za spowodowanie kolizji na trzeźwo kierowca zapłaci do 1500 zł, a w przypadku recydywy – 3 tys. zł. Przy tej okazji warto pamiętać, że nowy taryfikator da policji możliwość sumowania mandatów za popełnienie
kilku wykroczeń (do 6 tys. zł).

Punkty karne zerują się dopiero po
2 latach
Wprowadzony zostanie mechanizm
uzależniający usunięcie punktów
karnych za naruszenie przepisów
ruchu drogowego od uregulowania
mandatu. Krótko mówiąc, okres
ważności punktów karnych będzie liczony od chwili zapłaty mandatu albo grzywny.
Dodatkowo punkty będą kasowane
dopiero po upływie 2 lat od dnia zapłaty grzywny. Po zmianach za naruszenie przepisów ruchu drogowego
kierowca będzie mógł dostać nawet
15 punktów karnych, obecnie maksymalna liczba punktów za niektóre wykroczenia to 10. Oznacza to, że dwa
poważne mandaty mogą skutkować
utratą prawa jazdy. Limit punktów
karnych nie ulegnie zmianie.

Utrata prawa jazdy na 3 miesiące za
fałszowanie
Projekt ustawy przewiduje odebranie prawa jazdy na okres 3 miesięcy
w przypadku ingerencji w system tachografów przez kierujących pojazdami w przewozach drogowych.

Łatwiejsze ściąganie należności
z mandatów
Urząd Skarbowy będzie mógł zaliczyć zwrot podatku na poczet nieopłaconego mandatu karnego. Takie rozwiązanie ma na celu zwiększenie nieuchronności kary i egzekucji grzywien nakładanych za popełnione wykroczenia drogowe.

Zwiększenie ochrony pieszych
Minimalna grzywna za nieprawidłowe zachowanie względem pieszego (np. wyprzedzanie na przejściu dla pieszych, omijanie pojazdu,
który zatrzymał się w celu ustąpienia
pierwszeństwa pieszemu) wyniesie
nie mniej niż 1,5 tys. zł. Jeśli w ciągu
2 lat sprawca ponownie popełni takie naruszenie, to kara grzywny wyniesie nie mniej niż 3 tys. zł. W przypadku realnego zagrożenia bezpieczeństwa dla życia i zdrowia pieszego, sąd będzie mógł dodatkowo
orzec zakaz prowadzenia pojazdów.

Wyższe kary dla prowadzących po
alkoholu
Prowadzenie pojazdu mechaniczne-

go po użyciu alkoholu lub podobnie
działającego środka będzie podlegało karze aresztu albo grzywny nie
niższej niż 2,5 tys. zł. W przypadku
prowadzenia pojazdu innego niż
mechaniczny sprawca będzie podlegał karze aresztu albo karze grzywny
nie niższej niż 1 tys. zł.

Niestosowanie się do ograniczenia
prędkości
Przekraczanie
dopuszczalnej
prędkości o ponad 30 km/h będzie
skutkowało minimalnym mandatem
w wysokości 1,5 tys. zł, niezależnie
od faktu, czy naruszenie zostało
stwierdzone w obszarze zabudowanym czy też poza tym obszarem. Jeśli sprawca ponownie popełni takie
wykroczenie w ciągu 2 lat, to zostanie ukarany grzywną nie niższą niż 3
tys. zł. W przypadku recydywy będzie to od 3 tys. zł do 5 tys. zł. To nawet 10-krotny wzrost, od wielu lat
mandaty za przekroczenie prędkości nie przekraczają 500 złotych.

Bezpieczniej na przejazdach
kolejowych
Objeżdżanie, omijanie opuszczonych zapór lub półzapór, wjeżdżanie
lub wchodzenie na przejazd kolejowy, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone oraz wjeżdżanie
na przejazd kolejowy, jeśli po jego
drugiej stronie nie ma miejsca do
kontynuowania jazdy to najczęstsze
przyczyny tragicznych wypadków z
udziałem pojazdów szynowych. Za
takie wykroczenia będzie grozić minimalna grzywna w wysokości 2 tys.
zł. W przypadku recydywy mandat
wyniesie dwa razy więcej – 4 tys. zł.

Większa kara za jazdę bez prawa
jazdy
Prowadzenie pojazdu bez wymaganego uprawnienia będzie skutkowało karą aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny od 1 tys. zł. Jeśli
sprawca wykroczenia w ciągu 2 lat
popełni je ponownie, to kara grzywny wyniesie nie mniej niż 2 tys. zł.

Niższe stawki OC dla jeżdżących
bezpiecznie
Projekt ustawy umożliwi udostępnienie podmiotom ubezpieczeniowym danych z CEPiK i dostosowanie
stawek ubezpieczeń komunikacyjnych do historii wykroczeń kierowcy
oraz otrzymanych przez niego punktów karnych. Krótko mówiąc, kierowcy jeżdżący bezpiecznie będą
mogli liczyć na niższe stawki OC. Po
zakończeniu oceny ryzyka zakład
ubezpieczeń będzie miał obowiązek
niezwłocznie usunąć dane o punktach karnych kierowcy.
■ RED
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Policja

Kilkadziesiąt osób
poszukiwało 90-letniej
kobiety pod Janowem

Kilkadziesiąt osób przez kilkanaście godzin poszukiwało
90-letnią kobietę, która wyszła z domu w miejscowości
Śmiertny Dąb w gminie Janów
i nie wróciła. W akcję zaangażowano policję, straż pożarną i
jurajską grupę GOPR, a także
drony, quady i psy tropiące.
Kobietę udało się odnaleźć.
Ponad 80 osób poszukiwało
mieszkanki gminy Janów, która wyszła z domu w miejscowości Śmiert-

ny Dąb w gminie Janów i nie wróciła. Rodzina początkowo prowadziła
poszukiwania na własną rękę, ale
zwróciła się o pomoc policji. W akcję
zaangażowano policję, straż pożarną i jurajską grupę GOPR, a także
drony, quady i psy tropiące.
Kobietę udało się odnaleźć. Znaleźli ją druhowie z OSP Mstów poruszający się na quadzie. 90-latka
znajdowała się w pobliżu drogi między dwoma wsiami pod Janowem.
Jej stan zdrowia był dość dobry, ale
trafiła na badania do szpitala.
■ Fot. Grzegorz Misiak
■ RED

Trwają testy

Netflix chce ograniczyć
możliwość współdzielenie konta
Netflix w przyszłości chce
zablokować
możliwość
współdzielenia kont. Platforma rozpoczęła testy
mechanizmu, który ma to
uniemożliwić.
Współdzielenie konta na Netflixie
to częsta praktyka. Za za abonament
płaci teoretycznie jedna osoba, a w
praktyce zrzuca się na niego kilka
osób i każda z nich może korzystać z
urządzenia na jednym urządzeniu.
Już w marcu 2021 roku Netlfix rozpoczął testy blokowania tego mechanizmu, aby w ramach jednego abonamentu z platformy mogli korzystać tylko mieszkańcy tego samego
gospodarstwa domowego.

Pierwsze testy odbyły się w marcu,
ale szybko z nich zrezygnowano.
Platforma tłumaczyła, że że „nigdy
nie wprowadziłaby czegoś, co zostałoby odebrane jako dokręcanie śruby”. Tymczasem ponowne testy odbyły się w ostatnich dniach we Włoszech. Użytkownicy współdzielący
konto, otrzymywali informację o
tym, że jest ono używane w wielu gospodarstwach domowych. Pojawiała
się też prośba o weryfikację dostępu
poprzez podanie jednorazowego kodu, przesyłanego na powiązany z
kontem e-mail lub nr. telefonu.
To może sugerować, że w przyszłości Netflix chce znacznie ograniczyć
możliwość współdzielenia konta.
■ RED

Częstochowianin jechał
154 km/h. Zapłaci 2,5 tysiąca zł
mandatu
Będzińska policja zatrzymała
w niedzielę 2 stycznia 35-letniego częstochowianina, który
jechał DK-91 z prędkością 154
kmh/h. Kierowca oprócz 10
punktów karnych, zapłaci również 2,5 tysiąca zł mandatu.
Nowy rok przyniósł ze sobą spore
zmiany związane w kwestii mandatów za najpoważniejsze drogowe
wykroczenia. Surowe kary mają
ograniczyć łamanie przepisów
przez stwarzających największe zagrożenie piratów drogowych.
Już drugiego dnia od wprowadzenia nowego taryfikatora będzińscy
policjanci nałożyli mandat w wysokości 2500 złotych. W niedzielę około godziny 15.20 na drodze krajo-

wej nr 91 w Siewierzu policjanci zauważyli kierującego, który znacząco
przekraczał prędkość, stwarzając
tym samym zagrożenie dla siebie i
innych uczestników drogi.
35-letni mężczyzna na ograniczeniu prędkości do 70 km/h rozwinął
prędkość sięgającą 154 km/h. Brawurową jazdę kierowcy z Częstochowy uwiecznił policyjny wideorejestrator.
Za popełnione wykroczenie mężczyzna otrzymał 10 punktów karnych oraz mandat w kwocie 2500
złotych. Apelujemy o zachowanie
ostrożności i rozwagę na drodze
przypinając, że nadmierna prędkość to wciąż jedna z głównych
przyczyn zdarzeń drogowych.
■ TS
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LOMBARD KAPS
20 lat doświadczenia
RABAT – 50% u nas to działa!

SZYBKA GOTÓWKA za:

złoto, srebro, GSM, RTV
SKUP I SPRZEDAŻ ZŁOTA

TANIE WYROBY
JUBILERSKIE

Al. NMP 1, tel. 34 361-39-50
Al. N.M.P. 8, tel. 34 324 51 03
Al. NMP 16, tel. 34 324-68-31
Al. Wolności 6, tel. 34 324 23 24

www.lombardkaps.pl

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE
wego PRESTO, 5L / 100 zł,
nowy, tel. 697 272 102

O Meble w dobrym stanie, „norweskie” tel. 508 747 290

O Kawiarkę ciśnieniową
DeLonghi CAFE TREVISO,
b.dobra, 100 zł,
tel. 697 272 102

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

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

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE
SPRZEDAM
O Antena do tv z przyłączem
( kpl do zamontowania ),
tel. 34 362 94 27
O Aparat fotograficzny klasyczny,
KODAK KE40 na standardowy
film, timer, automatyczna lampa
błyskowa, zasilany 2 baterie w
zestawie, 45 zł.
Tel.: 794 239 418
O Błotniki przednie do Mercedesa
190 oryginał, w b. dobrym
stanie. Tel.: 693 629 529

O Drzwi białe pokojowe
Tel. 501 109 822
O Drzwi wejściowe
Tel. 501 109 822
O Drzwi wewnętrzne pełne 80,
bez ościenicy, prawe i lewe.
Tel. 693 629 529
O Garnitur męski nowy,
na wzrost 170 cm, 100 zł,
tel. 697 272 102
O Garnek do gotowania ciśnienio-

O 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
O Maszyna dziewiarska firmy
bosch, tel. 34 362 94 27
O Maszyna do szycia przemysłową, marki „minerva” - stan bardzo dobry. Cena do negocjacji.
Tel. 603 521 686
O 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

O Pilarka poprzeczno-wzdłużna
dmpa-40– mało używana!
Tel. 790 819 855
O Pralka whirlpool ładowana
od góry. Tel. 721 390 993
O Prasowalnica elektryczna
tel. 34 362 94 27
O Programator do pralki typ 770
nowy – tel. 790 819 855

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

PRACA
O Pracownik gospodarczy podejmie pracę: sprzątanie, porządki,
piwnice, strych, drobne remonty, dyspozycyjny.
Tel.: 536 512 396

INNE

O Radio+cd+magnetofon+2 głośniki 2x25W + głośnik basowy,
250 zł, tel. 697 272 102

O Lekcje gry na gitarze,
tel. 697 272 102

O Wózki inwalidzkie (2), nowe, regulowane podnóżki, ręczne,
50 zł / szt. Tel.: 794 239 418

O Trening pamięci, uwagi, myślenia logicznego i twórczego, od 6
do 106 lat. Tel. 668 814 587

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

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

USŁUGI
O Naprawa pomp wodnych, hy-

KUPON na bezpłatne ogłoszenie
-

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

Życie Częstochowy i Powiatu -

 MOTORYZACJA

 KUPIĘ

 SPRZEDAM

 ODDAM

 NIERUCHOMOŚCI

 PRACA

 MATRYMONIALNE

 INNE

Treść ogłoszenia:

Jak zamieścić
ogłoszenie
w Życiu Częstochowy i Powiatu

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

Wysłać email
na adres: reklama@zycieczestochowy.pl

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

Wysłać SMS
.......................................................................................................................................................................................................

na numer 792 620 051

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

Przez internet

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

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

Wybrane samochody na dzień 7 stycznia 2022
MERCEDES GLC
2.0 D, 4x4, rok prod. 2018,
kraj., I-wł., serwisowany,
automat

RENAULT CLIO
1.2 E, rok prod. 2017,
krajowy, I-wł., F-VAT
serwisowany,

166.800 zł

34.900 zł

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

139.900 zł

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

139.900 zł

VW PASSAT
2.0 D, rok prod. 2017,
kraj., I-wł., serwisowany,
F-VAT

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

74.900 zł

77.900 zł

SKODA OCTAVIA
1.6D, rok prod. 2017,
kraj.,I-wł., F-VAT,
serwisowany

44.900 zł

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

94.900 zł

AUDI A4 2.0 D, rok prod. 2003, automat, 
AUDI A4 2.0 D, rok prod. 2008, sedan, 

11.800 zł
29.900 zł

AUDI A6 2.0 TDI S TRONIC, rok prod. 2017,
kraj., I-wł., serwisowany, F-VAT 

OPEL ASTRA II, 1.6 E, rok prod. 2003, kraj.,

5.500 zł

OPEL ASTRA III, 1.4 E, rok prod. 2009, kraj., I-wł.,

16.900 zł

OPEL ASTRA IV, 1.7 D, zakup 2013, 

23.000 zł
22.000 zł

119.900 zł

PEUGEOT 407 1.8 E + LPG, kraj., rok prod. 2008, 

AUDI A8 4.2 E, rok prod. 2006, 

21.300 zł

RENAULT MEGANE CABRIO 2.0 E, rok prod. 2004, 

9.900 zł

BMW 320i xDrive 2.0 E, rok prod. 2014, 

55.500 zł

BMW 520 2.0 D, rok prod. 2007, 

19.900 zł

RENAULT TWINGO 1.2 E, rok prod. 2010, 

9.900 zł

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

41.500 zł

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

7.900 zł

CITROEN C5 2.2 D, automat, rok prod. 2002, 

1.800 zł

FIAT BRAVO 1.4 E, rok prod. 2007, 

14.900 zł

FORD FIESTA 1.25 E, rok prod. 2009, 

17.900 zł

FORD MONDEO 2.0 D, rok prod. 2007, kraj., 

16.900 zł

HYUNDAI TUSCON 2.0 D, rok prod. 2006, 

15.900 zł

MERCEDES BENZ E300 COUPE, 2.0 E, rok prod. 2018,  188.000 zł
MERCEDES E220, 2.0 D, rok prod. 2017, kraj., I-wł., serwisowany,
F-VAT



126.900 zł

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



MERCEDES S350, 3.0 D, rok prod. 2015,

173. 900 zł
 181.500 zł

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

43.900 zł

SEAT ALHAMBRA 2.0 D, rok prod. 2010, 

15.900 zł

SEAT TOLEDO 1.2 E, rok prod. 2015, kraj., 

29.900 zł

TOYOTA AVENSIS 2.0 D, rok prod. 2009, 

19.900 zł

VW JETTA 1.4 E, rok prod. 2007, 

16.900 zł

VW JETTA 1.6 E, rok prod. 2007, 

17.900 zł

VW GOLF VII, 1.5 E, rok prod. 2018, kraj., F-VAT

69.500 zł

VW NEW BEETLE 2.0 E, rok prod. 1999,

8.900 zł

VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2018, kraj., I-wł., serwisowany, F-VAT,


71.900 zł

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

77.900 zł

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

VW POLO 1.2 E + LPG, zakup w 2010, 

59.900 zł
17.900 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?

7

ADOPTUJ ZWIERZAKA!

PONIEDZIAŁEK-WTOREK, 10-11 STYCZNIA 2022

SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT
W JAMROZOWIŹNIE
Jamrozowizna 1, 42-270 Kłomnice
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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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