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Miasto pilnie szuka wykonawcy

Już 23 maja

Zmiana standardu
nadawania TV
naziemnej

Kto zajmie się
przebudową
„Gierkówki”?

Miejski Zarząd Dróg odstąpił od umowy na realizację prac budowlanych przy DK-91 z dotychczasowym konsorcjum wykonawczym.
Teraz miasto będzie chciało jak najszybciej wyłonić nowego wykonawcy, który niezwłocznie wznowi prace i wykona je
w satysfakcjonującym dla magistratu terminie.
- Trwa procedura formalna dotycząca ogłoszonego przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania zgodnie ze specyfikacją i pierwotnym
projektem. Propozycje potencjalnych wykonawców poznamy za około
miesiąc, kiedy to nastąpi otwarcie ofert. O dalszym przebiegu formalności, jak i realizacji zadania, MZD będzie informować na bieżąco w odrębnych komunikatach – poinformował Urząd Miasta Częstochowy.
■ pn

Od poniedziałku 23 maja
zmienia się standard nadawania telewizji naziemnej
m.in. w województwie śląskim. Rząd przypomina o tym
fakcie, wysyłając Alert RCB.
Sprawdziliście, czy wasze telewizory
będą
jeszcze
działać?
– Obecnym standardem telewizji naziemnej w Polsce jest telewizja cyfrowa DVB-T (ang. Digital Video Broadcasting – Terrestrial) z kodowaniem obrazu
MPEG- 4 (H.264/ AVC) i kodowaniem dźwięku Dolby Digital Plus
(E-AC-3). Telewizor
pracujący w tym
systemie (lub telewizor z odbiorem
analogowym wyposażony w od-

biornik „przystawkę STB” – tuner DVB-T) jest w stanie poprawnie odtwarzać obraz
znacznie lepszej jakości niż obraz telewizji analogowej, w tym
nawet obraz wysokiej rozdzielczości (HD), a także dźwięk wielokanałowy. Nowy standard naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T2 ma na celu uzyskanie możliwości odbioru programów telewizyjnych o lepszej jakości niż
dotychczas, przy oszczędniejszym wykorzystaniu dostępnych zasobów częstotliwości
prowadzącym do pozyskania
większej liczby programów telewizyjnych – wyjaśnia rząd.
Zmiany już są wdrażane
Sposób nadawania naziemnej
telewizji cyfrowej poprzez zamianę dotychczasowego systemu DVB-T na bardziej efektywny DVB-T2 z kodekiem HEVC został podzielony na cztery etapy.

W południowo-zachodniej części kraju (woj. lubuskie, dolnośląskie) zmiana nastąpiła 28
marca. 25 kwietnia sposób
nadawania zmienił się w północno-zachodniej części kraju
(woj. zachodniopomorskie, pomorskie, wielkopolskie i kujawsko-pomorskie). W poniedziałek 23 maja zaplanowano wdrożenie nowego systemu w południowo-wschodniej części kraju, czyli w województwach:
łódzkim, świętokrzyskim, śląskim, opolskim, małopolskim
i podkarpackim. Czwarty etap
obowiązywać będzie północno-wschodnią część kraju (województwa: warmińsko-mazurskie, podlaskie, mazowieckie
i lubelskie). Tam zmiana nastąpi
27 czerwca.
■ pn

Mistrzostwa świata w siatkówce

Rozgrywki blisko
Częstochowy
Katowice, Gliwice i Częstochowa – te polskie miasta zdaniem
Przeglądu Sportowego będą gościć tegoroczne mistrzostwa świata
w siatkówce. Dla naszego miasta byłaby to świetna informacja.
Częstochowa już została poproszona przez Polski Związek Piłki Siatkowej o zarezerwowanie w wakacje hali na lipiec i sierpień z myślą o organizacji mistrzostw świata.
Siatkarski mundial prawdopodobnie odbędzie się na południu Polski.
Z grona kandydatów wypadł jednak Kraków. Krakowska hala w wakacje
będzie zajęta z powodu imprez, których nie da się odwołać.
Dlatego szansę na mistrzostwa świata ma Częstochowa, chociaż mało
prawdopodobne, żeby w Hali Sportowej Częstochowa odbyły się mecze
reprezentacji Polski.
■ bm
■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara
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Dzielnica Ostatni Grosz

Miasto wyłoniło
wykonawcę bloku
komunalnego
Miasto wyłoniło wykonawcę bloku komunalnego
przy ul. Bardowskiego w dzielnicy Ostatni Grosz.
Czterokondygnacyjny obiekt ma pomieścić 43
mieszkania.
Blok będzie miał powierzchnię 1800 m kw. Znajdzie się
w nim 31 mieszkań dwupokojowych i 12 jednopokojowych, z czego 10 lokali ma być przeznaczonych dla osób
z niepełnosprawnościami. Budynek wyposażony będzie
w windę, a także cztery wózkownie-rowerownie. W ramach inwestycji utworzone zostaną także 44 miejsca
parkingowe. – Najkorzystniejszą ofertę na te prace w
przetargu rozpisanym przez miasto złożyła firma AMB
Budownictwo Krzysztof Prokop z Koziej Wsi. Wartość
robót wyniesie prawie 11 mln 200 tys. zł. Na ten cel miasto będzie starać się o dofinansowanie z Funduszu Dopłat w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa komunalnego. Przy tej samej ulicy miasto wybudowało 3 budynki komunalne (z 92 mieszkaniami) już dekadę temu. Nowy obiekt powstanie tam dzięki wygospodarowaniu zlokalizowanej w ich sąsiedztwie działki. Aktualnie trwa budowa budynku komunalnego z 24 mieszkaniami
czynszowymi (w tym 3 dla osób z niepełnosprawnościami) w rejonie ulic Władysława Syrokomli i Aleksandra
Fredry na Rakowie. Planowany finał prac to sam koniec
sierpnia tego roku. To zadanie także jest dofinansowane ze środków Funduszu Dopłat rządowego programu
budownictwa komunalnego – informuje częstochowski
magistrat. Urząd Miasta przypomina, że w 2019 roku
przekazano do użytku blok komunalny z 65 mieszkaniami przy ul. Focha (także wsparty dofinansowaniem z
Banku Gospodarstwa Krajowego). Wcześniej blok z 32
mieszkaniami wzniesiono przy ul. Pułaskiego. Zaadaptowano też dla potrzeb mieszkaniowych budynek przy
ul. Kiedrzyńskiej – jest tam 12 lokali. Oprócz tych zadań,
nadzorowanych przez miejski Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych, swoje przedsięwzięcia w obszarze
mieszkalnictwa prowadzi też miejska spółka Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS.
■ PN
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Delegacja radnych z Berdyczowa

Podziękowanie za pomoc
i dary
Delegacja radnych z Berdyczowa
gościła 19 maja w Urzędzie Miasta
Częstochowy, aby podziękować za
pomoc i dary otrzymane po napaści zbrojnej Rosji na Ukrainę.

Artur Iwanenko, Jurij Nikolaenko
oraz Wasilij Toloczko zostali przywitanie w częstochowskim magistracie
przez przewodniczącego Rady Miasta
Zbigniewa Niesmacznego, zastępcę
prezydenta Częstochowy Ryszarda
Stefaniaka, naczelnika Wydziału Edukacji Rafała Piotrowskiego i dyrektora
Zespołu Szkół im. Kochanowskiego
Mariusza Zawadę. – Ryszard Stefaniak i Rafał Piotrowski nie od dziś pracują na rzecz wzmocnienia kontaktów Częstochowy z ukraińskimi miastami, w tym z Berdyczowem. Idea
nawiązania ścisłej współpracy między
samorządami narodziła się w czerwcu 2021 r. podczas ich wizyty, kiedy
spotkali się z merem oraz reprezentantami tamtejszych władz przy okazji Dni Berdyczowa i Dni Kultury Polskiej – przypomina Urząd Miasta Częstochowy. Berdyczów to ok. 80-tysięczne miasto rejonowe położone na
południe od Żytomierza. Miasto mające silne symboliczne związki z polskością, polskimi dziejami i kulturą. W
mieście działają organizacje polonijne. Polacy zamieszkali na terenie Berdyczowa stanowią ok. 10-20% społeczności. Berdyczów słynie z zabytkowego klasztoru karmelitów bosych.
Jako miejsce kultu maryjnego uznawany jest za duchową stolicę Ukrainy,
odgrywając podobną rolę jak Częstochowa w kraju. W październiku 2021
r. doszło do kolejnej wizyty delegacji
częstochowskiego samorządu oraz
placówek oświatowych w Berdyczo-

wie, tym razem głównie poświęconej
podpisaniu porozumień o współpracy szkół. Z uwagi na znaczenie kontaktów Rodaków z Polakami z Macierzy oraz potrzebę budowania więzi
przyjaźni miedzy Polską a Ukrainą, w
2021 roku podpisano list intencyjny
w sprawie współpracy miast. Przedmiotem porozumień podpisanych
przez szkoły jest ich długoterminowa
współpraca w zakresie międzynarodowej wymiany – na zasadach równości, wzajemnego szacunku i zaufania – oraz zapoznanie szkół zaangażowanych w tę współpracę z kulturą
obu narodów, życiem społecznym i
kulturalnym czy procesami edukacyjnymi w obu państwach. W styczniu
tego roku delegacja z ukraińskiego
Berdyczowa odwiedziła Częstochowę, potwierdzając chęć podjęcia stałej współpracy z naszymi placówkami
oświatowymi. Goście – z Oleną Petrivską, zastępczynią mera Berdyczowa
i deputowanymi Berdyczowskiej Rady
Miejskiej – spotkali się w Urzędzie
Miasta m.in. z władzami Częstochowy
i dyrektorami szkół. Z kolei 3 marca,

już po inwazji wojsk Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, Rada Miasta Częstochowy przyjęła uchwałę w sprawie
podjęcia współdziałania z Berdyczowem na Ukrainie w ramach współpracy miast partnerskich.
W związku z napaścią Rosji na Ukrainę, Wydział Edukacji Urzędu Miasta
Częstochowy zwrócił się z prośbą do
szkół i placówek oświatowych o szczególne zaangażowanie w pomoc
mieszkańcom Ukrainy zarówno tym,
który byli zmuszeni uciec przed wojną, jak również tym, którzy pozostali
w swoim kraju. Rozpoczęto rzeczową
pomoc mieszkańcom Ukrainy. Zbiórki w częstochowskich szkołach trwały
od 28 lutego. Zebrane dary wypełniły
busy, w których zawieziono je do Berdyczowa, jak i innych miast w Ukrainie. W zbiórki pomocy od samego
początku wojny przeciwko Ukrainie
zaangażowani byli Ryszard Stefaniak i
Rafał Piotrowski, a także członkowie
Towarzystwa Patriotycznego „Kresy”,
Wspólnoty Polskiej oraz Towarzystwa
Miłośników Lwowa i Kresów Południowo–Wschodnich.
■ PN
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Powiatowy Urząd Pracy

Znajdź
zatrudnienie
podczas Letnich
Targów
W poniedziałek 9 czerwca w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy odbędą się Letnie Targi
Pracy. Będzie tam działał również punkt informacyjno-konsultacyjny z myślą o osobach
z Ukrainy, które poszukują źródła zarobku.
Początek o godz. 10:00.
Targi w siedzibie PUP przy ul. Szymanowskiego
15 potrwają do godz. 13:00. Organizatorzy kierują swoje zaproszenie na to wydarzenie do osób
bezrobotnych, poszukujących pracy, obywatelek i
obywateli Ukrainy, młodzieży oraz wszystkich planujących zmianę miejsca pracy. – W programie
znalazły się prezentacje krajowych i zagranicznych ofert pracy, konsultacje prowadzone przez
Państwową Inspekcję Pracy oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych, konsultacje dla obywatelek i
obywateli Ukrainy, warsztaty kreowania wizerunku zawodowego i działalności gospodarczej czy
makijażu biznesowego. Na 30 stoiskach wystawienniczych swoje oferty przedstawią m.in. firmy
X-kom, Stoelzle, Press Glass, Guardian, Hegelmann Transporte, Jawo czy Yawal. Targi organizuje Powiatowy Urząd Pracy (PUP) w Częstochowie
we współpracy z Ochotniczymi Hufcami Pracy –
Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Częstochowie, Agencją Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. oraz Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Katowicach – informuje PUP i zaprasza niezależnie od targów pracy osoby z Ukrainy, które
poszukują zatrudnienia oraz pracodawców oferujących miejsca pracy dla uchodźczyń i uchodźców
do punktu informacyjno – konsultacyjnego w siedzibie PUP przy ul. Szymanowskiego 15 od poniedziałku do piątku, od godz. 7.30 do 14.00. PUP zaprasza zarówno do kontaktu osobistego – w pokoju nr 222 na II piętrze – lub telefonicznego pod
numerem 34 370 61 89. Na miejscu można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące form
wsparcia oraz możliwości zatrudnienia – także w
języku ukraińskim.
pn

Straż Miejska

Wzmożone działania
w rejonie Parku Lisiniec
W piątek wieczorem i w nocy z
piątku na sobotę częstochowscy
strażnicy miejscy prowadzili wzmożone działania w rejonie Parku
Wypoczynkowego Lisiniec na
prośbę mieszkanek i mieszkańców
dzielnicy. Wzmożone działania funkcjonariuszy
zakończyły
się
podjęciem 29 interwencji.
Strażnicy patrolowali okolicę w godz.
17:00-1:00. W tym czasie podjęli 29 interwencji. – Do piątkowo-sobotnich

działań częstochowska Straż Miejska
oddelegowała 11 strażniczek i strażników miejskich. Podczas 7 godzinnych
działań funkcjonariusze podjęli 29 interwencji wobec osób zakłócających
spokój i porządek publiczny lub spożywających alkohol w miejscach publicznych. 12 osób zostało ukaranych w postępowaniu mandatowym. Wobec 16
osób zastosowano pouczenia. Jedna
osoba nieletnia, która znajdowała się
pod wpływem alkoholu, została przekazana częstochowskim policjantom, a

KPP Lubliniec

Znęcał się nad żoną
33-letni mieszkaniec Lublińca znęcał
się nad swoją żoną. Sprawca został zatrzymany przez policjantów po tym, jak
w czasie awantury domowej pobił
swoją żonę. Mężczyzna spędzi najbliższe 3 miesiące w areszcie, a za
przestępstwo znęcania się nad rodziną
grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.

-W ubiegłym tygodniu oficer dyżurny
Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu
otrzymał zgłoszenie o awanturze domowej, do której doszło w jednym z
mieszkań w Lublińcu. Przybyli na miejsce mundurowi ustalili, że doszło do
kłótni małżeńskiej, w trakcie której
33-letni mężczyzna miał pobić żonę.

KMP w Częstochowie

Trójka poszukiwanych zatrzymana
Policjanci kryminalni z referatu poszukiwań w ciągu trzech dni
zatrzymali trzech mężczyzn poszukiwanych listami gończymi. 43-latek
był poszukiwany od kilku dni przez
częstochowski wymiar sprawiedliwości, 46-latek przyjechał w
odwiedziny do bliskich, a 59-latek
został zatrzymany gdy oczekiwał na
przyjazd autobusu.

Policjanci, którzy na co dzień zajmują
się poszukiwaniami osób ukrywających
się przed organami ścigania, codziennie
udowadniają, że żaden przestępca nie
może czuć się bezkarny. W niedzielę w
centrum miasta „poszukiwacze” zatrzymali 43-latka, który od kilku dni poszukiwany był listem gończym za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości.
Prawie rok spędzi teraz w więzieniu.
W poniedziałek zatrzymali 46-latka,

3
następnie oddana pod opiekę ojca.
Podczas działań strażnicy miejscy
współpracowali z policjantami z Komendy Miejskiej Policji. Działania będą
powtarzana w okresie letnim. W weekend dyżurni częstochowskiej Straży
Miejskiej odebrali 139 telefonicznych
wniosków o interwencje od mieszkanek
i mieszkańców całego miasta. 55 zdarzeń dotyczyło zakłócania spokoju i porządku publicznego, spożywania alkoholu w miejscach publicznych. Strażnicy
miejscy podejmowali też własne działania podczas służby patrolowej. Operatorzy miejskiego monitoringu ujawnili 7
zdarzeń, które wymagały interwencji
służb. Wszystkie 7 interwencji zrealizowali strażnicy miejscy – podsumował
Artur Kucharski ze Straży Miejskiej w
Częstochowie.
■ pn
Dodatkowo w trakcie interwencji wyszło na jaw, że sprawca od dłuższego
czasu znęcał się fizycznie i psychiczne
nad kobietą. Policjanci zatrzymali awanturnika. Po nocy spędzonej w policyjnej
celi sprawca przemocy usłyszał zarzuty
i został doprowadzony do lublinieckiej
prokuratury. Na wniosek śledczych i
prokuratora sąd podjął decyzję o jego
tymczasowym aresztowaniu na okres 3
miesięcy. Za przestępstwo znęcania się
nad rodziną przepisy przewidują karę
nawet do 5 lat pozbawienia wolności –
poinformowała KPP w Lublińcu.
■ pn
który był poszukiwany 2 listami gończymi za znęcanie się i nie płacenie alimentów. Kryminalni ustalili, że poszukiwany, ukrywający się w Holandii ma przyjechać do Częstochowy na rodzinną
uroczystość do swoich bliskich. Został
zatrzymany i osadzony w areszcie. Spędzi tam rok.
Wczoraj kryminalni z referatu poszukiwań i zaginięć wytropili 59-latka, poszukiwanego od kilkunastu dni listem gończym za uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego. Mężczyzna został zatrzymany na przystanku autobusowym.
Zgodnie z decyzją sądu najbliższe 2
miesiące spędzi w areszcie.
Red.

4

ZAPRASZAMY!

PONIEDZIAŁEK - WTOREK, 23-24 MAJA 2022

5

AKTUALNOŚCI

PONIEDZIAŁEK - WTOREK, 23-24 MAJA 2022

Straż Miejska

Akcja “Prędkość”

152 wykroczenia,
2 zabrane prawa jazdy

Prima trenowała
na lotnisku

Policjanci z częstochowskiej
drogówki w ramach poprawy
bezpieczeństwa na drogach
miasta i powiatu częstochowskiego przeprowadzili w
piątek działania „Prędkość”.
Mundurowi w białych czapkach ujawnili łącznie 152
wykroczenia dotyczące przekroczenia
dozwolonej
prędkości.

Prima to pies służbowy częstochowskiej Straży Miejskiej, który
słynie z bardzo dobrego węchu i jest przeszkolony do wykrywania narkotyków. W miniony piątek Prima dzięki uprzejmości
Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego, a także władz lotniska w
Pyrzowicach mogła trenować i podnosić swoje umiejętności w
hali przylotów.
To kolejna wizyta Primy na lotnisku w Pyrzowicach. Owczarek belgijski „pracuje” w częstochowskiej Straży Miejskiej od grudnia 2015 roku. – Jest też częstym gościem w szkołach i przedszkolach, gdzie odbywają się szkolne prelekcje. Jest pupilem dzieci i młodzieży. Często
współpracuje też z policjantami i innymi służbami w celu wykrywania
narkotyków. Wielokrotnie wywąchała różne środki odurzające.
Straż Miejska w Częstochowie serdecznie dziękuje władzom lotniska
w Pyrzowicach oraz funkcjonariuszom Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach i innym pracownikom lotniska za okazaną pomoc – informuje Straż Miejska w Częstochowie.
■ pn

Częstochowska drogówka regularnie prowadzi działania kontrolne i represyjne na drogach,
by wyeliminować z ruchu piratów drogowych i poprawić bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom ruchu drogowego. W piątek
policjanci z białych czapkach
przeprowadzili działania „Prędkość”, w ramach których zwracali szczególną uwagę na kierowców, którzy nie stosują się do
obowiązujących limitów prędkości.
Tego dnia stróże prawa ujawnili łącznie 152 wykroczenia polegające na przekroczeniu dozwolonej prędkości. Dwóch kierowców straciło na 3 miesiące swoje
uprawnienia do kierowania za

przekroczenie dozwolonej prędkości o ponad 50 km/h w obszarze zabudowanym. Policjanci zatrzymali również 5 kierujących,
którzy wsiedli za kierownicę pojazdu znajdując się pod wpływem alkoholu.

Kierowco!

• Przekraczając
dozwoloną
prędkość ryzykujesz nie tylko
utratą prawa jazdy, ale przede
wszystkim życiem!
• Nie wyprzedzaj na przejściu
dla pieszych ani bezpośrednio
przed nim.
• Nie omijaj pojazdu, który zatrzymał się przed przejściem,
by ustąpić pierwszeństwa pieszemu.
• Przestrzegaj obowiązujących
przepisów.
• Jedź z prędkością umożliwiającą panowanie nad pojazdem.
• Zachowuj bezpieczny odstęp
od poprzedzających samochodów.
• Nie korzystaj podczas jazdy z
telefonu komórkowego i innych urządzeń, wymagających
twojej uwagi.
• Kieruj się wyobraźnią i zasadą
ograniczonego zaufania.

Zgodnie z aktualnym rozporządzeniem, kierujący, którzy przekraczają dozwoloną prędkość
muszą się liczyć z wyższymi mandatami karnymi. Za przekroczenie prędkości:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Do 10 km/h – 50 zł
Od 11 do 15 km/h – 100 zł
Od 16 do 20 km/h – 200 zł
Od 21 do 25 km/h – 300 zł
Od 26 do 30 km/h – 400 zł
Od 31 do 40 km/h – 800 zł
Od 41 do 50 km/h – 1000 zł
Od 51 do 60 km/h – 1500 zł
Od 61 do 70 km/h – 2000 zł
Od 71 km/h i więcej – 2500 zł.

Wysokie kwoty mandatów karnych za wykroczenia drogowe
mają przede wszystkim zdyscyplinować kierujących i wyeliminować naganne zachowania za
kierownicą. Policja apeluje do
wszystkich uczestników ruchu
drogowego o rozsądek, ostrożność i wyobraźnię. Najważniejsze jest nasze bezpieczeństwo.
Zadbajmy o nie wspólnie.
■ ts

Wybrane samochody na dzień 20 maja 2022
TOYOTA AURIS
1.3 E, rok prod. 2015,
przebieg 59 tys. km,
kraj., I-wł.,

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

49.900 zł

43.800 zł

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

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

173.900 zł

144.900 zł

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

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

77.900 zł

79.900 zł

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

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

139.900 zł

77.900 zł

AUDI A4 2.0 D, rok prod. 2008, sedan, 
29.900 zł
AUDI A6 1.8 E, rok prod. 1998,
14.900 zł
AUDI A6 2.0 D, rok prod. 2008,
30.900 zł
AUDI A6 2.0 TDI S TRONIC, rok prod. 2017,
kraj., I-wł., serwisowany, F-VAT 
119.900 zł
AUDI A8 4.2 E, rok prod. 2006, 
21.300 zł
BMW 3 GT 2.0 D, kraj., rok prod. 2018, I-wł., serwisowany,
F-VAT,
94.900 zł
BMW 430 GRAND COUPE 2.0 E, rok prod. 2019, kraj., I-wł.,
serwisowany, F-VAT,
149.900 zł
BMW 520 2.0 D, rok prod. 2007, 
17.800 zł
BMW X1 2.0 D, rok prod. 2010, automat, 
39.900 zł
CHEVROLET KALOS 1.2 E+LPG, rok prod. 2008,  7.900 zł
DAEWOO MATIZ 1.0 E, rok prod. 2005, 
3.900 zł
FORD FOCUS 1.6 E, rok prod. 2008, 
14.900 zł
FORD FOCUS 1.5 D, rok prod. 2017, I-wł., serwisowany,
F-VAT
44.900 zł
HYUNDAI TUSCON 1.7 D, rok prod. 2016, 
68.000 zł
KIA VENGA 1.4 E, kraj., rok prod. 2010, 
24.900 zł
MERCEDES GLC 2.0 D, rok prod. 2018, 4x4, automat, kraj.,
I-wł., F-VAT,

166.800 zł
MERCEDES ML, 3.0 D, rok prod. 2008,
 39.900 zł
OPEL ASTRA 1.6 E, rok prod. 2013, kraj.,
25.800 zł
OPEL ASTRA 1.6 D, rok prod. 2018, kraj., I-wł.,
serwisowany
43.900 zł

OPEL ASTRA 1.7 D, rok prod. 2010, kraj.,
OPEL ASTRA II, 1.6 E, rok prod. 2003, kraj.,

21.900 zł
5.500 zł

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

3.900 zł
OPEL MERIVA 1.7 D, rok prod. 2006,
7.400 zł
PEUGEOT 307 1.4 E, rok prod. 2006,
11.800 zł
RENAULT KANGOO 1.5 D, rok prod. 2017,
52.000 zł
RENAULT LAGUNA COUPE 2.0 E, rok prod. 2008, 

31.800 zł
RENAULT LAGUNA III 2.0 D, rok prod. 2010, kraj., I-wł., 

19.900 zł
RENAULT TWINGO 1.2 E, rok prod. 2010, 
9.900 zł
SEAT TOLEDO 1.2 E, rok prod. 2015, kraj., 
29.900 zł
TOYOTA AVENSIS 2.0 D, rok prod. 2009, 
21.900 zł
VW JETTA 1.4 E, rok prod. 2007, 
16.900 zł
VW JETTA 1.6 E, rok prod. 2007, 
17.900 zł
VW NEW BEETLE 2.0 E, rok prod. 1999,
7.500 zł
VW PASSAT 1.9 D, rok prod. 2006, 
12.900 zł
VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2018, kraj., I-wł., serwisowany, F-VAT, 
71.900 zł
VW POLO 1.2 E + LPG, zakup w 2010, 
17.900 zł
PRZYCZEPA LEKKA sklep/bar, rok prod. 2015,  21.500 zł
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LOMBARD KAPS

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

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

SPRZEDAM

SZYBKA GOTÓWKA za:

złoto, srebro, GSM, RTV
SKUP I SPRZEDAŻ ZŁOTA

TANIE WYROBY
JUBILERSKIE

„Vitberg”, wskazania do terapii:
bóle kręgosłupa i karku,
skurcze łydek i inne.
Tel: 514 621 011

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

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

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

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

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
SPRZEDAM

● Akordeon Weltmaister, cena:
1000 zł. Tel. 514 277 061
● Antena do tv z przyłączem (kpl)
tel. 34 362 94 27
● Aparat fotograficzny klasyczny,
KODAK KE40 na standardowy
film, timer, automatyczna lampa
błyskowa, zasilany 2 baterie
w zestawie, 45 zł.
Tel.: 794 239 418
● Bluza męska M, „HOUSE”, 40 zł
tel. 660 714 015
● Bluza szara męska REEBOK,
70 zł, tel. 660 714 015

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

● Błotniki przednie do Mercedesa
190 oryginał, w b. dobrym
stanie. Tel.: 693 629 529

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

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

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

● Kiosk typu „RUCH”, tanio sprzedam, tel. 695 480 723

● RADIO, CD, MAGNETOFON 2x25W, b. dobre, cena 200 zł.
Tel: 697 272 102

● Encyklopedia 24 tomy, 150 zł,
tel. 660 714 015
● Garnek do gotowania ciśnieniowego PRESTO, 5L, nowy,
cena 100 zł. Tel: 697 272 102
● Kamienie białe ogrodowe
ozdobne, 1,80 kg,
tel. 508 747 290

● Koła do Opla 15 na stalowych
felgach, tel. 501 608 730
● Kozako-skarpety czarne, rozm.
40, 40 zł, tel. 660 714 015
● Kurtka czarna, motocyklowa,
skóra, 120 zł, tel. 660 714 015
● Kurtka czerwona „PUMA”,
rozm. 36 - 150 zł,
tel. 660 714 015
● Łóżko rehabilitacyjne, elektryczne, sterowane pilotem w
czterech pozycjach, wysięgnik
z uchwytem, drewniane wykończenie obudowy, nowy materac.
Nie używane. Cena 1400 zł.
Tel: 500 486 920

● Rower do ćwiczeń, domowy,
stacjonarny, b. dobry, cena 100
zł. Tel: 697 272 102
● Wzmacniacz gitarowy VOX, VT
20+, 30W, b. dobry, cena 400 zł.
Tel: 697 272 102

Sprzedam działkę budowlaną,
pow. 998 m², ogrodzona, położona w malowniczej, leśnej okolicy.
Działka znajduje się w gminie
Janów, w miejscowości Piasek,
ok 25 km od Częstochowy.
Cena: 100 tys. zł, do negocjacji
Tel. 881-455-07

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

INNE
● Lekcje gry na gitarze,
tel. 697 272 102
● Przyjmę: wózki inwalidzkie
oraz kule. Tel. 667 499 164
● Przyjmę drewno na opał, tel.
660 714 015
● Trening pamięci, uwagi, myślenia logicznego i twórczego,
od 6 do 106 lat.
Tel. 668 814 587
● Wolny lat 55, bezdzietny,
niezależny finasowo pozna
panią. Pani może posiadać
dzieci. Tel. 660 006 217
● Poznam panią, może być
z Ukrainy. Tel. 881 503 984

USŁUGI

PRACA

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

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

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

● Materac masujący rehabilitacyjny Enabiol” prod. niemieckiej.
Podstawowe informacje:
w internecie wpisać słowo

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

KUPON na bezpłatne ogłoszenie
-

● Malowanie obrazów, szkice.
Tel. 667 499 164

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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ADOPTUJ ZWIERZAKA!

FUNDACJA PSIA DUSZKA
Jeśli szukasz pieska do adopcji, dobrze trafiłeś ;)

zapiąć mu smyczy. Następuje jednak moment kiedy
on przyjmuje taka osobę do grona zaufanych i wtedy
aż miło patrzeć jak ciśnie się na kolana. Bruno woli
być jedynakiem bo z psami idzie mu dłużej. Nasze
fundacyjne na spacerach już zna i nie szuka konfliktu,
natomiast nowy pies wywołuje u niego niepokój i czasami Bruniu próbuje mu coś wytłumaczyć. Te zachowania powodują, że chłopak tak długo czeka na dom
i swojego człowieka. Było wielu chętnych, ale osoby
te rezygnowały gdy dowiadywały się, że trzeba
pieska odwiedzić więcej razy. My się nie poddajemy
i dzielnie szukamy mu domku. Bruniu bardzo szybko
się uczy. Poznał swego czasu kilka komend i gdy tylko
- Czeka u nas na dom już prawie cztery
ktoś chciałby z nim poćwiczyć będzie niezły materiał
lata. Piesek trafił pod nasza opiekę od kobiety, która
na uczonego psa bo ma duża motywację do pracy i
przygarnęła go do domu z ulicy, ale nie umiał poenergię którą można w fajny sposób wykorzystać.
rozumieć się z jej psami. Bruno nie kocha od razu,
Bruno ma 5 lat, jest pieskiem niedużym. Waży teraz
potrzebuje kilku spotkań aby zaufać, ale gdy to już się
nieco więcej, bo mu urosło sadełko zimowe, ale jego
stanie, oddaje się bez granic tej miłości. Osoby które
waga standardowa to 12-13 kg. Jest pogodny, szybki,
regularnie wyprowadzają go na spacery mogą go
zwinny. Pięknie stróżuje i jeśli ktoś chciałby psiaka,
tulić, brać na ręce, przytrzymywać i wykonywać czynktóry przez ogrodzenie pokazuje obcym, że nie warto
ności pielęgnacyjne. Każda nowa osoba może z nim
wchodzić to on bardzo ładnie potrafi zagrać obrońcę
wyjść na spacer, ale nie może go sama dotykać ani
domu :)

NO

B

RU

Kontakt: 694 132 231

Bruno

I
F
L
A

Ś

K

B RY

Alfik jest trzyletnim miłośnikiem przytu-

Bryś to malutki 5-latek bardzo ładnie

lania. To pełen energii, aczkolwiek grzeczny
w domu, psiak szukający nowych opiekunów.
Jest łagodny dla dzieci, więc dobrze odnajdzie
się wśród rodziny, ale potrafi również zostać
sam bez marudzenia, więc sprawdzi sie też
jako kompan w małym czy jednoosobowym
gospodarstwie. Alpik lubi spacery i aktywne
spędzanie czasu. Nie pogardzi jednak chwilami
relaksu przy telewizorze na wygodnej kanapie.

chodzący na smyczy. Jest ruchliwym i pełnym
życia psem, który dobrze odnajduje się w
zyciu miejskim. Jest grzeczny w domu oraz
w samochodzie. Listę jego ulubionych rzeczy
zdecydowanie otwiera głaskanie. Bryś uwielbia
poświęcaną mu uwagę. Cieszy go każy gest
i ruch wykonywany w jego stronę. Z nadzieją
czeka na nowego opiekuna, z którym przejdzie
przez resztę życia.

SA

RA

Sara to 7 letnia sunia z przyjaznym charakterem i prawie 3 letnim stażem w naszej Fundacji! Jest cudna, z wyglądu przypomina trochę
krótkowłosego owczarka niemieckiego, który
skurczył się w praniu...
Mimo, że jest już dorosła to ma świetny kontakt
z ludźmi, bardzo lubi dwunożnych, jest miła,
przyjacielska, chętnie nawiązuje relacje.
Sara niecierpliwie czeka na nowy dom, potrafi
chodzić na smyczy – stara się chodzić przy
nodze, chętnie spaceruje, chętnie spędza czas z
ludźmi. Nie szuka konfliktów z innymi psami, ale
nie przepada za innymi suczkami. Zna warunki
domowe, jednak zamiast bloków idealny byłby
dla niej dom z ogródkiem:)
Wszelkie informacje o Sarze oraz o procedurze
adopcji uzyskasz pod numerem tel.:
694-132-231
Kontaktując się pamiętaj o podaniu jej imienia!

A

Lolka to 4-letnia suczka, przeby-

LK

LO

wająca w domu tymczasowym i marząca o opiekunie, który przygarnie
ją na stałe. Jest miłośniczką przytulania, chętnie spędza czas w domu
i dobrze bawi się na spacerach..
Aktualnie mieszka razem z kotem,
jest też przyjazna dla innych psów.
Sprawdzi się więc także w towarzyskim gronie. Lolka jest średniej
wielkości suczką. Waży 16 kg. Jest
zdrowa, wesoła i wysterylizowana.

Lunka pozdrawia z nowego domu!
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