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Jedno z najważniejszych wydarzeń muzycz-
nych Częstochowy tradycyjnie przyciągnęło 
tłumy. Podczas jubileuszowej, dziesiątej 
edycji, „Frytki OFF” bawiliśmy się przy dźwię-
kach serwowanych przez doskonale znanych 
artystów takich jak Brodka, Tie Break, 
Pro8L3m czy Mery Spolsky, jak również tych, 
którzy dopiero szturmują polski rynek mu-
zyczny oraz serca fanów – Zdechły Osa i 
Dziarma.

Przez dwa ostatnie lata organizacja „Frytki” ze 
względu na pandemię była niemożliwa. W tym 
roku miasto powróciło do organizacji imprez 
plenerowych. A te częstochowianie wprost ko-
chają! Udowodnili to w minioną sobotę. W par-
ku wypoczynkowym Lisiniec bawiły się tłumy! 
Na dużej scenie spotykały się różne muzyczne 
gatunki i estetyki oraz sceniczne osobowości – 
to oczywiście było gwarantem doskonałej zaba-
wy. Dzięki unikalnej atmosferze Frytka dorobi-
ła się prawdziwej, ogólnopolskiej marki, a tego-
roczna, jubileuszowa edycja z pewnością tylko 
ją tylko wzmocniła.

 ■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara

Częstochowa

Jubileuszowa „Frytka” za nami. 
Tłumy w parku Lisiniec
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Wakacje! Znów nadeszły wakacje! Rędziny

Chciał pożyczyć sto złotych. 
Gdy spotkał się z odmową, 
zaatakował ekspedientkę

Pomogła straż miejska

Kot zaklinował się  
w uchylonym oknie

Prawie 5 mln uczniów i  słuchaczy z  ponad 22 
tys. szkół dla dzieci, młodzieży i dorosłych za-
kończyło dziś, 24 czerwca zajęcia 
dydaktyczno-wychowawcze. Nadeszły upra-
gnione wakacje! Na ulicach widać szczęśliwe 
twarze dzieci i młodzieży.

Miniony rok szkolny ponownie upłynął pod zna-
kiem pandemii koronawirusa. Uczniowie od wrze-
śnia wrócili do nauki stacjonarnej, ale w  okresie 
od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r. z po-
wodu wzrostu zakażeń, wprowadzono naukę 
zdalną. Kształcenie na odległość obowiązywało 
w ograniczonym wymiarze. Później mieliśmy po-
wrót do szkolnych murów i... ponownie naukę 
zdalną. W ten sposób od 27 stycznia do 20 lutego 
2022 r. kształcili się także uczniowie klas V-VIII 
szkół podstawowych oraz wszystkich klas szkół 
ponadpodstawowych. Przedszkolaki i  uczniowie 

klas I-IV szkół podstawowych kontynuowali w tym 
czasie naukę w trybie stacjonarnym.

Później sytuacja się stabilizowała i kontynuowa-
na była nauka w  murach szkolnych aż do 24 
czerwca. Teraz nadeszły upragnione wakacje!

Można odpocząć, poleniuchować, zregenerować 
siły. Ostatni szkolny dzień upłynie pod znakiem 
podziękowań, nagród, gratulacji, wyróżnień 
i  oczywiście wspomnień, pożegnań i  wzruszeń. 
Niektórzy we wrześniu ponownie wrócą do sta-
rych murów. Inni muszą się z  nimi pożegnać na 
dobre. Rozpoczną kolejny etap nauki w  nowej 
placówce. Niejednemu podczas wspólnych uro-
czystości w starej szkole zakręciła się w oku łezka. 
Ale perspektywa dwumiesięcznej laby z  pewno-
ścią poprawi humor. Wszystkim dzieciom, mło-
dzieży oraz dorosłych życzymy udanych i co waż-
niejsze bezpiecznych wakacji i urlopów!

Trzy najbliższe miesiące spędzi w areszcie 39-letni mieszkaniec 
gminy Rędziny, który dokonał kradzieży rozbójniczej w jednym 
ze sklepów w  powiecie częstochowskim. Na dodatek męż-
czyzna wsiadł za kierownicę pomimo sądowego zakazu. Na tym 
nie koniec jego „wybryków”. Jak się okazało, prowadził pod 
wpływem narkotyków, a  samochód, którym jechał, był kra-
dziony.

Do zdarzenia doszło w piątek (tj. 17 czerwca) w gminie Mstów. Po-
licjanci z Kłomnic otrzymali zgłoszenie od pracownicy sklepu wielo-
branżowego, że doszło tam do kradzieży rozbójniczej. Wstępne 
ustalenia wskazywały, że nieznany mężczyzna wszedł do sklepu 
i zapytał, czy ekspedientka pożyczy mu 100 złotych. Gdy kobieta od-
mówiła, klient wszedł za ladę, wyciągnął z  szuflady pieniądze i wy-
chodząc kopnął pracownicę, która próbowała go powstrzymać. Po 
wszystkim wsiadł do samochodu i odjechał.

Patrol z  Kłomnic wspólnie z  kryminalnymi z  częstochowskiej ko-
mendy w wyniku wnikliwej pracy operacyjnej ustalili, że sprawcą jest 
39-letni mieszkaniec gminy Rędziny, który już wcześniej odbywał ka-
rę pozbawienia wolności za podobne przestępstwa.  
- Po kilku godzinach intensywnych czynności mundurowi namierzyli 
39-latka w pobliskiej miejscowości. Okazało się, że samochód, któ-
rym podróżował, ukradł 2 dni wcześniej z prywatnej posesji - mówi 
podkomisarz Sabina Chyra-Giereś, oficer prasowy częstochowskich 
policjantów. - Ponadto, wsiadł za kierownicę pojazdu posiadając trzy 
dożywotnie zakazy prowadzenia pojazdów mechanicznych, a wstęp-
ne badanie wykazało, że znajdował się pod wpływem metamfetami-
ny - dodaje.

Na wniosek częstochowskiej prokuratury sąd zdecydował, że ko-
lejne 3 miesiące mężczyzna spędzi teraz w areszcie. Za popełnio-
ne czyny grozi do 10 lat pozbawienia wolności, jednak 39-latek 
działał w  warunkach recydywy, dlatego grozi mu kara więzienia 
podwyższona o połowę.

Dyżurny częstochowskiej straży miejskiej 
otrzymał telefonicznie zgłoszenie o  kocie, 
który zaklinował się w  uchylonym oknie 
w  jednym z  mieszkań w  rejonie ul. Waszyng-
tona. Zwierzaka pomogli uwolnić strażnicy 
miejscy i strażacy.

Zgłoszenie wpłynęło do częstochowskiego dy-

żurnego staży miejskiej w czwartek około godziny 
10.40. Kot zaklinował się w jednym z mieszkań na 
trzecim piętrze w rejonie ul. Waszyngtona. Funk-
cjonariusze pojechali pod wskazany adres. Pró-
bowali skontaktować się z mieszkańcami, ale bez 
efektu. O  pomoc poproszono również straż po-
żarną. Zwierzaka na szczęście udało się uwolnić.
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Na częstochowskich ulicach coraz 
częściej będziemy mogli spotkać dro-
gowców. Kumulacja prac związanych 
z bieżącym utrzymaniem ulic nastąpi 
w okresie letnim.

- Remonty i naprawy cząstkowe jezd-
ni wraz z  wyrównywaniem dróg grun-
towych to działania, które są realizo-
wane w  całym mieście i  oczekiwane 
najbardziej przez mieszkańców. Jednak 
obok tych prac istotną rolę w  mieście 
spełniają także czyszczenie nawierzch-
ni ulic, chodników i dróg rowerowych, 
darniowanie tychże, odtwarzanie ozna-
kowania poziomego czy konserwacja 
urządzeń infrastruktury drogowo – od-
wodnieniowej - mówi Maciej Hasik, 
rzecznik prasowy MZD w  Częstocho-
wie.

Oto lista części realizowanych na zle-
cenie MZD przedsięwzięć z  wymienio-
nego zakresu.
• Aktualnie realizowane remonty 

cząstkowe nawierzchni asfaltowych 
– prace w ostatnich lub najbliższych 
dniach prowadzone są m.in. w ciągu 
ulic: 11 Listopada, Mała Warszawka, 
Olszowa, Sportowa, Sokola, Łokietka, 
Turkusowa, Trzcinowa, Pastelowa, 
Sabinowska (rej. Posesji 34), Liszka 
Dolna, Pirotechników, Czeremchowa 
ponadto naprawy patcherem w  uli-
cach: Cieszyńskiej i  Kartuskiej. Ukła-

dany także jest dywanik z frezu w ul. 
Wrzosowej. Kolejne tego typu re-
monty w następnych tygodniach.

• Równanie dróg gruntowych – praca-
mi aktualnie objęte są ulice: Gdań-
ska, Toruńska, Suwalska, Wichrowa, 
Sudecka, Huculska, Józefata, Przelot-
na, boczna od Wielkoborskiej dojazd 
do ogródków działkowych – prace 
będą kontynuowane w kolejnych ty-
godniach także w  innych lokaliza-
cjach.

• Czyszczenie ulic, chodników – w  za-
leżności od standardu drogi sprząta-
nie w ramach stałego utrzymania od-
bywa się od 8 razy w ciągu miesiąca 
(ścisłe centrum miasta), przez 4 razy 
w  ciągu miesiąca (układ komunika-
cyjny wokół centrum miasta), po 2 
razy w  ciągu miesiąca (drogi poza 
centrum miasta). Ponadto realizowa-
ne są także w  zakresie czyszczenia 
prace interwencyjne. Realizacja naj-
częściej w nocy.

• Darniowanie chodników i dróg rowe-
rowych - chodnik i ścieżka rowerowa 
ul. Westerplatte (strona południo-
wa), chodnik ul. Kisielewskiego – od-
cinek od Traugutta do Dmowskiego 
str. zachodnia (+ 2 przejścia dla pie-
szych), chodnik ul. Rakowska str. pół-
nocna (+ 10 wysepek na odcinku od 
Limanowskiego do Jesiennej ), chod-
nik ul. Limanowskiego str. zachodnia 

odcinek od Żareckiej do Rakowskiej, 
chodnik ul. Bugajska str. południowa  
odcinek od przejazdu kolejowego do 
ul. Szerokiej, chodnik ul. Bohaterów 
Katynia str. wschodnia odcinek od 
Różanej do Smolnej.

• Utrzymanie kanalizacji deszczowej – 
polegające na czyszczeniu wpustów 
na terenie miasta zgodnie z harmo-
nogramem ulic pozamiatanych po zi-
mie.

• Odtwarzanie oznakowania poziome-
go dedykowanego wszystkim uczest-
nikom ruchu drogowego – po odtwo-
rzeniu stosownego oznakowania 
w strefie płatnego parkowania, fina-
lizowane są prace polegające na re-
alizacji odtworzeń w ciągu dróg kra-
jowych na terenie Częstochowy, co 
potrwa do końca czerwca, następnie 
oznakowanie poziome odtwarzane 
będzie do końca lata na drogach wo-
jewódzkich, powiatowych i gminnych 
w granicach miasta. Wszędzie ozna-
kowanie odtwarzane jest w możliwie 
pełnym zakresie przede wszystkim 
w  wymiarze w  pełni odpowiadają-
cym za bezpieczeństwo w ruchu dro-
gowym.

- Szereg prac z powyższego zakresu zo-
stało już wykonanych po zimie w więk-
szości rejonów miasta, jednak do koń-
ca lata możemy spodziewać się konty-
nuacji w każdej z branż w całej Często-
chowie. Większość robót może być re-
alizowana tylko przy sprzyjających wa-
runkach atmosferycznych, a  część 
z nich może generować czasowe utrud-
nienia, za które przepraszamy - podsu-
mowuje Maciej Hasik.

fotorelacja / AKTUALNOŚCI

 ■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara

Częstochowa

Nie będzie już kas  
w magistracie

W  budynku Urzędu Miasta przy ul. Ślą-
skiej przestaną funkcjonować kasy Banku 
Handlowego S.A. Wpłat gotówkowych, 
bez dodatkowych opłat, można doko-
nywać na poczcie. Zmiany zostaną 
wprowadzone od 1 lipca.

Urząd Miasta Częstochowy zawarł nową 
umowę na obsługę bankową z  Bankiem 
Handlowym z siedzibą w Warszawie. Nowe 
zapisy będą obowiązywały od lipca tego ro-
ku do końca 2023 roku. Zgodnie z nimi od 
1 lipca w Urzędzie Miasta Częstochowy nie 
będzie możliwości zapłaty należności go-
tówką. Wpłaty gotówkowe będą przyjmo-
wane, bez dodatkowych opłat, we wszyst-
kich placówkach pocztowych wskazanych 
na stronie internetowej Poczty Polskiej S.A.

Bezgotówkowych płatności można doko-
nać przelewem bankowym lub kartą płatni-
czą we wpłatomatach zlokalizowanych 
w  budynkach UM przy ul. Ślaskiej 11/13 
i  Waszyngtona 5 lub poprzez terminale 
płatnicze na stanowiskach obsługi intere-
santów. Umowa zakłada wymianę wpłato-
matów na nowe.

Uwaga:
Numery rachunków bankowych, na które 

należy dokonywać płatności, pozostają bez 
zmian.

MZD

Drogowe porządki.  
Kumulacja prac w okresie letnim
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MERCEDES GLC COUPE 
220 
2.2 D, 4x4, rok prod. 2019, 
kraj., I-wł., serwisowany, 
F-VAT
219.900 zł

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

77.900 zł

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

144.900 zł

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

43.800 zł

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

79.900 zł

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

77.900 zł

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

46.900 zł

AUDI A4 2.0 D, rok prod. 2008, sedan,  29.900 zł
AUDI A6 1.8 E, rok prod. 1998, 14.900 zł
AUDI A6 2.0 D, rok prod. 2008, 30.900 zł
AUDI A6 2.0 D, QUATRO S TRONIC, rok prod. 2018, 

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

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

serwisowany, F-VAT, 149.900 zł
BMW X1 2.0 D, rok prod. 2010, automat,  39.900 zł
CHEVROLET KALOS 1.2 E+LPG, rok prod. 2008,  7.900 zł
DAEWOO MATIZ 1.0 E, rok prod. 2005,  3.900 zł
FORD FOCUS 1.6 E, rok prod. 2008,  14.900 zł
FORD FOCUS 1.5 D, rok prod. 2017, I-wł., serwisowany, 

F-VAT 44.900 zł
FORD KUGA 2.0 D, rok prod. 2010,  33.900 zł
KIA VENGA 1.4 E, kraj., rok prod. 2013,  33.900 zł
MAZDA III 1.6 E, kraj., rok prod. 2003/2004,  2.500 zł
MERCEDES GLC 2.0 D, rok prod. 2018, 4x4, kraj., I-wł.,  

serwisowany,                     166.800 zł
MERCEDES GLC 250, 2.0 E, rok prod. 2018, 4x4, automat, 

kraj., I-wł., F-VAT,                       173.900 zł
MERCEDES ML, 3.0 D, rok prod. 2008,             39.900 zł
NISSAN ALMERA, 1.8 E, rok prod. 2005, kraj.,   6.100 zł

NISSAN X-TRAIL, 1.6 D, zakup 2016, 63.900 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., 18.900 zł
OPEL CORSA C, VAN, 1.3 E, rok prod. 2005, kraj., I-wł.,  

 3.900 zł
PEUGEOT 308 SW 1.6 D, rok prod. 2009, automat, 17.900 zł
RENAULT KANGOO 1.5 D, rok prod. 2017, 52.000 zł
RENAULT LAGUNA COUPE 2.0 E, rok prod. 2008,      

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

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

 54.900 zł
RENAULT TWINGO 1.2 E, rok prod. 2010,     9.900 zł
SEAT TOLEDO 1.2 E, rok prod. 2015, kraj.,  29.900 zł
TOYOTA COROLLA VERSO, 1.8 E, rok prod. 2008, kraj.,  

 23.900 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., serwiso-

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

Wybrane samochody na dzień 24 czerwca 2022

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

218.900 zł
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 ● Akordeon Weltmaister, cena: 
1000 zł. Tel. 514 277 061

 ● Antena do tv z przyłączem (kpl) 
tel. 34 362 94 27 

 ● Aparat fotograficzny klasyczny, 
KODAK KE40 na standardowy 
film, timer, automatyczna lampa 
błyskowa, zasilany 2 baterie  
w zestawie, 45 zł.  
Tel.: 794 239 418

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

 ● Bluza szara męska REEBOK,  
70 zł, tel. 660 714 015

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

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

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

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

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

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

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

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

 ● Koła do Opla 15 na stalowych 
felgach, tel. 501 608 730

 ● Kozako-skarpety czarne, rozm. 
40, 40 zł,  tel. 660 714 015

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

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

 ● Łóżko rehabilitacyjne, elek-
tryczne, sterowane pilotem w 
czterech pozycjach, wysięgnik  
z uchwytem, drewniane wykoń-
czenie obudowy, nowy materac. 
Nie używane. Cena 1400 zł.  
Tel: 500 486 920

 ● Maszyna do szycia przemysło-
wą, marki „minerva” - stan bar-
dzo dobry. Cena do negocjacji.  
Tel. 603 521 686

 ● Materac masujący rehabilitacyj-
ny Enabiol” prod. niemieckiej. 
Podstawowe informacje:  
w internecie wpisać słowo  
„Vitberg”, wskazania do terapii: 
bóle kręgosłupa i karku,  
skurcze łydek i inne.  
Tel: 514 621 011

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

 ● Obraz ręcznie malowany, por-
tret młodej kobiety, akwarele na 
desce lipowej, wymiary: szer. 
20cm x wys. 31cm, cena 40zł. 
Tel. 794 239 418

 ● Okulary oryginalne Carl Zeiss 
Germany Lupenbrille, lupa po-
większając x2, lewy okular do 
prac precyzyjnych, nowe, fute-
rał, tel. 730 016 717

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE
SPRZEDAM 

 ● Opony letnie, 4 sztuki, używane 

215/55 R18 Continental,  

tel. 504 096 304

 ● Pawilon przy pasażu, ul. We-

sterplatte. Wyposażony w kli-

matyzator, chłodnię, WC.  

Sprzedam lub wynajmę za 1 zł.  

Tel. 501 645 181

 ● Pianino Calisio,  

ul. Prądzyńskiego 8/7, Częstocho-

wa, tel. 535 988 066

 ● RADIO, CD, MAGNETOFON - 

2x25W, b. dobre, cena 200 zł. 

Tel: 697 272 102

 ● Rower do ćwiczeń, domowy, 

stacjonarny, b. dobry, cena 100 

zł. Tel: 697 272 102

 ● Spodnie męskie nowe na 130 
cm w pasie, cena: 50 zł. 
Tel. 514 277 061

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

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

 ● Wzmacniacz gitarowy VOX, VT 
20+, 30W, b. dobry, cena 400 zł. 
Tel: 697 272 102

USŁUGI

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

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

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

 ● Malowanie obrazów,  
szkicowanie 
Tel. 667 499 164

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

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

Mieszkanie M1 - 27,5 m²,  
IV piętro w bloku V-piętrowym  
z windą, w dzielnicy Północ.  
Po generalnym remoncie,  
gotowe do zamieszkania. 
Cena: 195,000 zł. 
Tel. 502 036 568

INNE
 ● Lekcje gry na gitarze,  

tel. 697 272 102

 ● Przyjmę lub kupię klatkę dla 

chomika (dość dużą).  

Tel. 667 499 164

 ● Przyjmę: wózki inwalidzkie  

oraz kule. Tel. 667 499 164

 ● Przyjmę drewno na opał,  

tel. 660 714 015

 ● Przyjmę zużyte telefony komór-

kowe, tel. 667 499 164

 ● Trening pamięci, uwagi,  

myślenia logicznego i twórczego,  

od 6 do 106 lat.  

Tel. 668 814 587

 ● Wolny lat 55, bezdzietny,  

niezależny finasowo pozna  

panią. Pani może posiadać  

dzieci.  Tel. 660 006 217

 ● Poznam panią, może być  

z Ukrainy. Tel. 881 503 984

PRACA

 ● Podejmę prace dorywczo: go-

spodarcze, porządkowe, drobne 

remonty. Tel.: 536 512 396

 ● Stajenny Niemcy, praca od zaraz. 

Bezpłatne akwaterowanie.  

Mężczyźni bez załogów.  

Szczegóły pod nr tel.  

+48 725 066 959

Wysłać email
na adres: reklama@zycieczestochowy.pl

Wysłać SMS
na numer 792 620 051

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

Jak zamieścić ogłoszenie w Życiu Częstochowy i Powiatu
Dostarczyć ogłoszenie
Wrzucić do skrzynki: 
42-200 Częstochowa
Al. NMP 51

Treść ogłoszenia: 

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

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

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

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

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

    MOTORYZACJA

    NIERUCHOMOŚCI

    KUPIĘ     SPRZEDAM     ODDAM

    PRACA     INNE    MATRYMONIALNE

KUPON na bezpłatne ogłoszenie 
-  Życie Częstochowy i Powiatu  - 

 O Wynajmę budynek 500 m², me-
dia, siła, pomieszczenia socjalne 
handlowo biurowo usługowe 
przy drodze krajowej 46 za cenę 
20 zł netto. Tel. 601 545 890
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Lolka to 4-letnia suczka, przeby-

wająca w domu tymczasowym i ma-

rząca o opiekunie, który przygarnie 

ją na stałe. Jest miłośniczką przytu-

lania, chętnie spędza czas w domu 

i dobrze bawi się na spacerach.. 

Aktualnie mieszka razem z kotem, 

jest też przyjazna dla innych psów. 

Sprawdzi się więc także w towa-

rzyskim gronie. Lolka jest średniej 

wielkości suczką. Waży 16 kg.  Jest 

zdrowa, wesoła i wysterylizowana.

Bryś to malutki 5-latek bardzo ładnie 

chodzący na smyczy. Jest ruchliwym i pełnym 

życia psem, który dobrze odnajduje się w  

zyciu miejskim. Jest grzeczny w domu oraz 

w samochodzie. Listę jego ulubionych rzeczy 

zdecydowanie otwiera głaskanie. Bryś uwielbia 

poświęcaną mu uwagę. Cieszy go każy gest 

i ruch wykonywany w jego stronę. Z nadzieją 

czeka na nowego opiekuna, z którym przejdzie 

przez resztę życia.

Alfik jest trzyletnim miłośnikiem przytu-

lania. To pełen energii, aczkolwiek grzeczny 

w domu, psiak szukający nowych opiekunów. 

Jest łagodny dla dzieci, więc dobrze odnajdzie 

się wśród  rodziny, ale potrafi również zostać 

sam bez marudzenia, więc sprawdzi sie też 

jako kompan w małym czy jednoosobowym 

gospodarstwie. Alpik lubi spacery i aktywne 

spędzanie czasu. Nie pogardzi jednak chwilami 

relaksu przy telewizorze na wygodnej kanapie.

B RYŚ

LO LK
A

A LF I K

FUNDACJA PSIA DUSZKA
Kontakt: 694 132 231Jeśli szukasz pieska do adopcji, dobrze trafiłeś ;)

Lunka pozdrawia z nowego domu!

B R U N O

Bruno - Czeka u nas na dom już prawie cztery 
lata. Piesek trafił pod nasza opiekę od kobiety, która 

przygarnęła go do domu z ulicy, ale nie umiał po-

rozumieć się z jej psami. Bruno nie kocha od razu, 

potrzebuje kilku spotkań aby zaufać, ale gdy to już się 

stanie, oddaje się bez granic tej miłości. Osoby które 

regularnie wyprowadzają go na spacery mogą go 

tulić, brać na ręce, przytrzymywać i wykonywać czyn-

ności pielęgnacyjne. Każda nowa osoba może z nim 

wyjść na spacer, ale nie może go sama dotykać ani 

zapiąć mu smyczy. Następuje jednak moment kiedy 

on przyjmuje taka osobę do grona zaufanych i wtedy 

aż miło patrzeć jak ciśnie się na kolana. Bruno woli 

być jedynakiem bo z psami idzie mu dłużej. Nasze 

fundacyjne na spacerach już zna i nie szuka konfliktu, 

natomiast nowy pies wywołuje u niego niepokój i cza-

sami Bruniu próbuje mu coś wytłumaczyć. Te zacho-

wania powodują, że chłopak tak długo czeka na dom 

i swojego człowieka. Było wielu chętnych, ale osoby 

te rezygnowały gdy dowiadywały się, że trzeba 

pieska odwiedzić więcej razy. My się nie poddajemy 

i dzielnie szukamy mu domku. Bruniu bardzo szybko 

się uczy. Poznał swego czasu kilka komend i gdy tylko 

ktoś chciałby z nim poćwiczyć będzie niezły materiał 

na uczonego psa bo ma duża motywację do pracy i 

energię którą można w fajny sposób wykorzystać. 

Bruno ma 5 lat, jest pieskiem niedużym. Waży teraz 

nieco więcej, bo mu urosło sadełko zimowe, ale jego 

waga standardowa to 12-13 kg. Jest pogodny, szybki, 

zwinny. Pięknie stróżuje i jeśli ktoś chciałby psiaka, 

który przez ogrodzenie pokazuje obcym, że nie warto 

wchodzić to on bardzo ładnie potrafi zagrać obrońcę 

domu :)

S A R A
Sara to 7 letnia sunia z przyjaznym charak-

terem i prawie 3 letnim stażem w naszej Fun-

dacji!  Jest cudna, z wyglądu przypomina trochę 

krótkowłosego owczarka niemieckiego, który 

skurczył się w praniu...

Mimo, że jest już dorosła to ma świetny kontakt  

z ludźmi, bardzo lubi dwunożnych, jest miła,  

przyjacielska, chętnie nawiązuje relacje.

Sara niecierpliwie czeka na nowy dom, potrafi 

chodzić na smyczy – stara się chodzić przy 

nodze, chętnie spaceruje, chętnie spędza czas z 

ludźmi. Nie szuka konfliktów z innymi psami, ale 

nie  przepada za innymi suczkami. Zna warunki  

domowe, jednak zamiast bloków idealny byłby 

 dla niej dom z ogródkiem:)

Wszelkie informacje o Sarze oraz o procedurze 

adopcji uzyskasz pod numerem tel.:  

694-132-231
Kontaktując się pamiętaj o podaniu jej imienia!
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