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Krzepice

Częstochowa

Ławeczka Piotra Machalicy
stanęła w trzeciej alei

Kierowca osobówki
zderzył się
z pojazdem
ciężarowym

Tragiczny wypadek na drodze krajowej nr
43 w miejscowości Krzepice. Kierowca
seata toledo z niewyjaśnionych jak na
razie przyczyn zjechał na przeciwny pas
ruchu i zderzył się czołowo z pojazdem
ciężarowym. Życia mężczyzny siedzącego
za kierownicą osobówki nie udało się uratować.

Od uroczystego odsłonięcia ławeczki
Piotra Machalicy rozpoczął się w naszym mieście festiwal imienia tego
nieodżałowanego aktora, który
ostatnie lata życia związał z Częstochową.
Ławeczka stoi w III Alei NMP, na wysokości Miejskiej Galerii Sztuki niedaleko
od fontanny „Dziewczynka z gołębiami”. Pomysł stworzenia takiego elementu małej architektury wyszedł od
Małgorzaty Iżyńskiej, a autorem projektu rzeźby aktora jest Zbigniew Stanuch.
Odsłonięcia ławeczki Piotra Machalicy
dokonał 1 lipca jego przyjaciel, znany
malarz, pisarz i pieśniarz Jan Wołek,
w towarzystwie Aleksandry Sosnowskiej-Machalicy - żony aktora. W spotkaniu wzięło udział wielu częstochowskich i warszawskich przyjaciół artysty,
w tym znani aktorzy.
Wśród festiwalowych wydarzeń były
między innymi: spektakl ,,Serca na odwyku” (z Hanną Śleszyńską, Katarzyną

Żak, Michałem Pielą, Cezarym Żakiem) oraz koncert galowy ,,Moje
chmury płyną nisko” (z udziałem
Magdy Umer, Nuli Stankiewicz, Katarzyny Żak, Ewy Żmijewskiej, Shanderlicy Casper, Janusza Strobla, Artura
Żmijewskiego, Cezarego Żaka, Andre
Hubnera-Ochodlo, Olka Klepacza,
Marcina Januszkiewicza, Pawła Pańty, Michała Rorata, Krzysztofa Niedźwieckiego, Cezarego Konrada). Była
również projekcja spektaklu Teatru
Telewizji ,,Smutne miasteczko”, wernisaż wystawy fotografii Piotra Machalicy z różnych okresów, spotkanie

z cyklu ,,Nieśmiertelni” – z udziałem
takich postaci jak Magda Umer, Nula Stankiewicz,
Jerzy Bończak,
Krzysztof Materna, Janusz Strobel,
Artur Żmijewski, Jan Wołek, Robert
Dorosławski, Adam Machalica,
a także koncert Nuli Stankiewicz i Janusza Strobla ,,Tak młodo jak teraz”.
Organizatorem głównym wydarzenia była Fundacja im. Piotra Machalicy, a współorganizatorami – Miejska Galeria Sztuki, Teatr im. Adama
Mickiewicza oraz Fundacja Złota
Gwiazda.

Do zdarzenia doszło w czwartek, 30 czerwca, przed godziną 16.00. Kierowca osobówki jechał w kierunku Wielunia. W pewnym
momencie zjechał na przeciwległy pas ruchu i czołowo zderzył się z jadącym z przeciwka ciągnikiem siodłowym renault wraz
z naczepą. Niestety, na skutek zdarzenia
kierowca seata poniósł śmierć na miejscu. Aktualnie trwają czynności zmierzające do
potwierdzenia tożsamości ofiary wypadku,
jednak ze wstępnych ustaleń wynika, że jest
to mieszkaniec powiatu oleskiego. Ciągnikiem siodłowym kierował 51-letni obywatel
Ukrainy na stałe mieszkający w również powiecie oleskim. Mężczyzna był trzeźwy - mówi asp. Kamil Raczyński z kłobuckiej policji.
Na miejscu zdarzenia pracowali między
innymi policjanci z kłobuckiej drogówki
oraz technik kryminalistyki. Czynności policyjne są realizowane pod nadzorem częstochowskiego prokuratora. Przez kilka
godzin droga krajowa nr 43 była całkowicie zablokowana - policjanci wyznaczyli
objazdy przez centrum Krzepic. Dokładne
przyczyny i okoliczności tego tragicznego
wypadku będą wyjaśniane w toku postępowania przygotowawczego.

Najpierw zaatakował pielęgniarkę, a później policjantów
Do trzech lat więzienia grozi 32-latkowi, który w przychodni lekarskiej
zaatakował pielęgniarkę, a następnie
policjantów. Wcześniej wszedł bez pytania do gabinetu lekarskiego z butelką
alkoholu w dłoni... Mężczyzna został tymczasowo
aresztowany.
Dyżurny z „czwórki” otrzymał wezwanie na interwencję wobec agresywnie zachowującego się mężczyzny

w przychodni lekarskiej. Policjanci, którzy przyjechali na miejsce ustalili, że pobudzony mężczyzna wszedł bez pytania
do gabinetu lekarskiego z butelką alkoholu w ręce i zaczął się głośno zachowywać. Pielęgniarka, która przebywała
w tym pomieszczeniu zwróciła mu uwagę, by wyszedł i się uspokoił. To jeszcze
bardziej go rozwścieczyło. - Agresor zaatakował kobietę, rozbijając szklaną butelkę na jej głowie. Gdy kobieta uciekła
do pokoju obok, napastnik poszedł za
nią i szarpał drzwi tak długo, aż wyrwał

klamkę i ponownie ją zaatakował. Zanim
został odciągnięty przez innych pacjentów, zdążył jeszcze kilkukrotnie uderzyć
pracownicę przychodni - relacjonuje
podkomisarz Sabina Chyra-Giereś, oficer
prasowy częstochowskiej policji.
Gdy na miejscu pojawili się dzielnicowi
z komisariatu IV, 32-letni mieszkaniec
Częstochowy był zamknięty przez portiera w jednym z pomieszczeń przychodni.
Po krótkiej rozmowie z policjantami,
mężczyzna na chwilę się uspokoił, jednak
wychodząc na korytarz znów wpadł

w szał - bijąc i kopiąc interweniujących
policjantów.
Policjanci obezwładnili 32-latka i doprowadzili go do policyjnego aresztu.
Dwa dni później sąd, na wniosek częstochowskiej prokuratury zdecydował, że
32-latek kolejne 3 miesiące spędzi
w areszcie.
Za naruszenie nietykalności cielesnej
świadka zdarzenia, który odciągał go
od kobiety oraz uderzenie pielęgniarki
i policjantów, grozi mu kara do 3 lat
więzienia.
■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara
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Częstochowa

Łąka kwietna na Rynku
Wieluńskim
Kolorowo zrobiło się na rynku Wieluńskim. A wszystko to za sprawą łąki
kwietnej, która zajmuje powierzchnię
koło tysiąca metrów kwadratowych. W
sumie znajdziemy tam kilkadziesiąt gatunków roślin i kwiatów.
Łąka kwietna została założona w ramach
programu „Almette chroni łąki” dzięki współ-

pracy miasta z Fundacją „Łąka”.
Obecnie, gdy dotkliwie odczuwamy zjawisko suszy hydrologicznej, łąki kwietne pozostają ciągle zielone, podczas gdy trawniki
stają się żółte, tracąc całą swoją wartość
biologiczną. Co istotne jeden metr kwadratowy łąki kwietnej jest w stanie pochłonąć
tyle dwutlenku węgla i pyłów zawieszonych
co jedno pięcioletnie drzewo.

Edukacja

Samorządówka będzie miała
swojego patrona
Generał Józef Sowiński będzie patronem
VIII Liceum Ogólnokształcącego Samorządowego. Zgodę na to wyrazili miejscy
radni.
Zgodnie z ministerialnym rozporządzeniem rada pedagogiczna, rada rodziców i
samorząd uczniowski wspólnie wnioskowali
do Rady Miasta o nadanie szkole patrona.
Wybrali zasłużonego uczestnika insurekcji
kościuszkowskiej.
Generał Józef Sowiński stał się symbolem
patriotyzmu, ikoną walki o państwowość

Polską. Zginął na posterunku bojowym 6
września 1831 roku, a jego śmierć stała się
symbolem bohaterstwa w walce o niepodległość Ojczyzny. Postać generała Józefa Sowińskiego była wzorem nie tylko dla powstańców styczniowych, ale również dla powstańców warszawskich. Inspirowała twórców literatury i sztuki.
Józef Sowiński nie zawahał się poświęcić
życia w myśl własnych przekonań. Swoją postawą udowodnił, że Ojczyzna była dla niego
nadrzędną wartością.

Częstochowa

Będzie nowy wybieg dla psów.
Tym razem na Ostatnim Groszu
Miasto ogłosiło przetarg na budowę wybiegu dla psów w dzielnicy Ostatni Grosz.
Zadanie na tę inwestycję to pomysł mieszkańców. Zostanie ono zrealizowane w
ramach budżetu obywatelskiego.
W ramach prac zostanie usunięta kolidująca
zieleń, a teren przeznaczony na wybieg dla psów
wyrównany. Inwestycja zakłada też budowę

ogrodzenia, utwardzenie nawierzchni kostką
brukową, montaż elementów małej architektury
i elementów wyposażenia wybiegu. Na koniec
zostaną odtworzone trawniki.
Oferty można składać do 12 lipca, do godz.
9.00, w formie elektronicznej przez ePUAP lub
miniPortal.
Wykonawca wyłoniony w postępowaniu przetargowym powinien zakończyć prace do 30 października.

Jasna Góra

W lipcu dotrą kolejni pielgrzymi
Ponad 7,7 tysięcy osób dotrze w lipcu do
naszego miasta. W sumie zgłoszono 45
pielgrzymek. Część pątników przyjdzie,
część przybiegnie, a część przyjedzie na
rowerach, rolkach bądź koniach.
Największej liczby pielgrzymów możemy spodziewać się 15 lipca, wtedy do miasta wejdzie
m.in. pielgrzymka z Poznania (licząca ponad 1300
osób) oraz z Przemyśla (1000 osób). Dużej grupy
pątników spodziewamy się także 31 lipca kiedy
przybędą grupy z Czerwiennego, Bachledówki
(ok. 1200 osób) z Bydgoszczy (500).
W lipcu w Częstochowie pojawią się także m.
in. większe piesze grupy piesze z Ostrowa Wielkopolskiego, Pszczyny, Tarnowskich Gór, Piekar
Śląskich, Kalwarii Zebrzydowskiej, Trzemeśni,
Wadowic, Łodzi, Krakowa, Gorzkowic, Świerklan,
Lubomii, Miasteczka Śląskiego czy Czeskiego Cieszyna.
Oprócz tego na Jasną Górę dotrą również pielgrzymki:
•
biegowa z Kalisza,
•
konna z Dąbrówki Kościelnej,
•
rolkowa z Wrocławia,

•
a także kilka pielgrzymek rowerowych z Opola, Koszalina, Strzelec Krajeńskich, Gdańska, Kamienia Pomorskiego, Łasku, Falkowic czy
Lubojni.
Warto jednak zaznaczyć, że statystyki obejmują tylko grupy zorganizowane, które zgłosiły zamiar wejścia do Częstochowy (z reguły wraz z potrzebą zabezpieczenia przejścia przez służby
miejskie określoną trasą) i o których informacje
posiada Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego Urzędu Miasta. Nie obejmuje ona
pielgrzymów indywidualnych, a także pielgrzymek i grup zorganizowanych przybywających do
Częstochowy samochodami prywatnymi, autokarami czy pociągami.
Przy tej okazji warto wspomnieć, że ruch pielgrzymkowy w naszym mieście dopiero się rozpoczął. W czerwcu do Częstochowy dotarło niespełna 2 tysiące osób. Na sierpień natomiast zgłoszono pielgrzymki liczące łącznie ok. 37 tysięcy osób
- ta liczba z pewnością ulegnie jeszcze zmianie.
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Od 1 stycznia

Filia biblioteczna w nowej siedzibie
Filię nr 15 Biblioteki Publicznej im.
dr. Władysława Biegańskiego w
Częstochowie czeka przeprowadzka. Od 1 sierpnia będzie ona
funkcjonować przy ul. Jerzego Szajnowicza-Iwanowa 55.
Częstochowscy radni, podczas
ostatniej sesji, zdecydowali o zmianie
adresu Filii nr 15 Biblioteki Publicznej.
Dotychczasowa siedziba nie spełniała
podstawowych wymogów dostępności i standardów dobrze funkcjonującej placówki bibliotecznej, co stanowiło znaczne utrudnienie dla odwiedzających.
To właśnie osoby korzystające z
usług Filii nr 15 – mieszkanki i mieszkańcy dzielnicy Częstochówka-Parkit-

ka – aktywnie włączyli się w poszukiwanie pomieszczenia odpowiadającego im lokalizacją oraz standardem i
przedstawiali różne propozycje, finalnie wskazując na lokal usługowy przy
ul. Jerzego Szajnowicza-Iwanowa 55.
Nowa siedziba mieści się w bloku
mieszkalnym, posiada dwa wejścia z
poziomu chodnika, duże okna, centralne ogrzewanie, klimatyzowaną powierzchnię magazynową, toaletę i szereg innych dogodności niezbędnych
dla sprawnego funkcjonowania i pełnej dostępności placówki bibliotecznej. Po przewiezieniu i ustawieniu
sprzętów i zbiorów można będzie
wznowić działalność biblioteki. Ma to
nastąpić 1 sierpnia.

Częstochowa

Szkolna rywalizacja sportowa
Ponad 4 tys. uczennic i uczniów
wzięło udział w zawodach trwających cały rok szkolny. Sportową
rywalizację podsumowano w sali
sesyjnej magistratu.
Realizatorem tego zadania, powierzanego przez Gminę Miasto Częstochowę, jest Zarząd Miejski Szkolnego
Związku Sportowego - przeprowadził
on w roku szkolnym 2021/2022 83
zawody w 16 dyscyplinach sportowych. Wzięło w nich udział ponad
4200 młodych ludzi.
W ,,Igrzyskach Dzieci” (ID) sklasyfikowano 27 szkół wśród dziewcząt i
38 wśród chłopców, w 16 dyscyplinach sportowych. W ramach ,,Igrzysk
Młodzieży Szkolnej” (IMS) z kolei sklasyfikowano 26 szkół wśród dziewcząt
i 34 wśród chłopców, w 15 dyscyplinach, a ,,Licealiady” (L) – 15 szkół
wśród dziewcząt i 18 wśród chłopców, w 14 dyscyplinach.
Zarząd Miejski Szkolnego Związku
Sportowego był organizatorem 3 finałów wojewódzkich – szkolnej ligi
lekkoatletycznej (L), sztafetowych
biegów przełajowych (ID, IMS, L) oraz
szachów ( ID, IMS, L) – a także 2 półfinałów wojewódzkich w piłce siatkowej
chłopców (IMS i L).
Częstochowskie szkoły startowały 1
finale ogólnopolskim (SP nr 7 zajęła II
m-ce w ,,Igrzyskach Dzieci” (ID) dziewcząt w sztafetowych biegach przełajowych) oraz 17 finałach wojewódzkich.

Wyniki w tych ostatnich poniżej
(ID – ,,Igrzyska Dzieci”, IMS –
,,Igrzyska Młodzieży Szkolnej”, L
– ,,Licealiada”):
■ I m-ce: SP nr 7 ID dziewcząt – trójbój
lekkoatletyczny
■ I m-ce: SP nr 7 ID dziewcząt – sztafetowe biegi przełajowe
■ I m-ce: Szkoła Mistrzostwa Sportowego
Nobilito ID chłopców – sztafetowe biegi
przełajowe
■ I m-ce: IX Liceum Ogólnokształcące im.
C.K. Norwida L chłopców – piłka siatkowa
■ I m-ce: Szkoła Mistrzostwa Sportowego
Nobilito ID chłopców – piłka nożna
■ II m-ce: SP nr 7 IMS dziewcząt – sztafetowe biegi przełajowe
■ II m-ce: IV LO im. H. Sienkiewicza L
chłopców – sztafetowe biegi przełajowe
■ II m-ce: SP nr 7 ID dziewcząt – czwórbój
lekkoatletyczny
■ II m-ce: Szkoła Mistrzostwa Sportowego
Nobilito IMS chłopców – piłka nożna
■ III m-ce: IV LO im. H. Sienkiewicza L
dziewcząt – badminton
■ III m-ce: II LO im. R. Traugutta L chłopców – badminton
■ IV m-ce: VII LO im. M. Kopernika L chłopców – tenis stołowy
■ IV m-ce: IX LO im. C.K. Norwida L dz +
chł – szachy
■ IV m-ce: IX LO im. C.K. Norwida L dziewcząt – piłka ręczna
■ IV m-ce: SP nr 2 IMS chłopców – piłka
siatkowa
■ V m-ce: Zespół Szkół Gastronomicznych
L dziewcząt – tenis stołowy

Woda dla psiaków przed magistratem
Przed Urzędem Miasta – podobnie
w latach poprzednich – na zwierzaki czeka świeża woda. Mogą się
jej napić zarówno te czworonogi,
których właściciele właśnie załatwiają jakieś urzędowe sprawy, jak i
te, które wybrały się na spacer.
Opatrzone logo Częstochowy stojaki z miskami ustawiono przy wejściu
do budynków Urzędu Miasta.
Przypomnijmy przy okazji podstawowe zasady opieki nad czworonogami w okresie wysokich temperatur.
Opiekunki i opiekunowie powinni zadbać o to, aby buda lub kojec znajdowały się w cieniu, koniecznie w pobliżu miski ze świeżą wodą. Podczas

przechadzek z psem należy wybierać
miejsca, w których będzie miał możliwość kąpieli i ochłodzenia organizmu. Kiedy panuje wyjątkowy upał,
najlepiej wybierać się na spacery rano lub wieczorem. Warto także pamiętać o zabraniu ze sobą ręcznika
bądź spryskiwacza.
Pod żadnym warunkiem nie należy
zostawiać zwierzęcia samego w zamkniętym pojeździe. Jeżeli zauważamy tego rodzaju sytuację, należy natychmiast zadzwonić na policję lub
straż miejską. Podróżując z psem samochodem, warto też co 2 lub 3 godziny zrobić postój i wyprowadzić go
na krótki spacer.
■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara
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Wybrane samochody na dzień 1 lipca 2022
AUDI A6
2.0 D, rok prod. 2021,
I-wł., serwisowany, F-VAT,
gwarancja producenta

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

218.900 zł

79.900 zł

MERCEDES GLC COUPE
220
2.2 D, 4x4, rok prod. 2019,
kraj., I-wł., serwisowany,
F-VAT

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

219.900 zł

144.900 zł

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

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

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

46.900 zł

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

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 D, QUATRO S TRONIC, rok prod. 2018,
kraj., I-wł., serwisowany, F-VAT
139.900 zł
BMW 3 GT 2.0 D, kraj., rok prod. 2018, I-wł., serwisowany, 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
HONDA CIVIC 1.8 E, rok prod. 2009, 
28.200 zł
HONDA CRV 2.0 E, 4x4, rok prod. 2004, 
21.900 zł
KIA VENGA 1.4 E, kraj., rok prod. 2013, 
33.900 zł
MAZDA 3 1.6 E, kraj., rok prod. 2003/2004, 
5.900 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 X-TRAIL, 1.6 D, zakup 2016,
63.900 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
VOLVO S60 2.0 D, rok prod. 2017, kraj., 
73.000 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
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BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE
SPRZEDAM

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

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

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

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

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

● 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

● 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

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

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

● 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
● Meble w dobrym stanie, ładne,
Częstochowa, tel. 508 747 290
● Obraz ręcznie malowany, portret młodej kobiety, akwarele na
desce lipowej, wymiary: szer.
20cm x wys. 31cm, cena 40zł.
Tel. 794 239 418

● Kamienie białe ogrodowe
ozdobne, 1,80 kg,
tel. 508 747 290
● Kawiarka ciśnieniowa De Longhi CAFE TREVISTO, b. dobra,
cena 100 zł. Tel: 697 272 102

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

● Kiosk typu „RUCH”, tanio sprzedam, tel. 695 480 723
● Koła do Opla 15 na stalowych
felgach, tel. 501 608 730

INNE

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

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
O Wynajmę budynek 500 m², media, siła, pomieszczenia socjalne
handlowo biurowo usługowe
przy drodze krajowej 46 za cenę
20 zł netto. Tel. 601 545 890
● Opony letnie, 4 sztuki, używane
215/55 R18 Continental,
tel. 504 096 304
● Pawilon przy pasażu, ul. Westerplatte. Wyposażony w klimatyzator, chłodnię, WC.
Sprzedam lub wynajmę za 1 zł.
Tel. 501 645 181
● Pianino Calisio,
ul. Prądzyńskiego 8/7, Częstochowa, tel. 535 988 066
● RADIO, CD, MAGNETOFON 2x25W, b. dobre, cena 200 zł.
Tel: 697 272 102

● Lekcje gry na gitarze,
tel. 697 272 102

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

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

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

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

● Wózek inwalidzki, automat, cena wywoławcza: 2000 zł.
Tel. 534 917 417

● Przyjmę drewno na opał,
tel. 660 714 015

● 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 / Częstochowskie 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

● Przyjmę zużyte telefony komórkowe, 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: gospodarcze, porządkowe, drobne
remonty. Tel.: 536 512 396

● Malowanie obrazów,
szkicowanie
Tel. 667 499 164
● Naprawa pomp wodnych, hydroforowych, samochodowych
i cyrkulacyjnych. Ul. Ikara 133a,
tel. 669 245 082

● Stajenny Niemcy, praca od zaraz.
Bezpłatne akwaterowanie.
Mężczyźni bez załogów.
Szczegóły pod nr tel.
+48 725 066 959

● Rower do ćwiczeń, domowy,
stacjonarny, b. dobry, cena 100
zł. Tel: 697 272 102

KUPON na bezpłatne ogłoszenie
-

Życie Częstochowy i Powiatu -

 MOTORYZACJA

 KUPIĘ

 SPRZEDAM

 ODDAM

 NIERUCHOMOŚCI

 PRACA

 MATRYMONIALNE

 INNE

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

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

Jak zamieścić ogłoszenie w Życiu Częstochowy i Powiatu
Dostarczyć ogłoszenie

Wysłać SMS

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

Przez internet

Wysłać email
na adres: reklama@zycieczestochowy.pl

Adres redakcji:
42-200 Częstochowa, al. NMP 51
tel. 792 620 051

na numer 792 620 051

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

Wydawca:

Kontakt internetowy:

Telefon:

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: 792 620 051
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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
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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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