
W  minioną środę 27 lipca na torze 
w  Ostrowie Wielkopolskim rozegrano za-
ległą 2. rundę Pucharu Ekstraligi 250cc. 
Reprezentant Włókniarza Szymon Ludwi-
czak  po pięciu seriach startów został 
sklasyfikowany na trzecim stopniu podium 
z  dorobkiem 12 punktów, a  w  klasyfikacji 
generalnej całego cyklu zajął 1. miejsce!

W ramach 2. rundy Pucharu Ekstraligi 250cc star-
towało dwóch zawodników reprezentujących bar-
wy Włókniarza Częstochowa – Szymon Ludwiczak 
oraz Marcel Kowolik. Od samego początku zawo-
dów reprezentowali się bardzo dobrze. Ostatecz-
nie po pięciu seriach startów Szymon Ludwiczak 
sklasyfikowany został na trzecim stopniu podium 
z  dorobkiem 12 punktów. Z  kolei Marcel Kowolik 
uplasował się na 6. miejscu i  zapisał przy swoim 
nazwisku 11 “oczek”. – Co jednak najważniejsze, 
Szymon Ludwiczak w klasyfikacji generalnej całego 
cyklu Pucharu Ekstraligi 250cc zajął 1. miejsce! Nie-

wątpliwie jest to ogromny sukces na-
szego młodego zawodnika, który na 
przestrzeni 8 rund wywalczył aż 93 
punkty. Solidny wynik wykręcił rów-
nież Marcel Kowolik (11. miejsce – 50 
punktów) – podkreśla klub, ciesząc 
się z sukcesów swojego wychowanka.
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Awans do III rundy 
europejskich pucharów

Raków wygrał  
w Kazachstanie
 Raków Częstochowa zwyciężył w spo-
tkaniu rewanżowym z FC Astana 1:0,  
a w całym dwumeczu drużyna szkole-
niowca Marka Papszuna wygrała aż 6:0. 
Bramkę dla Czerwono-Niebieskich zdobył 
w Kazachstanie Vladyslav Kochergin.

Wiadomo już, że w kolejnym etapie Ligi Konfe-
rencji Europy UEFA częstochowska drużyna zmie-
rzy się ze zwycięzcą pary Spartak Trnava/Ne-
wtown. Znane są także terminy tych spotkań – 
pierwszy mecz zostanie rozegrany w czwartek 4 
sierpnia na wyjeździe, a rewanż zaplanowany zo-
stał na 11 sierpnia na stadionie przy ul. Limanow-
skiego 83.

 
FC Astana – Raków Częstochowa 0:1

Bramki: Kochergin 15′
 
Raków: Kovačević – Svarnas, Arsenić, Run-
dić, Lederman (83. Sturgeon), Papaniko-
laou (56. Sapała), Tudor, Kun, Wdowiak (83. 
Gutkovskis), Kochergin (76. Czyż), Musiolik 
(76. Piasecki)
 
FC Astana: Zarutskiy – Gabyshev, Beskoro-
vainyj, Kussyapov, Garcia (74. Basmanov), 
Polyakov, Vloet, Manzorro (82. Pertsukh), 
Ebong, Eugenio, Aymbetov (32. Dosmagam-
betov)

MOSiR Częstochowa

Pływalna 
Letnia czynna 
dłużej
Sama pływalnia będzie otwarta do godz. 
20, natomiast kasy będą zamykane go-
dzinę wcześniej. Chcąc popływać, 
powinniśmy więc zdążyć z zakupem wej-
ściówki do godz. 19. 

 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji informuje, że 
Pływalnia Letnia przy ul. Dekabrystów w sierpniu 
nadal funkcjonować będzie do godz. 20.00. Kasy 
obiektu czynne będą do godz. 19.00. Po tej godzi-
nie nie będzie już możliwości zakupu biletu wstę-
pu na Pływalnię. Pływalnia w trwającym sezonie 
letnim otwarta będzie do 28 sierpnia.  Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza!

 ■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj

Ogromny sukces Szymona Ludwiczaka

Reprezentant Włókniarza 
zwycięzcą cyklu  
Pucharu Ekstraligi 250cc!

Nie zwlekaj - zapisz się już dziś!
Liczba uczestników ograniczona.
Informacja:
tel. 696 48 66 80

Punktacja:
1. Kacper Mania (Unia Leszno)  – 14 (3,3,3,2,3) 
2. Antoni Kawczyński (Motor Lublin)  – 13 (3,2,3,2,3) 
3. Szymon Ludwiczak (Włókniarz Częstochowa)  
 – 12 (2,3,1,3,3) 
4. Kevin Małkiewicz (GKM Grudziądz)  – 12 (2,3,3,2,2) 
5. Gracjan Szostak (TŻ Ostrovia)  – 11 (3,1,2,2,3) 
6. Marcel Kowolik (Włókniarz Częstochowa)  – 11 (1,3,2,3,2) 
7. Jakub Breński (KS Toruń)  – 9 (1,2,1,3,2) 
8. Denis Andrzejczak (Stal Gorzów)  – 8 (0,2,2,3,1) 
9. Mikołaj Krok (Stal Gorzów)  – 8 (3,2,2,1,0) 
10. Kamil Witkowski (Unia Leszno)  – 7 (2,0,3,1,1) 
11. Krzysztof Skorczyk (Unia Leszno)  – 4 (1,1,0,0,2) 
12. Ksawery Słomski (KS Toruń)  – 4 (1,1,1,1,0) 
13. Eryk Farański (WTS Sparta Wrocław)  – 3 (2,u,0,0,1) 
14. Mikołaj Duchiński (KS Toruń)   – 2 (0,1,0,1,d) 
15. Konrad Pawłowski (GKM Grudziądz)  – 1 (0,0,1,0,0) 
16. Krystian Buczyński (Motor Lublin)  – 1 (0,1) 
17. Damian Miller (GKM Grudziądz)  – 0 (0,0,0,-,-)

Najlepsza “15” klasyfikacji generalnej:
1. Szymon Ludwiczak (Włókniarz Częstochowa)  – 93 pkt 
2. Kevin Małkiewicz (GKM Grudziądz)  – 84 pkt 
3. Mikołaj Krok (Stal Gorzów)  – 75 pkt 
3. Marcel Juskowiak (Unia Leszno)  – 75 pkt 
5. Dawid Grzeszczyk (Motor Lublin)  – 67 pkt 
6. Antoni Kawczyński (Motor Lublin)  – 60 pkt 
7. Kacper Mania (Unia Leszno)  – 58 pkt 
8. Jan Przanowski (GKM Grudziądz)  – 57 pkt 
9. Gracjan Szostak (TŻ Ostrovia)  – 54 pkt 
10. Denis Andrzejczak (Stal Gorzów)  – 51 pkt 
11. Marcel Kowolik (Włókniarz Częstochowa)  – 50 pkt 
12. Mikołaj Duchiński (KS Toruń)  – 47 pkt 
13. Kamil Witkowski (Unia Leszno)  – 45 pkt 
14. Jakub Breński (KS Toruń)  – 41 pkt 
15. Damian Miller (GKM Grudziądz)  – 27 pkt
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AKTUALNOŚCI

MOPS w Częstochowie przypomina

Zasady skierowania  
do domu pomocy społecznej

Dom Pomoc Społecznej to 
miejsce, gdzie świadczona jest 
całodobowa opieka nad oso-
bami, które nie są w stanie 
funkcjonować samodzielnie. 
MOPS w Częstochowie przypo-
mina procedurę kierowania do 
DPS.  

 
Zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 
12 marca 2004 r. o pomocy społecz-
nej prawo do umieszczenia w domu 
pomocy społecznej przysługuje oso-
bie wymagającej całodobowej opieki z 
powodu wieku, choroby lub niepełno-
sprawności, niemogącej samodzielnie 
funkcjonować w codziennym życiu, 
której nie można zapewnić niezbęd-
nej pomocy w formie usług opiekuń-
czych. 
 
Podstawą do wszczęcia postępowa-
nia o skierowanie do domu pomocy 
społecznej jest złożenie wniosku z 
podpisem osoby kierowanej do DPS, 
bądź wniosku przedstawiciela usta-
wowego, wraz z zaświadczeniami le-
karskimi. 
 
Kolejny etap to przeprowadzenie 
przez pracownika socjalnego wywia-
du środowiskowego w miejscu za-
mieszkania osoby ubiegającej się o 
pomoc. Od momentu wydania decyzji 
okres jej uprawomocnienia wynosi 14 
dni. Po tym czasie, w przypadku braku 
miejsc w domu pomocy społecznej, 
osoba kierowana wpisana zostaje na 
listę oczekujących i jest przyjmowana 
na wolne miejsce zgodnie z kolejno-
ścią na liście. 
Jeśli osoba kierowana do domu po-
mocy społecznej ma najbliższą rodzi-
nę (tj. rodziców, dzieci oraz współmał-
żonka) u tych osób również są prze-
prowadzane wywiady środowiskowe 
w celu ustalenia ich sytuacji dochodo-
wej, rodzinnej i majątkowej, a co za 
tym idzie kwoty partycypacji w kosz-
tach utrzymania ich członka rodziny w 
domu pomocy społecznej.

 
Pobyt w domu pomocy społecznej 
jest odpłatny – do wysokości średnie-
go miesięcznego kosztu utrzymania w 
danym DPS. Ustawa z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej wprowa-
dza trójstopniową partycypację w 
k o s z t a c h  u t r z y m a n i a .  
1. Jako pierwsza opłatę ponosi osoba 
kierowana do domu pomocy społecz-
nej – w wysokości 70% jej dochodu 

własnego.

2. W drugiej kolejności, w myśl usta-
wy, zobowiązani do ponoszenia 
kosztów są członkowie najbliższej 
rodziny osoby kierowanej tj. małżo-
nek, a następnie zstępni (m.in. dzie-
ci) i wstępni (m.in. rodzice). Dzieje 
się tak wtedy, gdy odpłatność wno-
szona przez osobę kierowaną do 
domu nie pokrywa w pełni kosztu 
utrzymania w DPS. Ustawa określa, 
że najbliżsi członkowie rodziny są 
zobowiązani do ponoszenia odpłat-
ności w przypadku, gdy mają do-
chód wyższy niż 300% kryterium do-
chodowego określonego w ustawie 
o pomocy społecznej – obecnie kry-
terium z ustawy wynosi dla osoby 
samotnie gospodarującej 776 zł, na-
tomiast kryterium dla osoby w ro-
dzinie to 600 zł. 

3. W momencie, gdy dochód osoby 
kierowanej do domu pomocy spo-
łecznej oraz dochód członków naj-
bliższej rodziny nie jest w stanie po-
kryć całości kosztu pobytu w DPS, 
brakującą część pokrywa Gmina. A 
więc gmina jest trzecim w kolejności 
podmiotem partycypującym w kosz-
tach pobytu osoby w domu pomocy 
społecznej. 

 ODo domu pomocy społecznej kieruje 
się na podstawie: 

1. pisemnego wniosku osoby ubiega-
jącej się o skierowanie do domu 
pomocy społecznej lub jej przed-
stawiciela ustawowego (wniosek 
powinien być złożony do ośrodka 
pomocy społecznej właściwego ze 
względu na jej miejsce zamieszka-
nia lub pobytu w dniu kierowania),

2. rodzinnego wywiadu środowisko-
wego przeprowadzonego przez 
pracownika socjalnego ośrodka po-
mocy społecznej.

 ODo wniosku dołącza się: 

•    decyzję o przyznaniu osobie ubie-
gającej się zasiłku stałego oraz pi-
semną zgodę na ponoszenie opłaty 
za pobyt w domu, a także pisemną 
zgodę na potrącanie tej opłaty 
przez osobę ubiegającą się lub jej 
przedstawiciela ustawowego, a tak-
że zgodę na potrącanie opłaty 
przez ośrodek pomocy społecznej z 
zasiłku stałego,

•       lub decyzję organu emerytalno-
-rentowego ustalającego wysokość 
emerytury lub renty oraz pisemną 
zgodę na ponoszenie opłaty i na jej 

potrącanie przez właściwy organ 
emerytalno-rentowy ze świadcze-
nia emerytalnego lub rentowego,

•       oświadczenie o wysokości docho-
du osoby ubiegającej się, małżon-
ka, zstępnych przed wstępnymi zo-
bowiązanych do ponoszenia opła-
ty, dochodu osoby małoletniej, w 
przypadku gdy opłatę będzie pono-
sić przedstawiciel ustawowy, 

W Częstochowie funkcjonują 4 domy 
pomocy społecznej, które osiągnęły 
określony w ustawie standard i otrzy-
mały decyzję Wojewody Śląskiego na 
prowadzenie placówki:
1. Dom Pomocy Społecznej w Często-

chowie, ul. Kontkiewicza 2 (dla 
osób przewlekle psychicznie cho-
rych); średni miesięczny koszt 
utrzymania w tym DPS w 2022 roku 
wynosi 4769 zł miesięcznie.

2. Dom Pomocy Społecznej w Często-
chowie, ul. św. Jadwigi 84/86 (dla 
mężczyzn dorosłych niepełno-
sprawnych intelektualnie) prowa-
dzony przez Zgromadzenie Braci 
Albertynów; średni miesięczny 
koszt utrzymania w tym DPS w 
2022 roku wynosi 4990,62 zł mie-
sięcznie.

3. Dom Pomocy Społecznej w Często-
chowie, ul. Wieluńska 1 (dla osób w 
podeszłym wieku) prowadzony 
przez Zgromadzenie Sióstr Miło-
sierdzia św. Wincentego a Paulo; 
średni miesięczny koszt utrzyma-
nia w tym DPS w 2022 roku wynosi 
4022 zł miesięcznie.

4. Dom Pomocy Społecznej w Często-
chowie, ul. Wesoła 14 (dla kobiet 
dorosłych niepełnosprawnych inte-
lektualnie) prowadzony przez Zgro-
madzenie Sióstr Albertynek Posłu-
gującym Ubogim; średni miesięczny 
koszt utrzymania w tym DPS w 2022 
roku wynosi 5025 zł miesięcznie.

 OCzas oczekiwania

W razie niemożności umieszczenia w 
domu pomocy społecznej z powodu 
braku wolnych miejsc, powiadamia 
się osobę o wpisaniu na listę osób 
oczekujących oraz o przewidywanym 
terminie oczekiwania na umieszcze-
nie w domu pomocy społecznej.
Podopieczni są przyjmowani zgodnie 
z kolejnością wydawanych decyzji. 

Warto dodać, że na terenie naszego 
miasta funkcjonuje także jeden Dom 
Pomocy Społecznej dla osób przewle-
kle somatycznie
chorych – Dom Pomocy Społecznej 
Domus Misericordiae. Wszelkie infor-
macje są udzielane bezpośrednio 
przez przedstawicieli Caritas Archidie-
cezji Częstochowskiej, który prowadzi 
dom.
Informacja Miejskiego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Częstochowie. 

 ■ Informacja Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Częstochowie

 Ten międzynarodowy konkurs zrodził 
się z fascynacji fotografią uliczną. Ruszy-
ła jego czwarta edycja.

W ciągu trzech lat funkcjonowania na kon-
kurs FUJIFILM MOMENT STREET PHOTO 
AWARDS, organizowany przez Ośrodek Pro-
mocji Kultury „Gaude Mater” oraz Wydział Kul-
tury, Promocji i Sportu Urzędu Miasta Często-
chowy, przesłano prawie 7 tys. zdjęć. W tym ro-
ku sponsorem tytularnym - podobnie jak w la-
tach ubiegłych – jest firma Fujifilm. Do grona 
partnerów dołączyła marka Peak Design.

 O2022 rok to większe nagrody
Główną nagrodą jest aparat Fujifilm X-pro3 z 

obiektywem i 2000 zł. Druga to aparat Fujifilm 
X-E4 z obiektywem oraz 1000 zł, a trzecia -   
4000 zł. Dodatkowo na laureatów czekają: ple-
cak, torba i akcesoria marki Peak Design.

Konkurs ma na celu promocję i wspieranie fo-
tografów działających w tym gatunku i adreso-
wany jest do wszystkich fotografujących – pro-
fesjonalnie lub amatorsko - na całym świecie, 
niezależnie od tego czym robią zdjęcia - lu-
strzanką, bezlusterkowcem, analogiem czy 
smartfonem.

Sponsorem tytularnym konkursu zostało Fuji-
film – jedna z najbardziej cenionych marek cy-
frowych aparatów fotograficznych na świecie. 
Inspirowana pięknem i formą klasycznych apa-
ratów z minionej epoki, firma tworzy aparaty, 
które łączą w sobie innowacje technologiczne z 
tradycyjną, a jednocześnie stylową i funkcjo-
nalną konstrukcją korpusów. Wieloletnie do-
świadczenie pozwala sprostać oczekiwaniom 
pasjonatów fotografii, marzących o robieniu 
zdjęć najwyższej jakości.

W tym roku partnerem konkursu jest także 
Peak Design - producent sprzętu dla kreatyw-
nych artystów, fotografów, podróżników i po-
szukiwaczy przygód. Marce Peak Design prze-
wodzi idea, że aparat powinien być zawsze pod 
ręką, a wykorzystywane akcesoria muszą być 
funkcjonalne, niewielkich rozmiarów i niezwy-
kle wygodne w użyciu. W ofercie Peak Design 
można znaleźć produkty dla pasjonatów foto-
grafii i filmowania.

 OProfesjonalni jurorzy
Najlepsze fotografie uliczne z całego świata 

wybierze Jury 4. edycji Fujifilm Moment Street 
Photo Awards złożone ze znakomitych stre-
etowców i dokumentalistów. W tym roku wy-
boru dokonają: Anna Kłosek, Karolina Trapp, 
Taras Bychko, Maciej Jeziorek i Wojciech Bar-
czyński. Wyniki poznamy w połowie grudnia 
2022 roku podczas gali otwarcia wystawy po-
konkursowej, która odbędzie się w Ośrodku 
Promocji Kultury „Gaude Mater” w Częstocho-
wie. Jak co roku wystawa ruszy także w trasę 
po Polsce.

Fotografie konkursowe, zrobione po 7 listo-
pada zeszłego roku, należy przesyłać na adres 
organizatora do 7 listopada 2022 roku, zgod-
nie z wytycznymi, które określa regulamin kon-
kursu.

Fujifilm Moment Street Photo Awards 2022 
jest także obecny na Faceboku oraz na Insta-
gramie pod nazwą @momentstreetphotoa-
wards. Publikowane są tam losowo wybrane 
fotografie zgłoszone na konkurs.

FUJIFILM 
MOMENT STREET 
PHOTO AWARDS
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POLICJA

Policja przestrzega 

„Pilnuj swojego drinka i napoju”
Przestępczość gospodarcza

Policja przechwyciła 
nielegalne papierosy

Spowodował zagrożenie życia i zdrowia 

Areszt za podpalenie  
taksówki

Straż Miejska w Częstochowie

Zaśmiecał miejsce publiczne  
i legitymował się nie swoim dowodem

Uważaj na złodziei

Zastanów się nad dodatkowymi 
zabezpieczeniami

Wakacje to czas, gdy częściej wycho-
dzimy ze znajomymi do klubów, 
barów czy dyskotek i chętniej pozna-
jemy nowych ludzi. Spędzając w ten 
sposób wolny czas, musimy pamiętać 
przede wszystkim o własnym bezpie-
czeństwie, gdyż w takich miejscach 
jesteśmy szczególnie narażeni na po-
danie tzw. „pigułki gwałtu”. Aby 
wykluczyć takie sytuacje, stosujmy 
się do policyjnych zaleceń.

       
„Pigułka gwałtu” to związek chemiczny, 

które wywołuje u potencjalnej ofiary okre-
ślone zachowania. Taka osoba staję się cał-
kowicie bezradna i nie ma szans to podję-
cie obony. Bezwładnie poddaje się wszel-
kim sugestiom, robi to, co każe jej napast-
nik, nie ma najmniejszej świadomości, co 
się dzieje dookoła – nie odczuwa nawet bó-
lu. Bardzo szybko przedostaje się ona z 
krwią do mózgu, wywołując u ofiar wręcz 
niemożliwą do opanowania senność. Naj-
częściej „pigułka gwałtu” stosowana jest 
wobec kobiet bawiących się w klubach, 
dyskotekach i innych lokalach rozrywko-
wych. Jednak również mężczyźni padają jej 
ofiarą i często dopiero następnego dnia 
dowiadują się, że w jakimś lokalu wydali 
nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. 

Aby uniknąć niebezpieczeństwa, należy 
zachować szczególną ostrożność. Zwłasz-
cza przy zawieraniu nowych znajomości. 
Powinniśmy być czujni i nieufni. Przestrze-
ganie kilku podstawowych zasad pozwoli 
nam bezpiecznie bawić się i spędzać czas 
wolny:

PAMIĘTAJ !
• obserwuj drinka, którego przyrządza ci 

barman czy kelner, 
• poproś, aby otwierał butelkę czy puszkę z 

napojem przy tobie, 
• nie pij drinka podarowanego przez nie-

znaną ci osobę, 
• nie przyjmuj innych poczęstunków od ob-

cych, 
• nie wymieniaj się napojami, 
• nie zostawiaj nawet na chwilę szklanki, 

otwartej butelki czy puszki, 
• po powrocie do stolika nie dopijaj wcze-

śniej napoczętych napojów, 
• unikaj samotnego wychodzenia do klu-

bów czy na imprezy, 
• jeśli poczujesz się źle, nigdy nie wychodź 

samemu! Poproś znajomych o odwiezie-
nie do domu. 

Jeżeli masz podejrzenie, że zostałeś odu-
rzony „pigułką gwałtu” i po wypiciu jakiegoś 
napoju zauważysz u siebie mdłości, zawro-
ty głowy, czy trudności z widzeniem, zwró-
cić się o pomoc do zaufanej osoby. Należy 
jak najszybciej powiadomić o tym policję i 
pogotowie. Nawet szczątkowe informacje 
mogą pomóc w zatrzymaniu sprawcy. Waż-
ne są również badania potwierdzające 
obecność środka w naszym organizmie, 
dlatego też należy zgłosić się niezwłocznie 
do szpitala na badanie krwi. Zabronione 
jest za to pozostanie w ustronnych czy 
ciemnych pomieszczeniach. Nie należy 
również samotnie wracać do domu, wie-
rząc, że spacer na świeżym powietrzu zała-
twi sprawę. Apelujemy o rozwagę, ostroż-
ność i ograniczone zaufanie wglądem nie-
znajomych!

Kara grzywny i nawet do trzech 
lat więzienia grozi 34-latkowi, 
który w swoim domu i pomiesz-
czeniach gospodarczych 
przechowywał ponad 1000 pa-
czek papierosów bez polskich 
znaków skarbowych akcyzy. 
Szacuje się, że naraził tym 
samym budżet państwa na 
uszczuplenie podatku akcyzo-
wego na kwotę blisko 20 tys. 
złotych. Mężczyzna został za-
trzymany przez policjantów z 
częstochowskiego wydziału do 
walki z przestępczością gospo-
darczą.

Policjanci zwalczający przestęp-
czość gospodarczą z Częstochowy za-
trzymali w środę 34-latka, który prze-
chowywał nielegalne wyroby tytonio-
we. W jego domu i pomieszczeniach 
gospodarczych śledczy odnaleźli po-
nad 21 tysięcy sztuk nielegalnych pa-
pierosów. Ze wstępnych wyliczeń wy-
nika, że wartość uszczuplenia należ-
ności podatkowych na rzecz Skarbu 
Państwa mogła wynieść blisko 20 ty-
sięcy złotych. Mieszkańcowi Często-
chowy grozi wysoka grzywna i do 3 
lat więzienia. O jego dalszym losie 
zdecyduje teraz sąd.

Na wniosek śledczych i prokura-
tora, rybnicki sąd tymczasowo 
aresztował 29-latka, podejrza-
nego o podpalenie taksówki 
oraz spalenie elewacji budynku 
wielorodzinnego. Mężczyzna 
usłyszał zarzut spowodowania 
zagrożenia życia i zdrowia wielu 
osób oraz mienia wielkich roz-
miarów. Rybniczanin został 
zatrzymany w pościgu przez po-
licjantów z patrolu 
interwencyjnego. Teraz grozi mu 
kara do 8 lat więzienia...

Do zdarzenia doszło we wtorek o 
6.00. Mundurowi z ogniwa patrolo-
wo-interwencynego rybnickiej ko-
mendy zostali zaalarmowani, że w re-
jonie bloku wielorodzinnego przy uli-
cy Morcinka mężczyzna oblał benzy-
ną i podpalił taksówkę. Kiedy poli-
cjanci przyjechali na miejsce zastali 
płonący samochód oraz elewację bu-
dynku, obok którego stał samochód. 
Mężczyźni, którzy podróżowali tak-
sówką, uciekli. Stróże prawa rozpo-
częli poszukiwania sprawców. Już po 

chwili mundurowi dostrzegli podej-
rzewanego, który na widok policjan-
tów zaczął uciekać. Po krótkim pości-
gu policjant zatrzymał i obezwładnił 
sprawcę podpalenia. Jak się okazało, 
taksówkrz przewoził klientów ze sta-
cji benzynowej przy ulicy Niepodle-
głości. Po wykonanym kursie, wyraź-
nie podchmielony 29-letni pasażer 
odmówił zapłaty za usługę. Następ-
nie zaczął oblewać pojazd benzyną, 
którą miał w kanistrze i podpalił sa-
mochód. Podczas zatrzymania miesz-
kaniec Rybnika był agresywny i pobu-
dzony, więc została mu pobrana 
krew do badań. Jak sam oświadczył, 
wcześniej zażywał środki odurzające.

Zebrany przez policjantów i proku-
ratora materiał dowodowy pozwolił 
przedstawić sprawcy zarzut spowo-
dowania zagrożenia życia i zdrowia 
wielu osób oraz mienia wielkich roz-
miarów. Sąd zdecydował umieścić 
sprawcę w tymczasowym areszcie na 
3 miesiące. Kodeks karny za to prze-
stępstwo przewiduje karę nawet do 8 
lat więzienia.

Częstochowscy strażnicy miejscy 
ujęli mężczyznę, który w rejonie Placu 
Daszyńskiego zaśmiecił miejsce pu-
bliczne, a podczas interwencji 
legitymował się dowodem osobistym 
innej osoby.

W czwartek ok. godz. 14:40 częstochow-
scy strażnicy miejscy patrolowali rejon pla-

cu Daszyńskiego i Al. NMP. W pewnym mo-
mencie zauważyli mężczyznę, który za-
śmiecił miejsce publiczne. Podczas inter-
wencji sprawca miał dowód osobisty na na-
zwisko innej osoby, ale nie potrafił logicz-
nie wytłumaczyć, jak wszedł w jego posia-
danie. Z uwagi na fakt, że mężczyzna znaj-
dował się pod wpływem alkoholu został 
umieszczony w OPOPA i pozostawiony do 
dyspozycji funkcjonariuszy z IV KP.

Straż Miejska w Częstochowie uczula 
wszystkich mieszkańców miasta 
przed złodziejami i włamywaczami. 
Ci „nie śpią”, a najlepszą obroną jest 
założenie systemów alarmowych, 
monitoringów wizyjnych i… dobra re-
lacja z sąsiadami.

W 2022 roku na portalach internetowych 
można było przeczytać wiadomości o wła-
maniach czy próbach włamania do miesz-
kań w Częstochowie. Straż Miejska w Czę-
stochowie apeluje, aby dobrze zabezpie-
czyć swoje mieszkania i domy podczas nie-
obecności. Warto nawiązać dobre relacje z 
sąsiadami, by ci sprawdzali klatkę schodo-

wą i kontrolowali czy obce osoby nie pró-
bują włamać się do naszych mieszkań. Jed-
nym z założeń programu „Bezpieczna Czę-
stochowa” jest program kierunkowy „Są-
siedzkie czuwanie”, który mówi o wzajem-
nej sąsiedzkiej pomocy.

Osoby prywatne, a także spółdzielnie czy 
wspólnoty mieszkaniowe decydują się też 
na instalację monitoringów wizyjnych. Mo-
nitoring podnosi bezpieczeństwo w na-
szym otoczeniu. Warto rozważyć instalację 
systemów alarmowych. Systemy alarmowe 
także zwiększają bezpieczeństwo. Są po-
wszechnie dostępne na rynku, a ich ceny 
nie powinny być barierą nie do przejścia…
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Nie zwlekaj - zapisz się już dziś!
Liczba uczestników ograniczona.
Informacja: 

tel. 696 48 66 80

SU S H I

SA R A
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Tel. 694 132 231   email: kontakt@psiaduszka.pl

Jeśli szukasz pieska do adopcji, dobrze trafiłeś ;)
Fundacja Psia Duszka

Alpik vel Kiler ma 
3 lata i  7 kg wagi. Jest malutki 
i  poręczny :) Piesek wciąż szuka 
swojego miejsca na świecie. Jego 
historia zaczęła się, gdy trafił do 
adopcji do rodziny, która dała mu 
miłość i bezpieczeństwo. Wszystko 
stracił po kilku latach gdy sytuacja 
zmieniła się na tyle, że dotych-
czasowi opiekunowie nie mogli 
dłużej sprawować opieki nad pie-
skiem. Kiler wrócił do fundacji. Jest 
psem wpatrzonym w  człowieka, 
ale w  bardzo zdrowym wymiarze. 
Nie jest zaborczy ani kontrolujący. 
Idealnie nadaje się do domu, gdzie 
są dzieci w  wieku szkolnym. Jest 
niezwykle delikatny w  kontaktach 
z  domownikami. Kładzie się na 
pleckach, wystawia brzusio do gła-
skania i  chętnie uczestniczy w  ak-
tywnościach. W domu gdzie nie ma 
innych psów w  spokojnej okolicy, 
będzie psem idealnym. Centrum 
miasta i  nadmierny ruch zwie-
rząt i  ludzi mocno go stresuje, ale 
pracujemy nad tym intensywnie. 
Rodzinie która zdecyduje się na ad-
opcję zapewniamy pełne wsparcie 
trenera i behawiorysty. Kilerek jest 
wspaniałym, maleńkim pieskiem, 
który pokocha swoją rodzinę od 
razu i  będzie jej wierny do końca 
swoich dni. Jedyna jego wada to 
wybiórczość w  tolerowaniu gości. 
Jednych kocha od razu innych do-
piero po chwili. Jednak przy tak 
małym psiaku i  jego motywacji do 
nauki, można ten problem bardzo 
szybko przepracować, bądź uniknąć 
sytuacji kiedy piesek mógłby źle 
się zachować. Na pewno nie na-
daje się do domu gdzie jest bardzo 
duża rotacja ludzi i  zwierząt, lub 
pojawiają się goście ze swoimi pie-
skami.  W  innych okolicznościach 
odnajdzie się idealnie i  wniesie do 
niego dużo radości i  bezcenną psią 
miłość. Tak bardzo chcemy aby ten 
piesek miał już dom. Długo czeka 
i  traci najfajniejszy czas z  życia 
który mógłby spędzić z kochającym 
człowiekiem.

Kontakt w sprawie adopcji:
 tel. 694 132 231

Fisher  Miły dziadzio szuka 
domu stałego lub tymczasowego.  
Fisher - piesek w zaawansowanym 
wieku. Znaleziony przemarznięty i 
przemoczony w korycie rzeki. Dziade-
czek widziany był rankiem,a a do nas 
zgłoszono go wieczorem, nie wiemy 
ile czasu tam spędził. Czy wpadł do 
rzeki sam, czy ktoś celowo chciał po-
zbyć się staruszka. Piesek jest prze-
miły, bardzo delikatny, podąża za 
człowiekiem krok w krok. Wkłada 
pyszczek w dłonie każdemu kto do 
niego podejdzie, intensywnie szu-
kając czułości. Uwielbia być czesany 
chętnie wdrapuje się na kolanka. Nie 
wiemy ile zostało mu życia, być może 
jest na ostatniej prostej. Należy mu 
się jednak domowe ciepło i troskliwa 
opieka na stare lata. Fisher jest cichy 
i czysty. Wyprowadzany często nie 
nabrudzi w domu, ma idealne relacje 
z każdym pieskiem i kotkiem, którego 
spotka. Zapewnimy wszystko co jest 
mu potrzebne.. jedzonko, wetery-
narza, leki, kocyki, miseczki i wszelkie 
akcesoria. Szukamy domu który da 
mu ciepło i opiekę a my załatwimy 
resztę, Daj szanse temu poczciwemu 
misiowi na ostatnie chwile życia.

Kontakt w sprawie adopcji:
 tel. 694 132 231

Bryś ma około 5 lat, jest zaszcze-
piony, odrobaczony, wykastrowany 

i zaczipowany. 
Brysia zabraliśmy ze schroniska 

w  Szczytach, chłopak nie znał smyczy 
i ze strachu próbował straszyć wolonta-

riuszy przez kraty. Niestety miał pecha, bo 
nasza dzielna ekipa spacerowa nie takie przy-

padki na Cisiu przerabiała. Teraz obecnie Brysiu 
dzielnie spaceruje na smyczy i zaczął wybierać się 

na akcje promujące Fundacje w samym centrum Częstochowy. Brysiu nie na-
rzeka już na dotyk człowieka i z coraz większą chęcią szuka z nim kontaktu. 
Bryś, jak to każdy ma wybranych przyjaciół dlatego, jeśli miałby zamieszkać 
z  innym psem, polecamy spacer zapoznawczy. Chociaż musimy wspomnieć, 
że powoli przekonuje się chętniej do większej grupy psiaków. Czy w  Twoim 
domu znajdziesz miejsce dla Brysia?

Kontakt w sprawie adopcji:
tel. 694 132 231

BRY Ś
Sara to 7 letnia sunia z przyjaznym 
charakterem i prawie 4 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 dwunoż-
nych, jest miła, przyjacielska, chętnie 
nawiązuje relacje.
Sara niecierpliwie czeka na nowy dom, 
potrafi chodzić na smyczy – stara się 
chodzić przy nodze, chętnie spędza 
czas z  ludźmi. Zna warunki domowe, 
jednak zamiast bloków idealny byłby 

dla niej dom z ogródkiem:)

Kontakt w sprawie adopcji:
 tel. 694 132 231

Sushi został odłowiony na te-
renie gm. Herby, 3 miesiące temu. Nie-
stety Sushi już dłużej nie może czekać 
na swojego człowieka i  postanowił 
szukać domu.
Sushi ma 3 lata i  jest już gotowy do 
adopcji, ma wszystkie szczepienia 
oraz przeszedł zabieg kastracji, jest 
też zaczipowany. Chłopak jest ener-
giczny i nudy z  im nie ma. Sushi kocha 
bardzo ludzi i  jest do każdego przy-
jaźnie nastawiony, uwielbia pieszczoty 
po łebku. Sushi nie szuka też konfliktu 
z innymi psami.
Wielkim skrócie Sushi jest młody, 
piękny, zdrowy, przyjaźnie nastawiony 
do ludzi i zwierząt. Pies ideał, któremu 
brak tylko domu! Psiak przebywa 
w okolicy Częstochowy.

Kontakt w sprawie adopcji:
 tel. 694 132 231

Stilo  - piesek który był bardzo 
zagubiony. Jest przykładem jak 
można niechcący pomimo ogromnej 
miłości popełnić błędy, które zaważą 
na przyszłości zwierzaka. Stilo nie 
jest psem dla każdego. A może jest ale 
dla każdego kto zechce się nauczyć 
jego obsługi. Wystarczy poznać kilka 
zasad i życie z tym psiakiem będzie 
czystą przyjemnością. Stilo kocha 
spacery, codziennie wychodzi na nie 
z miłymi dzieciaczkami z Herbów, 
które licznie przychodzą go odwie-
dzać i zabierać na przechadzki. Psiak 
nadaje się do domu gdzie nie ma 
psów lub jest stanowczy pozytywny 
opanowany piesek lub sunia. Akcep-
tuje koty. Jest bardzo spokojny i lubi 
przebywać w samochodzie, u fryzjera 
i weterynarza grzecznie pozwala na 
dotyk i pielęgnację. Stlio nie nadaje 
się do małych dzieci i psów z proble-
mami, bo sam ma kilka do przepra-
cowania. Nowy właściciel dostanie 
kompleksową i profesjonalną pomoc 
trenerską w ramach adopcji.

Kontakt w sprawie adopcji:
 tel. 694 132 231

AL P I K
FISH E R

SU S H I

SA R A

S T I L O
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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

 ● Dzwi harmonijkowe. 
 Tel. 501 109 822

 ● Dzwi pokojowe białe z szybka-
mi. Tel. 501 109 822

 ● 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

 ● Garaż murowany na ul. Prusa. 
Tel. 502 119 234

 ● 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, elektrycz-
ne, sterowane pilotem w czte-
rech 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

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

 ● Opony letnie, 4 sztuki, używane 
215/55 R18 Continental,  
tel. 504 096 304

 ● Pawilon przy pasażu, ul. We-
sterplatte. Wyposażony w klima-
tyzator, chłodnię, WC.  
Sprzedam lub wynajmę za 1 zł.  
Tel. 501 645 181

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

OGŁOSZENIA ABONAMENTOWE

SPRZEDAM 
 ● 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

 ● Skuter 4t, stan dobry do jazdy. 

Tel. 696 289 385

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

 ● Suknia ślubna w roz. 38, 
tel. 508 173 008

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

 ● Toaleta kompaktowa, używana, 
w dobrym stanie, z „Koła”, 
tel. 501 109 822

 ● Umywalka, z „Koła”, z baterią i 
szafką, wymiar 65 x 47,  
tel. 501 109 822

 ● Wanna metalowa, używana,  
w dobrym stanie, wym. 170 x 
75.Tel. 501 109 822

 ● 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

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 ko-
mórkowe, tel. 667 499 164

 ● Samotny mężczyzna 55 lat po 
rozwodzie pozna kobietę, chęt-
nie puszystą, do zamieszkania 
razem. Tel. 519 453 121

 ● 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

Wysłać email
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
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, 
media, siła, pomieszczenia  
socjalne handlowo biurowo 
usługowe przy drodze krajo-
wej 46 za cenę 20 zł netto.  
Tel. 601 545 890
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MERCEDES GLC COUPE 
220 
2.2 D, 4x4, rok prod. 2019, 
kraj., I-wł., serwisowany, 
F-VAT
219.900 zł

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

43.900 zł

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

139.900 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

76.900 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 A3 1.6 E + LPG, rok prod. 2000, 5.900 zł
AUDI A6 1.8 E, rok prod. 1998, 14.900 zł
AUDI A6 2.0 D, QUATRO S TRONIC, rok prod. 2018, 

kraj., I-wł., serwisowany, F-VAT 139.900 zł
AUDI Q7 3.0 D, 4x4, rok prod. 2008, kraj.,  67.800 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, 129.900 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
CITROEN C3 1.2 E, rok prod. 2014,  26.500 zł
CITROEN C4 1.6 D, rok prod. 2011,  25.700 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 FUSION 2.5 E + LPG, rok prod. 2016, 39.700 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,  7.900 zł
MERCEDES GLC 250, 2.0 E, rok prod. 2018, 4x4, automat, 

kraj., I-wł., F-VAT,                       166.900 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 MEGANE SCENIC 1.5 D, rok prod. 2014, 26.700 zł
RENAULT LAGUNA III 2.0 D, rok prod. 2010, kraj., I-wł.,    

 19.900 zł
RENAULT TWINGO 1.2 E, rok prod. 2010,     10.800 zł
SEAT TOLEDO 1.2 E, rok prod. 2015, kraj.,  29.900 zł
TOYOTA YARIS 1.3 E, rok prod. 2006,  15.700 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., serwiso-

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

Wybrane samochody na dzień 29 lipca 2022
AUDI A6 
2.0 D, rok prod. 2021, 
I-wł., serwisowany, F-VAT,
gwarancja producenta

218.900 zł
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 ■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj

O NAS


