
IV Marsz Równości przeszedł 
ulicami Częstochowy w  mi-
nioną sobotę 17 lipca. 
Uczestnicy wydarzenia bez 
większych zakłóceń przemie-
rzyli trasę, zaplanowaną przez 
organizatorów. Doszło jednak 
do incydentu, w którym udział 
wzięła lewicowa aktywistka 
znana jako Babcia Kasia. Ko-
bieta postanowiła zatrzymać 
kontramanifestujący pojazd 
i wdała się w szarpaninę z po-
licją.

Uczestnicy wydarzenia wyru-
szyli po godzinie 14:00 z  alei 
Henryka Sienkiewicza, by na-
stępnie przejść ul. ks. Jerzego 
Popiełuszki, al. Jana Pawła II 
i ul. Warszawską na plac Igna-
cego Daszyńskiego. Stamtąd 
ruszyli dalej al. NMP, by do-
trzeć do celu, czyli na plac Bie-
gańskiego. Podczas pochodu 
wykrzywiane było m.in. hasło 
„Częstochowa jest tęczowa”. 
Ubrani na kolorowo ludzie 
mieli ze sobą transparenty 
z napisami takimi jak „Wszyscy 

kochają tak sa-
mo”, czy „Czło-
wiek, szacunek, 
równość”. W  tym 
roku zabrakło wi-
zerunku Matki 
Boskiej w  tęczo-

wej aureoli, ale była sama tę-
cza – duża, mobilna instalacja, 
którą zapewniło Homokoman-
do, grupa aktywistów LGBT. 
-Nareszcie ulice są kolorowe. 
Wszyscy mamy prawo do życia 
w  mieście. Szanujemy osoby, 
które się modlą na Jasnej Gó-
rze, ale prosimy o  taki sam 
szacunek dla nas. Polityka, 
którą niestety uprawia Jaro-
sław Kaczyński dzieli niepo-
trzebnie społeczeństwo, 
a wszyscy jesteśmy równi, wol-
ni i  powinniśmy się kochać – 
powiedziała nam obecna na 
marszu radna miejska Jolanta 
Urbańska. - Idzie nam coraz le-
piej w  Częstochowie. Kiedy 
w 2018 roku wymyśliliśmy ten 
marsz, spotykaliśmy się 

z  ogromnym oporem ze stro-
ny władz miasta. Teraz ten 
opór oczywiście dalej jest, pre-
zydenta Częstochowy Krzysz-

tofa Matyjaszczyka dalej z nam 
nie ma, ale przynajmniej lu-
dzie machają nam z okien. Za 
rok i za kolejne pięć lat będzie 
jeszcze lepiej, a  rewolucja tę-
czowa po prostu zwycięży – 
mówili podczas swojego wy-
stąpienia organizatorzy mar-
szu.  Właściwie cały marsz 
przebiegł w  spokojnej atmos-
ferze – nie licząc incydentu 
podczas zakończenia. Lewico-
wa aktywistka znana jako Bab-
cia Kasia, usiłowała zatrzymać 
jadący pojazd „STOP LGBT”. 
Interweniowali policjanci, 
z  którymi kobieta wdała się 
w  szarpaninę. Musiała zostać 
siłą usunięta z  jezdni, aby 
mundurowi mogli udrożnić 
ruch.
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Przetarg na promocję miasta po-
przez sport został rozstrzygnięty. 
Środki trafią do trzech klubów, 
grających na najwyższym 
szczeblu ligowym i reprezentu-
jącym różne dyscypliny 
sportowe. Częstochowę pro-
mować będzie Raków, 
Włókniarz i sekcja tenisa stoło-
wego Klubu Uczelnianego AZS 
UJD Częstochowa.

Każdy z wyłonionych w konkursie 
klubów będzie do końca roku promo-
wał miasto poprzez szereg działań pro-
mocyjnych.

RKS Raków Częstochowa SA otrzy-
ma od miasta 1,7 mln zł. W ramach 
umowy klub jest zobowiązany do pro-
mocji Miasta Częstochowy podczas 
wszystkich spotkań w roli gospodarza 
oraz podczas wszystkich zawodów wy-
jazdowych przez drużynę piłki nożnej, 
biorącą udział w rozgrywkach polskiej 
ekstraklasy, Pucharze Polski, europej-
skich pucharach oraz innych między-
narodowych i ogólnopolskich rozgryw-
kach piłkarskich.

1,7 mln zł otrzyma również Włók-
niarz Częstochowa SA, który zobowią-
zany będzie do promocji Miasta Czę-
stochowy podczas wszystkich spotkań 
w roli gospodarza oraz podczas wszyst-
kich zawodów wyjazdowych poprzez 
drużynę i poszczególnych zawodni-
ków, biorących udział w rozgrywkach 
ekstraligi żużlowej oraz innych między-
narodowych i ogólnopolskich zawo-
dach żużlowych.

Kwota w wysokości 400 tys. zł powę-
druje do Klubu Uczelnianego AZS Uni-
wersytetu Humanistyczno-Przyrodni-
czego im. Jana Długosza w Częstocho-
wie, który promować będzie miasto 
Miasto Częstochowę podczas wszyst-
kich spotkań w roli gospodarza oraz 
podczas wszystkich zawodów wyjaz-
dowych przez drużynę tenisa stołowe-
go, biorącą udział w rozgrywkach orga-
nizowanych przez Polski Związek Teni-
sa Stołowego oraz poprzez zespół lub 
poszczególnych zawodników/poszcze-
gólne zawodniczki w innych ogólno-
polskich i międzynarodowych turnie-
jach tenisa stołowego.

 ■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj

Częstochowa

IV Marsz Równości  
przeszedł bez zakłóceń.
Doszło jednak do incydentu na placu Biegańskiego.

Pieniądze otrzymają trzy 
kluby

Promocja 
naszego 
miasta 
poprzez  
sport
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Skra Częstochowa

5 mln zł na modernizację Stadionu  
przy ul. Loretańskiej

Superpuchar Polski

Miasto pogratulowało Rakowowi sukcesu

Rębielice Królewskie

61-letni 
rowerzysta 
wjechał pod 
wyprzedzający 
go samochód

Klub Skry Częstochowa ma 
się z czego cieszyć! Stadion 
Miejski przy ulicy Loretań-
skiej  zostanie 
zmodernizowany. Środki 
na ten cel przyznano z trze-
ciej edycji PGR Rządowego 
Funduszu Polski Ład.

W ramach inwestycji mura-
wa zostanie wymieniona na 
certyfikowaną, podgrzewaną 
płytę. Ponadto modernizacji 
zostanie poddane także 
oświetlenie. Klub nie kryje 
zadowolenia z informacji o 
przyznanych środkach, po-
nieważ modernizacja obiek-
tu przybliża perspektywę po-
wrotu piłkarzy Skry na sta-
dion w Częstochowie. – Udało się pozy-
skać 5 mln zł na przebudowę tzw. “Lo-
rety”. Prace, które mają zostać zakoń-
czone do końca 2023 roku, zakładają 
wymianę murawy stadionu, naprawę 
systemu odprowadzenia wody oraz 
wykonanie od podstaw systemu pod-
grzewania płyty boiska. Inwestycja 
uwzględnia również przesunięcie pola 
gry, nową organizację terenu wokół 
stadionu m.in. budowę trybuny głów-
nej, ogrodzenie terenu, wydzielenie 
parkingów dla obsługi zawodów, wy-
mianę ogrodzenia parku maszyn i mo-
dernizację oświetlenia. Koszt remontu 

to 5 mln 102 tys. zł – informuje często-
chowski magistrat.

– To kamień milowy do powrotu 
naszych piłkarzy do Częstochowy oraz 
niezwykle istotna informacja dla dzieci 
trenujących w naszej Akademii, ich ro-
dziców i trenerów, którzy na co dzień 
funkcjonują na wysłużonej murawie na 
stadionie przy ulicy Loretańskiej – pod-
sumował prezes Skry Częstochowa, Ar-
tur Szymczyk. Skra podziękowała Poseł 
do Parlamentu Europejskiego Jadwi-
dze Wiśniewskiej za wizytację obiektu 
oraz osobistą ocenę stanu infrastruk-
tury stadionu, wyjątkowe zaangażowa-
nie w ważną z punktu widzenia spo-

łecznego sprawę i meryto-
ryczne wsparcie dla na-
szego projektu w Warsza-
wie. Klub podziękował 
również radnym i włoda-
rzom miasta, którzy zwró-
cili uwagę na problem 
związany z infrastrukturą 
na obiekcie przy ul. Lore-
tańskiej. W związku z tym 
złożony został wniosek 
wraz z zabezpieczeniem w 
budżecie miasta odpo-
wiedniej kwoty w wysoko-
ści dwóch procent warto-
ści otrzymanego dofinan-
sowania. – Dziękujemy 
stowarzyszeniu „Wspólnie 
dla Częstochowy” za zło-
żenie wniosku budżeto-

wego, dzięki któremu możemy dzisiaj 
podzielić się z Wami tą wspaniałą in-
formacją – dodaje klub, który przyzna-
je, że pozyskanie środków z Polskiego 
Ładu jest niewątpliwym sukcesem, ale 
ma także nadzieję na to, że miasto bę-
dzie wspierać klub i w przyszłorocz-
nym budżecie znajdą się środki na 
końcowy etap modernizacji obiektu. 
Warunkiem, dzięki któremu stadion 
spełni wymagania opisane w Podręcz-
niku Licencyjnym PZPN jest m.in. mo-
dernizacja trybun, a także monitoring 
obiektu wraz z wyposażeniem w sys-
tem identyfikacji kibiców.

 ■ fot. Skra Częstochowa

Prezydent Miasta Często-
c h o w y  K r z y s z t o f 
Matyjaszczyk wraz z  prze-
wodniczącym Rady Miasta 
Zbigniewem Niesmacznym 
pogratulowali Rakowowi 
Częstochowa zwycięstwa 
w   Superpucharze Polski. 
List z  wyrazami uznania 
trafił na ręce prezesa klubu 
Adama Krawczaka.

W spotkaniu uczestniczył rów-
nież przewodniczący rady nad-
zorczej Rakowa – Wojciech Cy-
gan. Była to okazja do podpisa-
nia umowy opiewającej na 
kwotę 1,7 mln zł dla klubu. 
Przypomnijmy, że Raków zwy-
ciężył w  przetargu na “Promo-
cję miasta poprzez sport – po-
przez piłkę nożną” ogłoszonym 
w 2022 r. przez Miasto Często-
chowa. Klub będzie promował 
miasto m.in. poprzez umiesz-
czenie logo Częstochowy na ko-
szulkach i  spodenkach meczo-
wych pierwszej drużyny oraz 
na pozostałym sprzęcie klubo-
wym używanym przez zawod-
ników i  sztab szkoleniowy. Lo-

go miasta pojawi się również 
na terenie obiektu klubowego, 
a także w jego materiałach pro-
mocyjnych.

– Kolejny sukces Rakowa! Jest 
to właściwie powtórzenie suk-

cesu z  zeszłego roku, czyli 
oprócz dobrego wyniku w  roz-
grywkach ligowych jest też Su-
perpuchar, taka wisienka na 
torcie, która również przypadła 
Rakowowi. Pokazaliście, że ma-

cie sposób na Lecha Poznań. 
To dobrze wróży na przyszłość. 
Liczę, że takich sukcesów i  na-
szych wizyt będzie jeszcze wię-
cej zarówno w  rozgrywkach 
krajowych, jak i  europejskich, 

bo apetyt rośnie w miarę jedze-
nia – podsumował prezydent 
Krzysztof Matyjaszczyk.

– Zastanawiałem się, co jest 
źródłem sukcesu Rakowa. Na 
pewno skład drużyny, która te-
go wszystkiego dokonała, ale 
chciałbym także pogratulować 
całemu sztabowi trenerskiemu 
i zarządczemu, bo bez tego na 
pewno ten sukces byłby trudny 
do osiągnięcia – dodał Zbi-
gniew Niesmaczny, przewodni-
czący Rady Miasta Częstocho-
wy.

– Jako klub czynimy regularne 
postępy. Od kilku lat pniemy 
się w  górę jako organizacja. 
Jeszcze mamy długą drogę 
przed sobą, by stać się wielkim 
Rakowem, dlatego tym bardziej 
jesteśmy dumni, że mamy co-
raz większe wsparcie ze strony 
miasta. Na pewno liczymy na 
więcej. Postaramy się naszymi 
wynikami przynosić coraz wię-
cej dumy naszemu miastu 
i  mieszkańcom – podkreślił 
Adam Krawczak, prezes zarzą-
du Rakowa.

 ■ fot. Urząd Miasta Częstochowy

W miniony czwartek w Rębielicach Kró-
lewskich doszło do wypadku z udziałem 
rowerzysty. 61-letni mieszkaniec po-
wiatu kłobuckiego, gdy był wyprzedzany, 
gwałtownie dokonał skrętu w lewo i 
wjechał wprost pod wyprzedzającą go 
toyotę. Nieprzytomny rowerzysta zo-
stał przetransportowany z obrażeniami 
głowy, klatki piersiowej i miednicy do 
szpitala w Częstochowie.

Do zdarzenia doszło 14 lipca po godzi-
nie 15:00. Kierujący samochodem 58-la-
tek w chwili zdarzenia był trzeźwy. Z kolei 
od poszkodowanego rowerzysty została 
pobrana krew do badań na zawartość al-
koholu w organizmie. – Dokładne przy-
czyny i okoliczności wypadku będą wyja-
śniane w toczącym się postępowaniu, 
podczas którego kłobuccy kryminalni 
skorzystają z opinii biegłych z zakresu re-
konstrukcji wypadków drogowych – poin-
formowała podkom. Marlena Wiśniewska 
z KPP w Kłobucku. Postępowanie w tej 
sprawie nadzoruje Prokuratura Rejono-
wa w Częstochowie.
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KMP w Częstochowie

Działania z dronem.  
Ujawniono 22 wykroczenia
Częstochowska drogówka 
wspólnie z mundurowymi z 
komendy wojewódzkiej pro-
wadziła akcję z 
wykorzystaniem drona. Pod-
czas trzygodzinnych działań 
ujawnili 22 wykroczenia i na-
łożyli mandaty karne na 
łączną kwotę blisko 30 tyś. 
złotych.

Pieszy, rowerzysta i motocy-
klista to niechronieni, ale rów-
noprawni uczestnicy ruchu 
drogowego i też chcą być bez-
pieczni na drodze. Dlatego za-
pewnienie im bezpieczeństwa 
należy do priorytetów często-
chowskich policjantów. Stąd 
też liczne działania i apele do 
kierowców o zwracanie uwagi i 
zwiększenie ostrożności pod-
czas jazdy w rejonie przejść dla 
pieszych. Aby móc jeszcze sku-
teczniej zwalczać drogowych 
piratów i dbać bezpieczeństwo 
każdego uczestnika ruchu dro-
gowego coraz częściej w co-
dziennej służbie mundurowi 
wykorzystują policyjne drony. 
Wczoraj policjanci Wydziału Ru-
chu Drogowego częstochow-
skiej komendy wspólnie z poli-
cjantami z Komendy Woje-
wódzkiej Policji w Katowicach 

przeprowadzili tego typu dzia-
łania w rejonie przejścia dla 
pieszych na ulicy Wojska Pol-
skiego w Częstochowie. Działa-
nia prowadzone były przed po-
łudniem przez trzy godziny. 
Dron z pewnej odległości ob-
serwował kierujących, którzy 
nie stosowali się do obowiązu-
jących zasad ruchu drogowego. 
Następnie informacja o wykro-
czeniu natychmiast przekazy-
wana była patrolowi z „drogów-
ki”, który kilkadziesiąt metrów 
dalej zatrzymywał wskazany 
pojazd i wyciągał konsekwencje 
wobec niezdyscyplinowanego 
kierowcy.

W trakcie działań policjanci 
ujawnili 22 wykroczenia kie-
rowców polegające między in-
nymi na wyprzedzaniu na przej-
ściu dla pieszych, nieustąpieniu 
pierwszeństwa pieszemu na 
przejściu dla pieszych oraz 
omijaniu pojazdu, który zatrzy-
mał się przed przejściem dla 
pieszych, aby ustąpić pierw-
szeństwa pieszemu. Za te wy-
kroczenia funkcjonariusze na-
łożyli 19 mandatów karnych na 
łączną kwotę blisko 30 tysięcy 
złotych.

Policjanci „drogówki” zapo-
wiadają, że tego typu działania 
będą kontynuowane.

Przypominamy, że zgodnie z 
nowym taryfikatorem obowią-
zującym od początku tego ro-
ku:

Za nieustąpienie pierwszeń-
stwa pieszemu znajdującemu 
się na przejściu dla pieszych 
lub wchodzącemu na to przej-
ście grozi mandat karny w wy-
sokości 1500 zł.

Za wyprzedzanie pojazdu na 
przejściu dla pieszych, na któ-
rym ruch nie jest kierowany, 
lub bezpośrednio przed tym 
przejściem grozi mandat karny 
w wysokości 1500 zł.

Za naruszenie przez kierują-
cego pojazdem mechanicznym 
zakazu wyprzedzania pojazdu 
określonego znakiem drogo-
wym grozi mandat karny w wy-
sokości 1000 zł.

Apelujemy również do pie-
szych, aby przed wejściem na 
jezdnię rozejrzeli się i upewnili, 
że zostali dostrzeżeni przez kie-
rowcę i mogą bezpiecznie 
przejść na drugą stronę. Piesi, 
znajdując się na jezdni, dla wła-
snego bezpieczeństwa powinni 
zachować czujność i upewnić 
się, czy nie zmieniły się warun-
ki na drodze i bez względu na 
posiadane pierwszeństwo pa-
miętać o obserwacji pojazdów.

W minionym tygodniu na te-
renie Polski, Estonii, Litwy, 
Niemczech oraz Wielkiej Bry-
tanii prowadzone były 
międzynarodowe działania 
„Action Day OTF FLOW” pod 
auspicjami Europolu.

W akcji w całej Europie wzięło 
udział w sumie 276 munduro-
wych, a w samej Polsce 180. W 
działaniach na Śląsku uczestni-
czyli stróże prawa z Europolu, 
Biura Kryminalnego Komendy 
Głównej Policji, Komendy Woje-
wódzkiej Policji w Katowicach i 
Straży Granicznej. Jako pierwsi 
do mieszkań wytypowanych do 
zatrzymania osób wkroczyli 
mundurowi z Samodzielnego 
Pododdziału Kontrterrorystycz-
nego Policji KWP w Katowicach 
oraz funkcjonariusze z Wydzia-
łu Zabezpieczeń Działań SG. W 
ramach międzynarodowych 
działań koordynowanych przez 
Europol policjanci zwalczający 
przestępczość pseudokibiców z 

Komendy Wojewódzkiej Policji 
w Katowicach rozpracowali zor-
ganizowaną grupę przestęp-
czą, składającą się w głównej 
mierze z polskich obywateli, 
pochodzących ze środowisk 
śląskich pseudokibiców. Jak 
ustalono, grupa działała trans-
granicznie i trudniła się prze-
mytem migrantów pochodzą-
cych z krajów bliskiego wscho-
du, tak zwanym szlakiem 
wschodnioeuropejskim, to jest 
z kierunku białoruskiego, do 
krajów Europy Zachodniej. Zle-
ceniodawcami przestępczego 
procederu były osoby pocho-
dzenia arabskiego, na stałe 
przebywające na terenie Euro-
py Zachodniej. Działająca na te-
renie Polski grupa, realizowała 
zlecenia i werbowała kierow-
ców odpowiedzialnych za 
transporty cudzoziemców, or-
ganizowała tłumaczenia oraz 
rozliczenia finansowe. Organi-
zacją całego przedsięwzięcia na 
terytorium Polski zajmował się 
mężczyzna, który posiadał sze-

rokie kontakty w międzynaro-
dowych grupach przestępczych 
zajmujących się między innymi 
przemytem ludzi. Otrzymując 
zlecenia przerzutu nielegalnych 
imigrantów, organizował on na 
bieżąco sieć kierowców i środ-
ków transportu. Za każdego 
obcokrajowca przemyconego 
do Niemiec, otrzymywał około 
1000 dolarów. Przy współpracy 
ze Strażą Graniczną, od wrze-
śnia do listopada ubiegłego ro-
ku policjanci zatrzymali 3 trans-
porty z 41 nielegalnymi imi-
grantami. W ręce stróżów pra-
wa wpadły dzięki temu 4 osoby 
odpowiedzialne za przerzut i 
pełniące funkcje kierowców. 
Śledczy ustalili, że grupa w tym 
czasie aż jedenastokrotnie 
przeprowadziła lub usiłowała 
przeprowadzić przemyt około 
110 imigrantów z Białorusi do 
Niemiec.

Aby zacieśnić i sformalizować 
współpracę w tej sprawie, pod-
pisane zostało porozumienie z 
Nadbużańskim Oddziałem 

Straży Granicznej. Nadzór pro-
cesowy nad postępowaniem 
objął Lubelski Wydział Zamiej-
scowy Departamentu do spraw 
Przestępczości Zorganizowanej 
i Korupcji Prokuratury Krajowej 
w Lublinie.

Dalsze działania śledczych po-
zwoliły ustalić kolejne 7 osób 
związanych z tym procederem 
oraz potwierdzić ich rolę i 
udział w grupie. W sumie za-
trzymano 10 mieszkańców Ślą-
ska w wieku od 24 do 39 lat. 
Usłyszeli oni zarzuty udziału w 
zorganizowanej grupie prze-
stępczej, zajmującej się organi-

zacją innym osobom przekra-
czania granic, z czego uczynili 
sobie stałe źródło dochodu. 
Niektórzy z zatrzymanych od-
powiedzą także za posiadanie 
narkotyków, jakie znaleziono 
podczas przeszukań. Za popeł-
nione przestępstwa grozi im 
kara do 8 lat więzienia.

Po przesłuchaniach prokura-
tor zdecyduje, jakie środki za-
pobiegawcze zostaną wobec 
nich zastosowane. Na poczet 
przyszłych kar i grzywien śled-
czy zabezpieczyli należące do 
zatrzymanych pieniądze oraz 
biżuterię.

Action Day OTF FLOW

180 mundurowych z Polski  
wzięło udział w akcji

Śląska Policja

Sprawcy uprowadzenia 
aresztowani

Na wniosek jastrzębskich 
śledczych, sąd tymczasowo 
aresztował trzech mężczyzn 
odpowiedzialnych za uprowa-
dzenie 34-latka. Sprawcami 
byli Czesi w wieku 27 oraz 33 
lat. Grozi im kilka lat wię-
zienia.

Do zdarzenia doszło na jednej 
z ulic w Jastrzębiu-Zdroju. 
Trzech mężczyzn napadło rano 
na 34-latka, który wracał z pra-
cy do domu. Napastnicy bili go 
i strzelali do niego z broni 
pneumatycznej, po czym wcią-
gnęli do samochodu. Przechod-
nie, którzy byli świadkami sytu-
acji, powiadomili munduro-
wych. Patrole natychmiast ru-
szyły w poszukiwania skody na 

czeskich numerach rejestracyj-
nych. Po paru minutach patrol 
ruchu drogowego zauważył na 
ulicy Podhalańskiej skodę, z 
której próbował wyskoczyć 
mężczyzna. Mundurowi zatrzy-
mali auto i przy wsparciu in-
nych patroli, zatrzymali trzech 
podejrzanych. Dotkliwie pobity 
34-leteni jastrzębianin został 
przewieziony do szpitala. Oka-
zało się, że sprawcami tego 
przestępstwa byli mieszkańcy 
Czech, dwóch w wieku 27 lat 
oraz 33-latek. Na podstawie ze-
branego materiału dowodowe-
go i czynności wykonanych 
przez jastrzębską prokuraturę, 
sąd postanowił aresztować całą 
trójkę. Sprawcom grozi przy-
najmniej 5 lat więzienia.
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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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Telefon:

Biuro ogłoszeń:  792 620 051

 ● 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-

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

SPRZEDAM 

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 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

 ● 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

 ● 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

INNE

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

 ● 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

 ● 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

 ● 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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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

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, 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 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

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

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

 54.900 zł
RENAULT TWINGO 1.2 E, rok prod. 2010,     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 15 lipca 2022
AUDI A6 
2.0 D, rok prod. 2021, 
I-wł., serwisowany, F-VAT,
gwarancja producenta

218.900 zł
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