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Nie zwlekaj - zapisz się już dziś!
Liczba uczestników ograniczona.
Informacja:

tel. 696 48 66 80
Wizyta dyplomatów

Ambasador
Stanów Zjednoczonych
odwiedził Częstochowę

Ambasador Stanów Zjednoczonych Mark Brzezinski w miniony
piątek 22 lipca zawitał do Częstochowy. Podczas swojej wizyty
spotkał się m.in. z prezydentem
Krzysztofem Matyjaszczykiem i
przedstawicielami huty szkła
Guardian. Odwiedził także Jasną
Górę, Liceum Mickiewicza oraz
Politechnikę.
Swój pobyt w Częstochowie Ambasador Stanów Zjednoczonych
rozpoczął rano od spotkania z
przedstawicielami spółki Guardian
Częstochowa, która jest firmą z
kapitałem amerykańskim. Następnie w Urzędzie Miasta Mark Brze-

zinski spotkał się z prezydentem
Krzysztofem Matyjaszczykiem i
mówił m.in. o religijnym i historyczno-kulturowym dziedzictwie
miasta, jego obecnych osiągnięciach, wartości lokalnych tradycji
oraz globalnej marce Częstochowy. Podziękował również za pomoc udzielaną ukraińskim uchodźcom. W rozmowie z prezydentem
poruszył temat sytuacji gospodarczej w mieście, inwestycji w specjalnej strefie ekonomicznej, strategicznych kierunków rozwoju
miasta oraz realizowanych ostatnio miejskich zadań inwestycyjnych. Podczas spotkania rozmawiano także o obecności firm z ka-

Spotkanie autorskie

Paweł Orzeł w Gaude Mater
Ośrodek Promocji Kultury
Gaude Mater zaprasza na spotkanie autorskie z Pawłem
Orłem, pisarzem, redaktorem i autorem
książki
“Przedświty”.
Początek
wydarzenia o godz.
19:00. Wstęp wolny.

Paweł Orzeł jest prozaikiem, redaktorem, tłumaczem i historykiem sztuki. Jest laureatem nagrody Stowarzyszenia Młodych Poetów. Opublikował między innymi
dramat „Defenestracja” (2005),
zbiór opowiadań „Nic a nic” (FORMA 2009) oraz zbiory prozy eksperymentalnej „Cudzesłowa” (FORMA 2010), „Ostatnie myśli (sen nie

pitałem amerykańskim, które zainwestowały lub obecnie inwestują w Częstochowie. Kolejnym
punktem wizyty Ambasadora Stanów Zjednoczonych było zwiedzanie sanktuarium jasnogórskiego.
Dyplomaci amerykańscy przyjęli
również zaproszenie wystosowane przez dyrekcję V Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza,
a następnie odwiedzili Politechnikę Częstochowską, gdzie Rektor
prof. Norbert Sczygiol i ekipa odpowiedzialna za sukcesy częstochowskiego łazika marsjańskiego
zaprezentowali ostatnie projekty,
o których było głośno także w Stanach Zjednoczonych.
przyjdzie)” (FORMA 2011) i „Arkusz
[^pi^gmalion]” (FORMA 2014). Od
września 2017 jest redaktorem
prowadzącym w Państwowym Instytucie Wydawniczym. Ostatnio
ukazały się jego „Teksty seksualne” (Fundacja Kultury Afront 2020)
i „Przedświty” (PIW 2021). W 2022
roku nakładem PIW-u ukazał się
jego przekład tomu wierszy „Piękny świat” Francisca Javiera Navarro Prieta. Spotkanie poprowadzi
Łukasz Suskiewicz.

Nabór do częstochowskich szkół
ponadpodstawowych

Duża liczba chętnych
i wysokie progi punktowe
W tym roku do szkół ponadpodstawowych w Częstochowie aplikowało ponad 4,5 tysiąca uczniów, a progi
były rekordowo wysokie. Są tacy absolwenci szkół podstawowych, którym nigdzie nie udało się zakwalifikować
i stanowią oni dosyć dużą grupę. Miasto postanowiło
zwiększyć więc liczbę miejsc w rekrutacji uzupełniającej.
Początkowo przygotowano dla chętnych 120 oddziałów –
w liceach, technikach i szkołach branżowych, czyli 3600
miejsc. – Biorąc pod uwagę ogromną liczbę młodzieży, posiadającą doskonałe wyniki, tj. dużą liczbę punktów i wybierającą nasze szkoły, 18 lipca zwiększono liczbę klas w
szkołach, w których liczba kandydatów była kilkukrotnie
większa niż przygotowane miejsca – poinformował Wydział Edukacji UM i dodaje – W liceach utworzono 5 dodatkowych oddziałów, czyli 197 miejsc w następujących szkołach: LO im. J. Słowackiego, IV LO im. H. Sienkiewicza, V
LO im. A. Mickiewicza, VIII LO Samorządowe, XII LO w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego. W technikach utworzono 7 dodatkowych oddziałów, czyli 225 miejsc, w następujących szkołach: Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego, Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego, Zespół
Szkół Ekonomicznych, Techniczne Zakłady Naukowe im.
gen. W. Sikorskiego, Zespół Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. W.S. Reymonta, Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. K. Pułaskiego. W efekcie końcowym liczba
miejsc w częstochowskich szkołach ponadpodstawowych
zwiększyła się w tym roku do 4022.
Rekordowo wysoka minimalna liczba punktów
Listy zakwalifikowanych kandydatów zostały ogłoszone
20 lipca. Z racji tego, że chętnych było bardzo dużo, do
szkół cieszących się największym zainteresowaniem mieli
szansę dostać się tylko i wyłącznie uczniowie z bardzo wysoką liczbą punktów. Jak zauważa Wydział Edukacji, należy wziąć pod uwagę, że uczniowie klas ósmych osiągnęli
lepsze wyniki egzaminów w odniesieniu do lat poprzednich. – W związku z tym, że nadal zgłaszają się osoby, którym nie udało zakwalifikować się do żadnej szkoły, Miasto
postanowiło w rekrutacji uzupełniającej jeszcze zwiększyć
liczbę miejsc, poprzez zwiększenie liczebności w klasach w
następujących szkołach: I LO im. J. Słowackiego, V LO im.
A. Mickiewicza, VII LO im. M. Kopernika, VIII Liceum Samorządowym, XII LO w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego oraz w Zespole Szkół Ekonomicznych – informuje częstochowski magistrat. Kandydaci mają czas na podjęcie ostatecznej decyzji, w której
szkole chcą uczyć się od września. Do czwartku 28 lipca
zakwalifikowani kandydaci muszą dostarczyć do wybranych szkół oryginały świadectw ukończenia szkoły podstawowej. Dzień później ogłoszone zostaną listy przyjętych i
nieprzyjętych. Od 1 sierpnia prowadzona będzie rekrutacja uzupełniająca do klas, w których będą jeszcze wolne
miejsca. W terminie od 1 sierpnia do 3 sierpnia uczniowie
będą mogli złożyć wniosek o przyjęcie do szkoły, następnie 12 sierpnia zostanie ogłoszona lista osób zakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym. Tym razem
uczniowie także będą musieli potwierdzić wolę uczęszczania do wybranej szkoły, przynosząc oryginał świadectwa
ukończenia szkoły podstawowej, najpóźniej do 18 sierpnia.
■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj
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Poznajcie Grzegorza Kościelniaka!

Ma 13 lat, a jego pasją jest szydełkowanie
TS: A jeżeli chodzi o najtrudniejsze
dzieło?

GK: Wydaje mi się, że jedna z serwet, jakie wykonałem. Każda charakteryzuje
się jakimś stopniem trudności.
TS: Skąd czerpiesz pomysły i wzory?

Grzegorz Kościelniak ma trzynaście lat
i chodzi do Szkoły Podstawowej w
Rększowicach. Oprócz tego, że jest
wzorowym uczniem, ma nietypową jak
na swój wiek pasję – szydełkuje.
Tworzy fantazyjne i oryginalne dzieła
m.in. serwety, obrusy i różnego rodzaju
ozdoby. Odwiedziliśmy go, żeby porozmawiać z nim o jego zainteresowaniach.
Teresa Szajer: Jak zaczęła się Twoja
przygoda z szydełkowaniem?

Grzegorz Kościelniak: Właściwie dzięki babci,
która pokazała mi, jak się szydełkuje, a
mnie bardzo to zainteresowało.
TS: Jak długo zajęło Ci się nauczenie
tych pierwszych supełków?

GK: Zaczynałem, mając cztery lata, więc
opanowanie podstaw zajęło mi około
rok.
TS: Jakie było Twoje pierwsze dzieło?

PGE Ekstraliga

GK: Najczęściej ze zdjęć i czasopism. Byłem też w Koniakowie, gdzie znalazłem
mnóstwo inspiracji.
TS: A pokazywałeś specjalistką z Koniakowa swoje prace?

takich podstawowych splotach, jak słupki, półsłupki, łańcuszek i oczka ścisłe.
Później na tej podstawie wykonuje się
różne wzory. Można je wykonywać z
wełny, ale ja używam w swojej pracy
kordonka koronki. Bywają one różnej
grubości, a wybór zależy od indywidualnych preferencji.
TS: Co rodzice sądzą o twojej pasji?

GK: Byli trochę w szoku, że w ogóle interesuje mnie coś takiego, ale przyjęli to
bardzo pozytywnie.
TS: A koledzy?

GK: Podchodzą do tematu neutralnie.
Akceptują moje zainteresowania.

GK: Tak. Były zaskoczone, że ktoś w tak
młodym wieku, a w dodatku chłopak wykonuje tego typu prace.
TS: Ile trwa praca nad taką dużą serwetą?

GK: Około półtorej miesiąca, chociaż jeżeli bym się uparł, zajęłoby mi to pewnie
dużo mniej czasu, ale wtedy musiałbym
poświęcać dziennie trzy – cztery godziny.
TS: Wykonujesz te rzeczy na zamówienie?

GK: Zdarza się, chociaż najczęściej wykonuje różne rzeczy dla bliskich i rodziny.
TS: Jakbyś miał wytłumaczyć innym,
na czym to wszystko polega, co byś
powiedział?

GK: Koronka szydełkowa opiera się na

Włókniarz pokonał lidera rozgrywek

TS: Doszły nas słuchy, że w domu masz
także maszyny?

GK: Tak, aktualnie mam ich siedem.
Większość z nich to maszyny z podstawowymi ściegami, ale jedna się wyróżnia, bo jest z overlockiem. Poza tym
mam w domu także wrzeciono i kołowrotek, więc zdarza się, że przędę, ale
tutaj już używa się wełny.
TS: Czy jest to trudne?

GK: Do przędzenia potrzebna jest wprawa, ponieważ cała kwintesencja polega
na tym, żeby nitka była równa i nie miała żadnych supełków czy innych nierówności. To później widać w wykonywanych pracach.
TS: Opanowałeś już tą technikę?

GK: Jeszcze ją doskonale, ale można powiedzieć, że mam już wprawę.
TS: Czy widzisz w szydełkowaniu swoją
przyszłość?

GK: Poniekąd tak, ale jeszcze nie jestem
pewien, czy tym będę się zajmował zawodowo.
TS: Dziękuję za rozmowę.

Zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa zwyciężył z liderem tabeli PGE Ekstraligi Motorem Lublin podczas
niedzielnego meczu na Arenie zielona-energia.com. Zapraszamy do obejrzenia obszernej fotorelacji z tego kapitalnego
spotkania! Byliście na stadionie? Poszukajcie się na zdjęciach!
Od samego początku mecz 13. kolejki PGE Ekstraligi pomiędzy Włókniarzem Częstochowa a Motorem Lublin zapowiadał się niezwykle emocjonująco. Dodatkowo na częstochowskim stadionie miał paść rekord
frekwencji – na Arenie zielona-energia.com zameldował się niemal komplet publiczności. Przez większość spotkania obie drużyny szły łeb w łeb
i wynik długo oscylował wokół remisu, jednak ostatnie biegi pokazały
wyższość gospodarzy. Ostatecznie zespół szkoleniowca Lecha Kędziory
zwyciężył z Koziołkami 49:41 i dopisał trzy punkty do tabeli ligowej.

zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa – 49 pkt.
9. Leon Madsen – 9+1 (2,1,2,1*,3)
10. Bartosz Smektała – 7+1 (1*,3,0,3,0)
11. Kacper Woryna – 11+2 (1*,3,3,1*,3)
12. Jonas Jeppesen – 0 (0,-,-,-)
13. Fredrik Lindgren – 11+2 (3,1,3,2*,2*)
14. Mateusz Świdnicki – 4 (0,2,1,1)
15. Jakub Miśkowiak – 7 (3,0,0,2,2)
16. Kajetan Kupiec – 0 ()

Motor Lublin – 41 pkt.
1. Mikkel Michelsen – 12 (3,3,1,3,1,1)
2. Maksym Drabik – 9+2 (1*,2*,0,3,3,0)
3. Jarosław Hampel – 7+1 (0,2,2,2,0,1*)
4. Antti Vuolas – 0 (-,-,-,-,-)
5. – 0 ()
6. Wiktor Lampart – 1+1 (1*,0,0)
7. Mateusz Cierniak – 4 (2,2,0)
8. Dominik Kubera – 8+1 (3,1*,0,2,0,2)

Bieg po biegu:
1. (62,72) Michelsen, Madsen, Woryna, Hampel – 3:3 – (3:3)
2. (62,76) Miśkowiak, Cierniak, Lampart, Świdnicki – 3:3 – (6:6)
3. (62,33) Lindgren, Hampel, Drabik, Jeppesen – 3:3 – (9:9)
4. (62,99) Kubera, Świdnicki, Smektała, Lampart – 3:3 – (12:12)
5. (63,20) Woryna, Hampel, Kubera, Miśkowiak – 3:3 – (15:15)
6. (62,27) Michelsen, Drabik, Lindgren, Miśkowiak – 1:5 – (16:20)
7. (63,16) Smektała, Cierniak, Madsen, Drabik – 4:2 – (20:22)
8. (63,09) Lindgren, Hampel, Świdnicki, Kubera – 4:2 – (24:24)
9. (62,88) Drabik, Madsen, Michelsen, Smektała – 2:4 – (26:28)
10. (63,15) Woryna, Kubera, Świdnicki, Lampart – 4:2 – (30:30)
11. (62,98) Michelsen, Miśkowiak, Madsen, Kubera – 3:3 – (33:33)
12. (63,03) Drabik, Miśkowiak, Woryna, Cierniak – 3:3 – (36:36)
13. (63,41) Smektała, Lindgren, Michelsen, Hampel – 5:1 – (41:37)
14. (63,07) Madsen, Kubera, Hampel, Smektała – 3:3 – (44:40)
15. (63,33) Woryna, Lindgren, Michelsen, Drabik – 5:1 – (49:41)

■ Paula Nogaj
■ zdjęcia: Grzegorz Misiak Photography

GK: Z tego, co pamiętam, była to gwiazdka na choinkę, ponieważ zanim przeszedłem do robienia serwetek, próbowałem robić takie drobniejsze rzeczy.
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Lubliniec

Matka zostawiła 3-letnie
dziecko w samochodzie

“Klimaty Częstochowy”

Ruszyła piętnasta edycja
konkursu
Zdjęcie: Przemysław Skoczylas
– I nagroda w poprzedniej edycji konkursu

Do potencjalnie niebezpiecznej sytuacji doszło w minioną środę 20 lipca na
jednym z parkingów w Lublińcu. Przypadkowi świadkowie, wracając do
swojego samochodu zauważyli w zaparkowanym
obok
BMW
pozostawione małe dziecko. O całej
sytuacji zawiadomili policję. Przybyłym na miejsce mundurowym
szybko udało się nawiązać kontakt z
matką 3-latka, która twierdziła, że zostawiła syna tylko na chwilę, ponieważ
musiała udać się do apteki.
– W środę 20 lipca krótko przed godziną
18:00 lublinieccy policjanci otrzymali zgłoszenie, że na jednym z parkingów przy ul. Skłodowskiej w Lublińcu w zamkniętym pojeździe
ma znajdować się dziecko. O niebezpiecznej
sytuacji mundurowych powiadomili zaniepokojeni świadkowie, którzy podczas powrotu
do swojego pojazdu, w zaparkowanym obok
BMW zauważyli pozostawione małe dziecko.
Na szczęście szybko udało się nawiązać kontakt z matką dziecka, która później, w rozmowie z policjantami twierdziła, że tylko na
chwilę pozostawiła w aucie 3-letniego syna,
gdyż musiała udać się do pobliskiej apteki –
informuje KPP Lubliniec. Dzięki szybkiej reakcji świadków być może nie doszło do tragedii,
a śledczy będą teraz sprawdzać, czy miesz-

kanka gminy Poczesna swoim postępowaniem nie naraziła syna na niebezpieczeństwo.
Policja apeluje, aby w upalne dni szczególnie zadbać o seniorów, dzieci, ale też zwierzęta. – Pamiętajmy, aby pod żadnym pozorem
nie pozostawiać ich w zamkniętym pojeździe,
w którym temperatura może szybko osiągnąć 50 – 60 stopni Celsjusza. Wystarczy kilka
minut, aby doszło do tragedii. Nie przechodźmy też obojętnie obok pozostawionego w
pojeździe dziecka lub czworonoga, reagujmy!
W upalny dzień stojący na parkingu zamknięty samochód może stać się śmiertelną pułapką dla śpiącego w nim dziecka lub zwierzęcia.
W takim przypadku uchylenie szyby czy pozostawienie auta w cieniu nie jest żadnym
usprawiedliwieniem. Brak rozwagi i wyobraźni może kosztować czyjeś zdrowie, a nawet
życie – ostrzegają mundurowi.
Pamiętajmy! Podczas upalnej pogody temperatura w pojeździe szybko może osiągnąć
nawet 60 stopni Celsjusza, a pozostawienie
dziecka, osoby starszej czy zwierzęcia w nagrzanym pojeździe nawet na kilka minut może zakończyć się tragicznie. Widząc taką sytuację, zawsze reagujmy i powiadamiajmy służby dzwoniąc na numer alarmowy 112! Jeżeli
nie ma możliwości szybkiego odnalezienia
właściciela pojazdu, w stanie wyższej konieczności, ratując zdrowie lub życie możemy nawet zbić szybę w takim pojeździe.

Ruszyła piętnasta edycja konkursu fotograficznego “Klimaty Częstochowy”.
Jego celem jest ukazanie walorów kulturowych,
architektonicznych,
przyrodniczych i turystycznych naszego miasta. Fotografie będzie można
zgłaszać do 18 października.
– Mile widziane jest niebanalne potraktowanie „klimatów”, gdzie głównym motywem jest człowiek, środowisko, w którym żyje oraz wydarzenia, w jakich
uczestniczy – wyjaśnia organizator. Fotografie można zgłaszać do 18 października 2022 roku za pomocą specjalnego

panelu na stronie . Tam też znajduje się
regulamin konkursu. Łączna pula nagród to 3700 zł, a wyboru najlepszych
zdjęć dokona Jury w składzie: Justyna Janus, Kamila Skorek, Dariusz Gawroński
oraz Łukasz Stacherczak. Wystawa pokonkursowa odbędzie się w listopadzie
w Galerii Dobrej Sztuki Muzeum Częstochowskiego. Organizatorem konkursu
jest Wydział Kultury, Promocji i Sportu
Urzędu Miasta Częstochowy, który zaprasza do nadsyłania fotografii.

Biuro Inżyniera Ruchu informuje

Zmiany na liniach 100 i 131

Newralgiczne skrzyżowanie

Nowowiejskiego i Focha
z nową organizacją ruchu
Na skrzyżowaniu ulic Nowowiejskiego
i Focha wprowadzana jest nowa organizacja ruchu w celu poprawy
bezpieczeństwa pieszych. W związku z
tym kierowcy do wtorku mogą spodziewać się utrudnień.
– W ramach modyfikacji likwidowany
jest jeden pas ruchu do jazdy na wprost
w ul. Nowowiejskiego przy jednoczesnym odgięciu toru jazdy, mającym na
celu wymuszenie zmniejszenia prędkości. Ruch odbywać się będzie więc dwoma zamiast trzema pasami przedzielonymi azylem dla pieszych. Zmiany te automatycznie wymuszą zmniejszenie
prędkości – informuje Miejski Zarząd
Dróg w Częstochowie i zaznacza, że z
uwagi na Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (w

Od 1 sierpnia autobusy na liniach 100 i
131 będą jeździły według zmienionych
rozkładów – informuje Biuro Inżyniera
Ruchu. Sprawdźcie, o jakie zmiany
chodzi.
sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach) w obrębie tego
skrzyżowania nie można zastosować
progu zwalniającego.

Linia 100 - we wszystkie dni tygodnia
nastąpią przesunięcia godzin kursów,
żeby poprawić skomunikowanie ul. Bardowskiego. Ponadto – z uwagi na ograniczenia w handlu w – w niedziele i święta autobusy będą kursowały na krótszej
trasie: Jesienna – Bardowskiego – Dwo-

rzec Główny PKP, ale zostanie zwiększona liczba kursów (przez większość niedzieli co 30 minut zamiast dotychczasowych 45 minut).
Linia 131 - z uwagi na niewielkie zainteresowanie pasażerów na odcinku od ul.
Kordeckiego do Cmentarza św. Rocha,
linia zostanie skrócona do trasy: Piłsudskiego – Kordeckiego Park Lisiniec, natomiast w przeciwnym kierunku będzie
kursować przez św. Jadwigi i św. Barbary do przystanku JASNA GÓRA.
■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj
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REKLAMA

Nie zwlekaj - zapisz się już dziś!
Liczba uczestników ograniczona.
Informacja:

tel. 696 48 66 80
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NIE KUPUJ, ADOPTUJ!
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Fundacja Psia Duszka

Jeśli szukasz pieska do adopcji, dobrze trafiłeś ;)
Tel. 694 132 231 email: kontakt@psiaduszka.pl

Kontakt w sprawie adopcji:
tel. 694 132 231

Kontakt w sprawie adopcji:
tel. 694 132 231

Bryś

Kontakt w sprawie adopcji:
tel. 694 132 231

NI

Sonic

C

- piesek, którego wiele dni
próbowano łapać. Koczował w lesie
w Herbach. Tak to ten maluch. Dzięki
naszym kochanym cisiowym spacerowiczom jest już gotowy do adopcji.
Ma jeszcze pewnie braki i lęki, ale
na pewno w warunkach domowych
szybciutko się otworzy. Jest bardzo
łagodny i delikatny. Chłopak potrzebuje domu i człowieka, który da mu
coś od siebie. Z naszej strony zapewniamy pełną profesjonalną pomoc
szkoleniową dla dzieciaka. Sonic ma
około 8 miesięcy, uwielbia psy i ludzi
już trochę też :) Da się głaskać, brać
na ręce i zje wszystko co mu podsuniesz pod nosek :) Jest jak miniaturowy Leonberger :) Waży 10 kg.

Kontakt w sprawie adopcji:
tel. 694 132 231

Ś

ma około 5 lat, jest zaszczepiony, odrobaczony, wykastrowany
i zaczipowany.
Brysia zabraliśmy ze schroniska
w Szczytach, chłopak nie znał smyczy
i ze strachu próbował straszyć wolontariuszy przez kraty. Niestety miał
pecha, bo nasza dzielna ekipa spacerowa nie takie przypadki na Cisiu
przerabiała. Teraz obecnie Brysiu
dzielnie spaceruje na smyczy i zaczął
wybierać się na akcje promujące Fundacje w samym centrum Częstochowy.
Brysiu nie narzeka 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

US

Sushi

HI

został odłowiony na terenie gm. Herby, 3 miesiące temu. Niestety 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 energiczny i nudy z im nie ma. Sushi kocha
bardzo ludzi i jest do każdego przyjaźnie 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

AR

S

to jeden z naszych najmłodszych dorosłych podopiecznych. Psiaczek ma dopiero koło
3 latek, jest już po kastracji, ma
wszystkie podstawowe szczepienia,
jest też zaczipowany i odrobaczony. Podsumowując jest gotowy
na nowy dom. Chłopak ma około
7 kg, więc zmieści się w domu rodzinnym, jak i w bloku. Alpiczek, jak
to młody psiak ma masę energii na
zabawy z człowiekiem i lubi długie
spacery. Chłopaka polecamy raczej
do aktywnych ludzi. Alpik raczej
woli być jedynakiem, ale nigdy nic
nie jest przesądzone, może spacer
zapoznawczy z Twoim psiakiem?
Warunki domowe są Alpikowi
znane, bo głównie przebywa w domach tymczasowych i jest w nich
bardzo grzeczny, zachowuje czystość. Alpik lubi też wieczorem lenistwo przed tv na kanapie i smyranie
po brzuszku, jak typowy facet ;)

RY

Abra

szuka domu. Gotowa aby
pobiec w ramiona miłej osoby lub
wielu osób:) Nasza mała dziewczynka jest ciekawa świata i bardzo
wesoła. Na pewno wniesie dużo radości do nowego domu. Nie wydajemy szczeniąt do domu z dziećmi
poniżej 7 roku życia. Adopcje tylko
do warunków domowych.

S

Alpik

Kontakt w sprawie adopcji:
tel. 694 132 231

B

AL

PIK

Pokus

chciałby szybciutko mieć
dom i człowieka, który go bardzo pokocha na długie psie lata. Chłopak
wyrośnie na pieska mniejszych rozmiarów max ok 15 kg. Oddamy to
cudo tylko do warunków domowych
i dzieci od 7 roku życia.

RA

SO

choćby zaraz! Maluszek odważnie
kroczy przed siebie i rozgląda
za domem:) Wyrośnie na psiaka
około 10-15 kg. Oddamy tylko do
warunków domowych i dzieci powyżej 7 roku życia.

US

AB

Hokus odda się w dobre ręce

POK

HOK

US

A

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

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

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

● Malowanie obrazów,
szkicowanie
Tel. 667 499 164

● 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

● Skuter 4t, stan dobry do jazdy.
Tel. 696 289 385

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

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

● Bluza szara męska REEBOK,
70 zł, tel. 660 714 015
● Błotniki przednie do Mercedesa
190 oryginał, w b. dobrym
stanie. Tel.: 693 629 529

● Spodnie męskie nowe na 130
cm w pasie, cena: 50 zł.
Tel. 514 277 061
● TELEWIZOR SONY
KD-32RE400LED, zakupiony
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

● 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

● 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

w 2018 r., tel. 503 775 955
● Wózek inwalidzki, automat, cena wywoławcza: 2000 zł.
Tel. 534 917 417
● Wzmacniacz gitarowy VOX, VT
20+, 30W, b. dobry, cena 400 zł.
Tel: 697 272 102

INNE
● Lekcje gry na gitarze,
tel. 697 272 102

● 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

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

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

● Przyjmę: wózki inwalidzkie
oraz kule. Tel. 667 499 164
● Przyjmę drewno na opał,
tel. 660 714 015
● Przyjmę zużyte telefony komórkowe, tel. 667 499 164

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

OGŁOSZENIA ABONAMENTOWE

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

KUPON na bezpłatne ogłoszenie
-

Życie Częstochowy i Powiatu -

 MOTORYZACJA

 KUPIĘ

 SPRZEDAM

 ODDAM

 NIERUCHOMOŚCI

 PRACA

 MATRYMONIALNE

 INNE

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

Jak zamieścić ogłoszenie w Życiu Częstochowy i Powiatu
Przez internet
Dostarczyć ogłoszenie

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

42-200 Częstochowa
Al. NMP 51

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

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

Wysłać email

Wysłać SMS

reklama@zycieczestochowy.pl

na numer 792 620 051

Adres redakcji:

Wydawca:

Kontakt internetowy:

Telefon:

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

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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Wybrane samochody na dzień 22 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

76.900 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

139.900 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 A3 1.6 E + LPG, rok prod. 2000,
AUDI A6 1.8 E, rok prod. 1998,

5.900 zł
14.900 zł

AUDI A6 2.0 D, QUATRO S TRONIC, rok prod. 2018,
kraj., I-wł., serwisowany, F-VAT
AUDI Q7 3.0 D, 4x4, rok prod. 2008, kraj., 

BMW X1 2.0 D, rok prod. 2010, automat, 

kraj., I-wł., F-VAT,



166.900 zł

MERCEDES ML, 3.0 D, rok prod. 2008,

67.800 zł

NISSAN X-TRAIL, 1.6 D, zakup 2016,

63.900 zł

OPEL ASTRA 1.7 D, rok prod. 2010, kraj.,

18.900 zł

94.900 zł

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

7.900 zł

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

139.900 zł

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

MAZDA 3 1.6 E, kraj., rok prod. 2003/2004, 

 39.900 zł

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


3.900 zł

129.900 zł

PEUGEOT 308 SW 1.6 D, rok prod. 2009, automat,17.900 zł

39.900 zł

RENAULT KANGOO 1.5 D, rok prod. 2017,

52.000 zł

CHEVROLET KALOS 1.2 E+LPG, rok prod. 2008,  7.900 zł

RENAULT MEGANE SCENIC 1.5 D, rok prod. 2014, 26.700 zł

CITROEN C3 1.2 E, rok prod. 2014, 

26.500 zł

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

CITROEN C4 1.6 D, rok prod. 2011, 

25.700 zł

DAEWOO MATIZ 1.0 E, rok prod. 2005, 



19.900 zł

3.900 zł

RENAULT TWINGO 1.2 E, rok prod. 2010, 

10.800 zł

14.900 zł

SEAT TOLEDO 1.2 E, rok prod. 2015, kraj., 

29.900 zł

TOYOTA YARIS 1.3 E, rok prod. 2006, 

15.700 zł

44.900 zł

VOLVO S60 2.0 D, rok prod. 2017, kraj., 

73.000 zł

FORD FUSION 2.5 E + LPG, rok prod. 2016,

39.700 zł

VW NEW BEETLE 2.0 E, rok prod. 1999,

FORD KUGA 2.0 D, rok prod. 2010, 

33.900 zł

VW PASSAT 1.9 D, rok prod. 2006, 

HONDA CIVIC 1.8 E, rok prod. 2009, 

28.200 zł

VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2018, kraj., I-wł., serwiso-

HONDA CRV 2.0 E, 4x4, rok prod. 2004, 

21.900 zł

KIA VENGA 1.4 E, kraj., rok prod. 2013, 

33.900 zł

FORD FOCUS 1.6 E, rok prod. 2008, 

FORD FOCUS 1.5 D, rok prod. 2017, I-wł., serwisowany,
F-VAT

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

7.500 zł
12.900 zł
71.900 zł
17.900 zł
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■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj

