
Uszkodzona kładka dla pie-
szych nad al. Wojska Polskiego 
(na wysokości ul. Mireckiego 
w Częstochowie) zostanie zde-
montowana. Rozbiórka 
zostanie przeprowadzona w 
nocy z czwartku na piątek 
(28/29 lipca). W związku z nie-
zbędnymi do wykonania 
robotami przez około 2-3 go-
dziny pomiędzy 00:00 a 
2:00/3:00 DK91 będzie w tym 

miejscu za-
mknięta dla ruchu 
kołowego w obu 
kierunkach.

Miejski Zarząd 
Dróg w Częstocho-

wie przeprasza za utrudnienia, 
ale podkreśla, że realizacja prac 
jest konieczna w trybie natych-
miastowym. Od kilku miesięcy 
ze względu na stan techniczny 
obiekt wymaga pilnej rozbiórki, 
ponieważ zagraża bezpieczeń-
stwu w ruchu drogowym i oto-
czeniu. Częstochowski MZD zo-
stał do tego zobowiązany przez 
służby wojewódzkiego nadzoru 
budowlanego.

– Z uwagi na wyjątkowy tryb 
przeprowadzenia koniecznych 
prac rozbiórka została wyod-
rębniona z zakresu przebudo-
wy al. Wojska Polskiego, której 
projekt przewidywał jej demon-
taż i w obliczu czasowego 

wstrzymania robót na DK-91, 
wspomniane prace rozbiórko-
we zostały zlecone poza tym 
głównym zadaniem. Po wzno-
wieniu realizacji właściwej prze-
budowy al. Wojska Polskiego 
wybudowana w tym miejscu zo-
stanie nowa kładka w odpo-
wiednich parametrach. Wów-
czas powstaną także pozostałe 
przeprawy dla pieszych i rowe-
rzystów nad al. Wojska Polskie-
go w Częstochowie – informuje 
Maciej Hasik, rzecznik prasowy 
MZD i MPK w Częstochowie.

Zamknięcie al. Wojska Polskie-
go ma kontrolować policja, któ-
ra będzie także kierować ru-
chem w tym rejonie.
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Europejskie Puchary

W czwartek rewanżowy 
mecz Rakowa z FC 
Astana

 ■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj

DK91 będzie zamknięta

Rozbiórka kładki  
nad al. Wojska 
Polskiego

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

Już w najbliższy czwartek 28 
lipca Raków Częstochowa ro-
zegra rewanżowy mecz II 
rundy eliminacji Ligi Konfe-
rencji Europy UEFA z FC 
Astana. Spotkanie odbędzie 
się w stolicy Kazachstanu, a 
jego początek zaplanowano 
na godzinę 17:00 czasu pol-
skiego.

Podczas pierwszego meczu 
drużyna szkoleniowca Marka 
Papszuna odniosła kapitalne zwy-
cięstwo. W Częstochowie, gdzie 
po raz pierwszy rozgrywane były 
europejskie puchary, kibice mogli 
obejrzeć aż pięć bramek, które 
zdobyli dla Czerwono-Niebieskich  
Ivi Lopez, Mateusz Wdowiak, Vla-
dislavs Gutkovskis, Vladyslav Ko-
chergin oraz Fran Tudor. – Myślę, 
że uradowaliśmy naszych kibiców 
jakością. Zdobywaliśmy piękne 
bramki po świetnych akcjach, dla-
tego trudno się nie cieszyć – mó-

wił po ostatnim gwizdku szkole-
niowiec Rakowa. Można powie-
dzieć, że Raków jest teraz w kom-
fortowej sytuacji ze względu na 
solidną zaliczkę. Nie zmienia to 
jednak faktu, że zespół nie może 
obniżyć lotów.  – Musimy dokoń-
czyć swoją robotę. To jest dwu-
mecz. Wiadomo, że zaliczka jest 
spora, ale na spotkanie rewanżo-
we patrzymy z pokorą – mówi 
Mateusz Wdowiak. W czwartek 
spotkanie rozgrywane będzie na 
Astana Arenie, która może po-
mieścić 30 tys. widzów.  Obsadę 
sędziowską będą stanowić Czesi. 
Głównym arbitrem wyvrany zo-
stał Tomáš Klíma. Jego asystenta-
mi będą Ivo Nádvorník oraz Lukáš 
Machač, a sędzią technicznym La-
dislav Szikszay. Początek spotka-
nia o godzinie 17:00 czasu pol-
skiego (21:00 czasu lokalnego). 
Transmisję z tego spotkania bę-
dziecie mogli oglądać na Viaplay 
Sport.

Żużel

Leon Madsen  
w biało-zielonych 
barwach przez kolejne 
dwa lata
Ta wiadomość z pewnością ucieszy kibiców biało-zielonej dru-
żyny. Włókniarz Częstochowa poinformował, że kapitan 
zespołu – Leon Madsen zostaje w klubie na kolejne dwa lata.

– Dla Duńczyka, który rozpoczął 
starty pod Jasną Górą w sezonie 
2017 będzie to już 7 i 8 rok w bia-
ło-zielonych barwach! Przypomnij-
my, że w kampanii 2019, Madsen 
sięgnął z Włókniarzem po brązo-
wy medal Drużynowych Mi-
strzostw Polski. Ponadto w sezo-
nie 2019 wywalczył tytuł Indywi-
dualnego Wicemistrza Świata na 
żużlu. Leon od samego początku 
jest niekwestionowanym liderem 
zespołu plasując się za każdym ra-
zem w piątce najskuteczniejszych 
zawodników PGE Ekstraligi: 
2017 – 2,181 (4 poz. w rankingu), 
2018 – 2,443 (2 poz. w rankingu), 
2019 – 2,443 (1 poz. w rankingu), 
2020 – 2,206 (4 poz. w rankingu), 
2021 – 2,219 (5 poz. w rankingu), 

2022 – 2,435 (4 poz. w rankingu) – 
przypomina klub, który informa-
cję o tym, że Leon  Madsen zosta-
je na dłużej w Częstochowie za-
prezentował w bardzo przewrotny 
sposób. W mediach społeczno-
ściowych zamieszczono nagranie, 
na którym prezes Włókniarza – 
Michał Świącik mówi o tym, że 
Duńczyk odchodzi. Zaraz po tym 
można zobaczyć kadry i różne uję-
cia żużlowca oraz podziękowania 
za dotychczasową współpracę. 
Dopiero na samym końcu mate-
riału przemawia sam Leon Mad-
sen, zaczynając od słów “Nigdzie 
się nie wybieram” i rozwiewa wąt-
pliwości, co do swojej przyszłości 
w biało-zielonych barwach.
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15 lipca skradziono w Lublińcu 
elektryczną hulajnogę. Lubli-
nieckim kryminalnym szybko 
udało się namierzyć złodzieja, 
dzięki zebranemu w sprawie ma-
teriałowi dowodowemu i dobrej 
znajomości środowiska prze-
stępczego.

Do lublinieckiej komendy Poli-
cji zgłosił się mieszkaniec Lu-
blińca informując, że ktoś doko-
nał kradzieży jego hulajnogi 
elektrycznej. Według relacji 

mężczyzny niezabezpieczony 
jednoślad został skradziony w 
nocy 15 lipca z klatki schodowej 
bloku przy ulicy Cebulskiego w 
Lublińcu. W związku ze znaczną 
wartością skradzionego mienia, 
którą zgłaszający określił na 
kwotę blisko 1700 złotych, spra-
wą od początku zajęli się funk-
cjonariusze z wydziału krymi-
nalnego. Zebrany w postępo-
waniu materiał dowodowy, w 
tym zapis monitoringu, a także 

dobra znajomość środowiska 
przestępczego dała efekt w po-
staci szybkiego namierzenie 
złodzieja, którym okazał się 
24-letni mieszkaniec Lublińca.

W czwartek 21 lipca mężczy-
zna odpowiadający za kradzież 
hulajnogi był już w rękach poli-
cjantów. W tym samym dniu 
stróże prawa odzyskali także 
skradziony jednoślad, który 
wkrótce wróci do swojego wła-
ściciela.

Według obowiązujących prze-
pisów za przestępstwo kradzie-
ży sprawcy grozi kara do 5 lat 
więzienia.

Policjanci ponawiają apel o 
staranne zabezpieczanie mie-
nia przed kradzieżą. Zawsze za-
pinaj swój rower czy hulajnogę 
– Nie ułatwiaj złodziejowi!

Krzepiccy policjanci w czwart-
kowy wieczór legitymowali 
dwóch młodych mężczyzn, prze-
bywających na terenie boiska. W 
trakcie kontroli okazało się, że 
mają oni przy sobie szklany po-
jemnik z marihuaną. W miejscu 
zamieszkania jednego z nich 
znaleziono ponadto 660 działek 
dilerskich. Obaj usłyszeli już pro-
kuratorskie zarzuty.

W czwartkowy wieczór poli-
cjanci z Komisariatu Policji w 
Krzepicach na terenie boiska le-
gitymowali dwóch młodych 
mężczyzn. W trakcie kontroli 

ujawnili między innymi szklany 
pojemnik z zawartością suszu 
roślinnego. Po sprawdzeniu 
substancji testerem narkotyko-
wym kryminalni potwierdzili, że 
jest to marihuana. Policjanci 
podejrzewali, że w miejscu za-
mieszkania zatrzymanych męż-
czyzn może znajdować się więk-
sza ilość środków odurzających. 
Przypuszczenia śledczych się 
potwierdziły. Podczas przeszu-
kania realizowanego w miejscu 
zamieszkania 39-letniego męż-
czyzny, policjanci zabezpieczyli 
ponad 165 gramów charaktery-
stycznego suszu. Mieszkaniec 
gminy Krzepice został zatrzy-

many i usłyszał już prokurator-
skie zarzuty posiadania znacz-
nej ilości środków odurzają-
cych. Grozi mu do 10 lat więzie-
nia. Na wniosek krzepickich 
śledczych prokurator zastoso-
wał wobec niego środek zapo-
biegawczy w postaci dozoru. 
Drugi z mężczyzn, 30-letni 
mieszkaniec tej samej gminy, 
usłyszał zarzuty za posiadanie 
wbrew ustawie środków odu-
rzających w postaci suszu mari-
huany, za co grozi do 3 lat po-
zbawienia wolności. Sprawa 
jest rozwojowa, śledczy nie wy-
kluczają kolejnych zatrzymań.

AKTUALNOŚCI

Kłobucka drogówka

Mundurowi zabezpieczali rowerową 
pielgrzymkę

Krzepice

Odpowiedzą za posiadanie  
660 działek dilerskich

Lubliniec

Policjanci odzyskali  
skradzioną hulajnogę

W sobotę 23 lipca, kłobucka dro-
gówka zabezpieczała rowerową 
pielgrzymkę z Fałkowic, w której 
uczestniczyło 50 osób. Mundu-
rowi zadbali o bezpieczeństwo 
rowerzystów i przypomnieli im 
podstawowe zasady bezpiecznej 
jazdy. Oczywiście wszyscy zmie-
rzali na Jasną Górę w kamizelkach 
odblaskowych.

Trasa przebiegała przez cały 
nasz powiat, od Podłęża Szla-
checkiego aż do granicy z Czę-
stochową. Niechronionym 
uczestnikom ruchu drogowego 
mundurowy przypomniał pod-
stawowe zasady bezpiecznej 
jazdy na rowerze oraz spraw-
dził obowiązkowe wyposażenie 
roweru. Wszyscy uczestnicy po-
siadali kamizelki odblaskowe. 
Przepisy dotyczące ruchu rowe-
rów nie nakładają obowiązku 
korzystania z kasków ochron-
nych. Należy jednak wziąć pod 

uwagę, że kask chroni głowę – 
część ciała najbardziej narażo-
ną na urazy. Z kolei kamizelka 
odblaskowa, szelki odblaskowe, 
opaski, ułatwiają dostrzeżenie 
rowerzysty przez kierowcę, 
zwłaszcza w trudnych warun-
kach atmosferycznych. Poli-
cjanci apelują do wszystkich 

uczestników ruchu, aby dzielić 
się pasem jezdni z rowerzysta-
mi i wyprzedzać ich w sposób 
bezpieczny. Jednocześnie przy-
pominają, że kierującego rowe-
rem obowiązują takie same 
przepisy ruchu jak pozostałych 
kierujących pojazdami.

Ludowy Chór Akademicki

Soliści wystąpią  
na Starym Rynku

MOSiR informuje

Pływalnia Letnia  
w sierpniu czynna dłużej

Park Lisiniec

Służby szkoliły się  
w niesieniu pomocy

Soliści Ludowego Chóru Aka-
demickiego z Łucka wystąpią 
w środę, 27 lipca na Starym 
Rynku. Początek koncertu o 
godzinie 19:00.

Artyści zaprezentują kozackie i 
ukraińskie tańce i piosenki ludo-

we ale w programie nie zabrak-
nie też lżejszego, bardziej popu-
larnego repertuaru. Koncert de-
dykowany jest uchodźcom wo-
jennym, społeczności ukraiń-
skiej i wszystkim częstochowian-
kom i częstochowianom.

Sama pływalnia będzie otwarta 
do godz. 20, natomiast kasy 
będą zamykane godzinę wcze-
śniej. Chcąc popływać, 
powinniśmy więc zdążyć z za-
kupem wejściówki do godz. 19.

Miejski Ośrodek Sportu i Re-
kreacji 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 godzinie nie bę-
dzie już możliwości zakupu bile-
tu wstępu na Pływalnię. Pływal-
nia w trwającym sezonie letnim 
otwarta będzie do 28 sierpnia. 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekre-
acji zaprasza!

W niesieniu pomocy nad wodą 
wprawiali się tam strażacy, poli-
cjanci, funkcjonariusze Straży 
Miejskiej oraz ratownicy Wod-
nego Ochotniczego Pogotowia 
Ratunkowego.

Ćwiczenia z ratownictwa wod-
nego zorganizowano  w Parku 
Lisiniec – zresztą nie po raz 
pierwszy. Jego okolice często pa-
trolowane są przez strażników 
miejskich czy policjantów – w 
tym przez patrole konne. Można 
tam również spotkać funkcjona-
riuszy na rowerach.   

Wśród korzystających z Parku 
zdarzają się – niestety – osoby 
nie stosujące się do regulaminu, 
podstawowych zasad bezpie-
czeństwa i pływające ,,na dziko” 
w miejscach, gdzie nie ma ra-
towników. I to tego rodzaju kło-
potliwi goście Parku potrzebują 
potem bardzo często pomocy. 
Środowe ćwiczenia z ratownic-
twa wodnego były więc także 
treningiem niesienia ratunku ta-
kim właśnie, nieodpowiedzial-
nym, przeceniającym swoje 
możliwości osobom.   

Przy okazji Straż Miejska prze-

strzega przed wszelkimi niebez-
piecznymi i brawurowymi za-
chowaniami w okolicach akwe-
nów. Nad wodą nie należy spo-
żywać alkoholu i innych sub-
stancjach odurzających, będą-
cych częstą przyczyną utonięć. 
Do zbiornika wodnego należy 
wchodzić, schładzając się wodą 
stopniowo. Kontakt rozgrzane-
go ciała z zimną wodą może gro-
zić szokiem termicznym.

Straż Miejska przestrzega rów-
nież przed skokami do wody i 
apeluje,  aby skoki na tzw. „głów-
kę” wykonywać – jeśli koniecznie 
tego właśnie chcemy – wyłącz-
nie w miejscach do tego wyzna-
czonych. Przypomina jednocze-
śnie hasło jednej ze swoich let-
nich akcji związanych z bezpie-
czeństwem nad wodą – „Płytka 
wyobraźnia to kalectwo”.

Latem częstochowska Straż 
Miejska będzie nadal patrolować 
okolice Parku Wypoczynkowego 
Lisiniec i dbać o to, by odwiedza-
jący wypoczywali w spokoju. Ćwi-
czenia z ratownictwa wodnego 
także będą  powtarzane.
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HOKU S

AL P I K

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

tel. 696 48 66 80
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Tel. 694 132 231   email: kontakt@psiaduszka.pl

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

HOKU S

POKU S
AB R A

SON I C
Sonic - piesek, którego wiele dni 
próbowano łapać. Koczował w  lesie 
w Herbach. Tak to ten maluch. Dzięki 
naszym kochanym cisiowym space-
rowiczom 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 potrze-
buje domu i  człowieka, który da mu 
coś od siebie. Z naszej strony zapew-
niamy 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 podsu-
niesz pod nosek :) Jest jak miniatu-
rowy Leonberger :) Waży 10 kg. 

Kontakt w sprawie adopcji:
 tel. 694 132 231

Alpik to jeden z  naszych naj-
młodszych dorosłych podopiecz-
nych. Psiaczek ma dopiero koło 
3 latek, jest już po kastracji, ma 
wszystkie podstawowe szczepienia, 
jest też zaczipowany i  odroba-
czony. Podsumowując jest gotowy 
na nowy dom. Chłopak ma około 
7 kg, więc zmieści się w  domu ro-
dzinnym, 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  do-
mach tymczasowych  i  jest w  nich 
bardzo grzeczny, zachowuje czy-
stość. Alpik lubi też wieczorem leni-
stwo przed tv na kanapie i smyranie 
po brzuszku, jak typowy facet ;)

Kontakt w sprawie adopcji:
 tel. 694 132 231

Hokus odda się w dobre ręce 
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 po-
wyżej 7 roku życia. 

Kontakt w sprawie adopcji:
 tel. 694 132 231

Pokus chciałby szybciutko mieć 
dom i człowieka, który go bardzo po-
kocha na długie psie lata. Chłopak 
wyrośnie na pieska mniejszych roz-
miarów max ok 15 kg. Oddamy to 
cudo tylko do warunków domowych 

i dzieci od 7 roku życia.

Kontakt w sprawie adopcji:
 tel. 694 132 231

Abra szuka domu. Gotowa aby 
pobiec w  ramiona miłej osoby lub 
wielu osób:)  Nasza mała dziew-
czynka jest ciekawa świata i  bardzo 
wesoła. Na pewno wniesie dużo ra-
dości do nowego domu. Nie wyda-
jemy szczeniąt do domu z  dziećmi 
poniżej 7 roku życia. Adopcje tylko 
do warunków domowych.

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 wo-
lontariuszy przez kraty. Niestety miał 
pecha, bo nasza dzielna ekipa spa-
cerowa nie takie przypadki na Cisiu 
przerabiała. Teraz obecnie Brysiu 
dzielnie spaceruje na smyczy i  zaczął 
wybierać się na akcje promujące Fun-
dacje w samym centrum Częstochowy. 
Brysiu nie narzeka już na dotyk czło-
wieka i  z  coraz większą chęcią szuka 
z nim kontaktu. 
Bryś, jak to każdy ma wybranych przy-
jaciół dlatego, jeśli miałby zamieszkać 
z  innym psem, polecamy spacer zapo-
znawczy. 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

AL P I K

BRY Ś

SU S H I

SA R 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 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 Często-
chowy.

Kontakt w sprawie adopcji:
 tel. 694 132 231
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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

 ● 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 kli-
matyzator, chłodnię, WC.  
Sprzedam lub wynajmę za 1 zł.  
Tel. 501 645 181

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

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

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

OGŁOSZENIA ABONAMENTOWE

SPRZEDAM 

 ● 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
 ● 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
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
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, 

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 22 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


