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

tel. 696 48 66 80
Wstrząsające odkrycie w Gruszewni

Dwie kobiety
znalezione martwe
w domu jednorodzinnym

Jesteście zainteresowani nauką pływania?

Niebawem ruszą
zapisy na kurs MDK

Miejski Dom Kultury informuje, że 21 sierpnia ruszają zapisy na kurs pływania na basenie MDK. Planowane jest
utworzenie grup dla początkujących i bardziej zaawansowanych – dla dzieci i dorosłych.
– 21 sierpnia będzie można zapisać się na kurs w kasie pływalni
przy ul. Łukasińskiego 50/68 w godzinach 8-22. W następne dni
– w godzinach 14-22. Zapisy będą prowadzone do wyczerpania
liczby miejsc. Lepiej zatem nie zwlekać, jeśli jesteśmy zainteresowani…  – informuje MDK – Sam kurs zacznie się 18 września na
basenie MDK. Następne zajęcia będą się odbywać w kolejne niedziele – czyli 18 i 26 września; 2, 9, 16, 23 i 30 października; 6, 13,
20, 27 listopada; 4, 11, 18 grudnia oraz – już w 2023 roku – 8 i 15
stycznia.
Organizatorzy planują utworzenie grup dla dorosłych i dla dzieci, zarówno początkujących, jak i zaawansowanych.
Opłata za udział w kursie – czyli za 16 godzin nauki – to 400 zł od
osoby. Płatność odbywa się wyłącznie przelewem bankowym, na
nr konta 74 1030 1104 0000 0000 9325 0000. Jeśli nie dokonamy
wpłaty w ciągu 7 dni od daty zapisania się – będziemy skreśleni
z listy uczestników. Gdyby zdarzyło się tak, że zajęcia będą musiały być odwołane – organizator poda dodatkowe terminy.

Lato nad wodą

Bezpieczeństwo
jest najważniejsze
W zeszłym tygodniu akwen w Parku Lisiniec był miejscem już kolejnego szkolenia służb. Tym razem w pomocy
przedmedycznej wprawiały się także dzieci i młodzież.
3 sierpnia w ratownictwie wodnym szkoliło się ponownie kilka
służb – Straż Pożarna, Policja, częstochowska Straż Miejska i
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

We wtorek 9 sierpnia w jednym z
domów jednorodzinnych w miejscowości Gruszewnia ujawniono
zwłoki dwóch kobiet. O makabrycznym odkryciu poinformowała
policję rodzina ofiar. Obecnie na
miejscu pracuje grupa dochodzeniowo-śledcza pod nadzorem
prokuratora. Ustalane są przyczyny
i okoliczności śmierci obu kobiet,
ale wiele wskazuje na to, że służby
mają do czynienia z podwójnym
morderstwem.
– Wczoraj
około
godziny 17.40 oficer
dyżurny kłobuckiej
komendy za pośrednictwem wojewódzkiego centrum powia-

damiania ratunkowego został poinformowany, że w jednym z domów jednorodzinnych w Gruszewni odnaleziono ciało kobiety. O
zdarzeniu poinformowała rodzina
kobiety. Na miejsce natychmiast
skierowano policjantów, którzy po
przybyciu potwierdzili zgłoszenie.
Stróże prawa w budynku, oprócz
zwłok 48-letniej kobiety, ujawnili
ciało jej 70-letniej matki – poinformował rzecznik Śląskiej Policji. –
Na ciele ofiar ujawniono rany kłute – stąd wstępne ustalenia wskazują na morderstwo. Od wczoraj
na miejscu zdarzenia pracują policyjni śledczy wraz z technikiem
kryminalistyki pod nadzorem prokuratura z Prokuratury  Rejonowej
w Częstochowie. Ustalane są

obecnie przyczyny i okoliczności
śmierci kobiet – dodaje Tomasz
Ozimek rzecznik prasowy częstochowskiej

prokuratury.

Zwłoki

ofiar zostały zabezpieczone w celu
przeprowadzenia sekcji, która pozwoli precyzyjnie ustalić czas i
przyczynę śmierci. Kłobuccy policjanci w swoich działaniach wspierani są przez kryminalnych z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, mundurowych z katowickiego oddziału prewencji, policyjnego przewodnika wraz z psami służbowymi oraz strażaków
OSP.

Strażacy poprowadzili prelekcję dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Wszyscy chętni, którzy akurat wypoczywali na Lisińcu, mogli dowiedzieć się, jak udziela się pomocy przedmedycznej w przypadku zachłyśnięcia się wodą. Dzieci i młodzież ćwiczyły na fantomach... Za śmiałość i zaangażowanie uczestniczki i uczestnicy
szkolenia dostali od strażaków odblaski i drobne nagrody.
Funkcjonariusze Straży Miejskiej, którzy także wzięli udział w treningu, ciągle przestrzegają przed brawurowymi czy lekkomyślnymi zachowaniami w obrębie akwenów.
Nad wodą nie należy spożywać alkoholu czy substancjach odurzających – jest to częsta przyczyna utonięć. Do wody należy
wchodzić schładzając ciało stopniowo – tak, by uniknąć szoku
termicznego. Straż Miejska przestrzega też przed skokami do
wody. Apeluje, aby wykonywać je wyłącznie w miejscach do tego
wyznaczonych. Zgodnie z hasłem swojej letniej akcji „Płytka wyobraźnia to kalectwo” służba przypomina, że lekkomyślność,
brawura, chęć zaimponowania innym nad wodą bardzo często
prowadzi prosto do poważnych urazów, niejednokrotnie niepełnosprawności do końca życia.
W letnim sezonie nadal możemy spodziewać się patroli częstochowskiej Straży Miejskiej w rejonie Parku Wypoczynkowego Lisiniec. Przestrzegajmy więc regulaminu korzystania z tego popularnego terenu – nie z obawy o mandat, ale w trosce o własne
zdrowie i życie.

■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj
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Miejskie rowery
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Ćwierćfinały PGE Ekstraligi

Wiemy, ile wypożyczeń Kibice Włókniarza mogą być zadowoleni
– klub nie podniósł cen biletów
odnotowano w lipcu
W lipcu z miejskich rowerów
skorzystano 11 632 razy. Najwięcej wypożyczeń odnotowano
ze stacji na placu Biegańskiego.
Częstochowski magistrat spodziewa się jeszcze lepszych
statystyk na koniec wakacji.
– Najchętniej wsiadaliśmy na
zielone jednoślady na głównym
placu miasta – ,,Bieganie”. Zarejestrowano tam w lipcu 1227
wypożyczeń. Nie tak wiele
mniej, bo 990, było ich u zbiegu
Promenady Czesława Niemena
i ul. Kiedrzyńskiej. W innym
uczęszczanym punkcie miasta –
na pl. Daszyńskiego – zanotowano 944 wypożyczenia. To
trzy lokalizacje z najwyższą w
lipcu liczbą wypożyczeń. Z kolei
najmniej popularna w lipcu stacja to ta w pobliżu szkoły przy
ul. Rocha –   rowery odpięliśmy
tam 36 razy. Z lipcowych danych wynika, że wprowadzone
w tym sezonie zmiany na mapie
lokalizacji stacji Częstochowskiego Roweru Miejskiego
(CRM) wyszły systemowi na dobre. A co za tym idzie – przysłużyły się jego użytkowniczkom i
użytkownikom.   Na przykład –  
na stacji, która pojawiła się w
tym roku przy Dworcu PKP od
strony alei Wolności, rowery
wypożyczaliśmy w lipcu 713 razy. A to w kontekście całej statystyki bardzo dobry wynik. Podobnie było na stacji przy krytej
pływalni przy alei Niepodległości – ta lokalizacja przyniosła

niezły wynik w postaci 543 wypożyczeń – – podsumowuje
Urząd Miasta i przypomina, że
na starcie obecnego sezonu 4
najmniej popularne wcześniej
stacje zmieniły lokalizacje. Zainstalowano je przy Dworcu PKP
Centrum (przy al. Wolności),
przy pływalni krytej MOSiR przy
al. Niepodległości, a także na
Rynku Wieluńskim i przy Alei
Brzozowej. – Dzięki uzupełnieniom systemu CRM w ramach
budżetu obywatelskiego w mieście jest teraz 26 stacji. Do końca października czeka tam na
nas 239 rowerów. Do ,,uwolnienia” jednośladu na tej czy innej
stacji potrzebujemy aplikacji
Nextbike – rejestracja w niej
trwa kilka chwil. Aplikacja daje
nam zresztą możliwość korzystania z współdzielonych rowerów w każdym miejscu, w którym Nextbike jest operatorem
systemu – wyjaśnia częstochowski magistrat.
Za pierwsze 30 minut jazdy rowerem miejskim w Częstochowie w ogóle nie płacimy. Kolejne 30 minut to koszt zaledwie 2
zł. Szczegóły działania CRM dostępne są na jego stronie internetowej.  Obecnie prowadzone
są też prace serwisowe miejskich rowerów, więc jeśli akurat
znaleźliśmy w nich jakieś usterki, zgłaszajmy je operatorowi
poprzez aplikację.
■ źródło: UM Częstochowy

Ojcowie Paulini zapraszają

Zakończyła się runda zasadnicza PGE Ekstraligi. Włókniarz
Częstochowa w ćwierćfinałach
zmierzy się z Betard Spartą
Wrocław. Pierwsze spotkanie
już 21 sierpnia we Wrocławiu, a
tydzień później, 28 sierpnia zaplanowano mecz rewanżowy w
Częstochowie na Arenie zielona-energia.com. W najbliższą
środę rusza przedsprzedaż biletów na to spotkanie. Kibiców
z pewnością ucieszy informacja,
że klub postanowił nie podnosić cen wejściówek.
Rewanżowe spotkanie zielona-energia.com
Włókniarza
Częstochowa z Betard Spartą
Wrocław odbędzie się w niedzielę 21 sierpnia o godz. 19:15.  
– Pierwszeństwo w zakupie bi-

letów na ćwierćfinałową rywalizację w Częstochowie otrzymają kibice, którzy posiadali całoroczne karnety na fazę zasadniczą w sezonie 2022. Wspomniana przedsprzedaż dla karnetowiczów wystartuje już w najbliższą środę (10 sierpnia) o godzinie 10:00. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom kibiców, będą mogli Państwo na podstawie
kodu z karnetu jako pierwsi zakupić z ogólnej puli biletów
maksymalnie 4 wejściówki.
Wszystko odbędzie się za pomocą platformy internetowej
“Eventim“, a także stacjonarnie
w siedzibie klubu przy ulicy
Olsztyńskiej 123/127 (środa, 10
sierpnia od godziny 10:00 do
16:00) – poinformował klub i
podkreślił, że ceny biletów na

ćwierćfinał PGE Ekstraligi w
Częstochowie w porównaniu do
fazy zasadniczej nie ulegają
zmianie. To świetna informacja
dla kibiców. Po przedsprzedaży
dla karnetowiczów wystartuje
sprzedaż ogólnodostępna. Jej
początek zaplanowano na
czwartek (11 sierpnia) o godzinie 10:00 (“Eventim” oraz siedziba klubu).
• Bilet normalny – 40 zł
• Bilet ulgowy – 30 zł
• Trybuna centralna – 80 zł
• Dzieci do 12 roku życia, osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach inwalidzkich
– wstęp bezpłatny.
■ źródło: Włókniarz Częstochowa
■ fot. Grzegorz Misiak

Żarki

Jasnogórska wieża znów otwarta Kompletnie pijana
rowerzystka wjechała
dla zwiedzających
w pieszego
Jasnogórska wieża była zamknięta dla zwiedzających przez dwa lata ze względu na pandemię
koronawirusa. Teraz ojcowie Paulini zdecydowali o
jej ponownym otwarciu. Pielgrzymi i turyści mogą
korzystać z dwóch kondygnacji, aby podziwiać panoramę Częstochowy.
– Zachęcamy do korzystania z możliwości wejścia
na wieżę, ponieważ teraz możemy obserwować grupy pielgrzymów, zmierzających do klasztoru, a to naprawdę niesamowity widok. Poza tym sama panorama Częstochowy i terenów przyległych do klasztoru
budzi niemały podziw – mówi dyrektor Biura Prasowego Jasnej Góry Izabela Tyras i uprzedza, że dobrze
jest się uzbroić w cierpliwość ze względu na kolejki.
Tarasy widokowe jasnogórskiego klasztoru są dostępne dla zwiedzających od godziny 9:00 do godziny 16:00. Wejście jest bezpłatne.

W minioną niedzielę na ulicy Poprzecznej w Żarkach kompletnie
pijana 41-latka wjechała rowerem w pieszego. Kobieta miała
w organizmie blisko 3 promile alkoholu.
Do zdarzenia doszło 7 sierpnia
po godzinie 15.00. – Kompletnie
zamroczona alkoholem 41-letania mieszkanka Żarek jadąc na
rowerze, wjechała prosto w
50-letniego pieszego. Na miejsce
zdarzenia skierowano patrol z
Wydziału Ruchu Drogowego. Badanie na zawartość alkoholu
wskazało, że rowerzystka miała
w organizmie prawie 3 promile
alkoholu.   Za jazdę w stanie nietrzeźwym i spowodowanie kolizji
drogowej otrzymała mandat w
wysokości 3550 złotych. Na

szczęście nikomu nic się nie stało
– informuje oficer prasowy KPP
Myszków. Policja przypomina, że
za jazdę rowerem w stanie po
spożyciu alkoholu (od 0,2 do 0,5
promila alkoholu w organizmie)
grozi mandat w wysokości 1000
złotych. Natomiast jazda na rowerze w stanie nietrzeźwości
(powyżej 0,5 promila alkoholu w
organizmie) “kosztuje” 2500 złotych. – Rower to nie tylko beztroska przyjemność. Rowerzystów
nie chronią poduszki powietrzne
ani karoseria samochodu. W
sposób szczególny należy obserwować otoczenie. Każde zderzenie bądź upadek może skończyć
się nieprzyjemnymi lub tragicznymi w skutkach konsekwencjami – przestrzegają mundurowi.
■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj
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Nie zwlekaj - zapisz się już dziś!
Liczba uczestników ograniczona.
Informacja:

tel. 696 48 66 80
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NIE KUPUJ, ADOPTUJ!

ŚRODA-CZWARTEK, 10-11 SIERPNIA 2022

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

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 odwiedzać i zabierać na przechadzki. Psiak
nadaje się do domu gdzie nie ma
psów lub jest stanowczy pozytywny
opanowany piesek lub sunia. Akceptuje 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 problemami, bo sam ma kilka do przepracowania. Nowy właściciel dostanie
kompleksową i profesjonalną pomoc
trenerską w ramach adopcji.

Kontakt w sprawie adopcji:
tel. 694 132 231

S

AR

A

Sara to 7 letnia sunia z przyjaznym

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. Dziadeczek 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 pozbyć się staruszka. Piesek jest przemiły, bardzo delikatny, podąża za
człowiekiem krok w krok. Wkłada
pyszczek w dłonie każdemu kto do
niego podejdzie, intensywnie szukając 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, weterynarza, 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

RY

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 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?

B

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:)

HER

Ś

Kontakt w sprawie adopcji:
tel. 694 132 231

AL

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.

O

FIS

Sushi

HI

IL

ST

S

US

PIK

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 dotychczasowi opiekunowie nie mogli
dłużej sprawować opieki nad pieskiem. 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 głaskania i chętnie uczestniczy w aktywnościach. W domu gdzie nie ma
innych psów w spokojnej okolicy,
będzie psem idealnym. Centrum
miasta i nadmierny ruch zwierząt i ludzi mocno go stresuje, ale
pracujemy nad tym intensywnie.
Rodzinie która zdecyduje się na adopcję 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 dopiero 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 nadaje się do domu gdzie jest bardzo
duża rotacja ludzi i zwierząt, lub
pojawiają się goście ze swoimi pieskami. 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
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OGŁOSZENIA

SPRZEDAM

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

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

● Koła do Opla 15 na stalowych
felgach, tel. 501 608 730

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

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

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

● Kurtka czarna, motocyklowa,
skóra, 120 zł, tel. 660 714 015
● Kurtka czerwona „PUMA”,
rozm. 36 - 150 zł,
tel. 660 714 015
● Łóżko rehabilitacyjne, elektryczne, sterowane pilotem w czterech pozycjach, wysięgnik
z uchwytem, drewniane wykończenie obudowy, nowy materac.
Nie używane. Cena 1400 zł.
Tel: 500 486 920

● Bluza męska M, „HOUSE”, 40 zł
tel. 660 714 015
● Bluza szara męska REEBOK,
70 zł, tel. 660 714 015
● Błotniki przednie do Mercedesa
190 oryginał, w b. dobrym
stanie. Tel.: 693 629 529

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

● Duralex - komplet na 18 osób
(200 części) - 250 zł.
Tel. 514 277 061
● Dzwi harmonijkowe.
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

● 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

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

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

● Garaż murowany na ul. Prusa.
Tel. 502 119 234
● Garnek do gotowania ciśnieniowego PRESTO, 5L, nowy,
cena 100 zł. Tel: 697 272 102

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

● Kamienie białe ogrodowe
ozdobne, 1,80 kg,
tel. 508 747 290

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

● Dzwi pokojowe białe z szybkami. Tel. 501 109 822

● 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
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USŁUGI

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

● Angielski - tłumaczenia umów,
CV, dokumentów, działalność od
1996, tel. 508 560 307

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

● Usługi psychologiczne / Częstochowskie Centrum Diagnozy
i Terapii, tel. 34 365 50 94,
tel. 600 133 134

● Rower do ćwiczeń, domowy,
stacjonarny, b. dobry, cena
100 zł. Tel: 697 272 102
● Skuter 4t, stan dobry do jazdy.
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
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

● 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, hydroforowych, 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 komórkowe, tel. 667 499 164
● Samotny mężczyzna 55 lat po
rozwodzie pozna kobietę, chętnie 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: gospodarcze, porządkowe, drobne
remonty. Tel.: 536 512 396

OGŁOSZENIA ABONAMENTOWE

● 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, cena wywoławcza: 2000 zł.
Tel. 534 917 417
● Wzmacniacz gitarowy VOX, VT
20+, 30W, b. dobry, cena 400 zł.
Tel: 697 272 102

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

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

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

Częstochowa, Al. NMP 51

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

Wysłać email

na numer 792 620 051

reklama@zycieczestochowy.pl

Wysłać SMS
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REKLAMA / MOTORYZACJA

Wybrane samochody na dzień 29 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

