
W najbliższy czwartek w Często-
chowie wielkie sportowe emocje. 
Na stadionie przy ul. Limanow-
skiego 83 Raków Częstochowa 
podejmie Slavię Praga w ramach 
pierwszego meczu IV rundy elimi-
nacji Ligi Konferencji Europy UEFA. 
– Nie jesteśmy faworytem, ale bę-
dziemy walczyć w tym i następnym 
meczu, aby awansować do fazy gru-
powej. – zapewniał na 
przedmeczowej konferencji pra-
sowej trener Marek Papszun.

– Przed nami starcie z 
renomowanym przeciw-
nikiem, który ostatnio 
ma mocną historię w 
europejskich pucharach 

i na pewno będzie trudnym rywalem. 
Nie mamy jednak nic do stracenia. 
Nie jesteśmy faworytem, ale będzie-
my walczyć w tym i następnym me-
czu, aby awansować do fazy grupo-
wej. Byłby to olbrzymi sukces dla klu-
bu, miasta i taki cel nam przyświeca 
– powiedział podczas przedmeczo-
wej konferencji trener Rakowa Czę-
stochowa Marek Papszun.

Częstochowski klub przypomina, że 
na czwartkowy mecz ze Slavią Praga 
warto wybrać się wcześniej, ponie-
waż dla kibiców już od godziny 15:00 
dostępna będzie strefa FanZone po-
łączona z miasteczkiem forBET. – W 
strefie FanZone każdy znajdzie coś 
dla siebie. Dla kibiców na chwilę re-
laksu przed meczowymi emocjami 

czekać będą leżaki, a także punkt ga-
stronomiczny, w którym dostępny 
będzie między innymi grill, lody, 
przekąski dla dzieci, a także piwo. W 
miasteczku forBET na kibiców czekać 
będzie między innymi specjalna 
bramka celnościowa, piłkarzyki, sta-
nowiska do gry FIFA, konkursy oraz 
wiele gadżetów naszego sponsora. 
Gościem specjalnym będzie jeden z 
naszych zawodników. W tym samym 
czasie odbywać się będzie malowa-
nie twarzy oraz modelowanie balo-
nów – informuje klub i zachęca do 
przyjścia wcześniej, aby uniknąć ko-
lejek przed samym meczem. Począ-
tek spotkania o godz. 18:00.
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Z maczetą na klientów sklepu

 Jest akt 
oskarżenia 
przeciwko 
Miłoszowi K.
Do Sądu Okręgowego w Częstochowie trafił 
akt oskarżenia przeciwko Miłoszowi K., który 
1 maja 2022 r. wszedł do jednego ze sklepów 
przy ul. Garibaldiego z maczetą i zażądał od 
ekspedientki wydania alkoholu. Gdy do lokalu 
weszły inne osoby i próbowały interweniować, 
33-latek zaatakował je, powodując u jednego z 
mężczyzn poważne obrażenia ciała.

Prokuratura Rejonowa Częstochowa-Południe 
skierowała do Sądu Okręgowego w Częstocho-
wie akt oskarżenia przeciwko Miłoszowi K., doty-
czący usiłowania rozboju na pracownicy sklepu i 
spowodowania obrażeń ciała przy użyciu macze-
ty. – W toku śledztwa ustalono, że 1 maja 2022 
roku około godziny 21.00 do sklepu, znajdujące-
go się w Częstochowie przy ulicy Garibaldiego, 
wszedł mężczyzna, który trzymał w dłoni 50-cen-
tymetrową maczetę. Następnie położył maczetę 
na ladzie i zażądał od ekspedientki wydania piwa 
i wódki. Sytuacja ta wzbudziła u kobiety uzasad-
nioną obawę użycia tego niebezpiecznego na-
rzędzia. Sprawca nie osiągnął jednak zamierzo-
nego celu kradzieży alkoholu, gdyż w tym mo-
mencie do sklepu weszły inne osoby. Mężczyzna 
wybiegł ze sklepu i zaczął wymachiwać maczetą 
w kierunku osób, które podjęły wobec niego in-
terwencję w związku ze zdarzeniem w sklepie. W 
wyniku zadania ciosów oskarżony spowodował 
u interweniującego mężczyzny obrażenia ciała w 
postaci amputacji części palca dłoni wraz z ubyt-
kiem kości – informuje prokurator Tomasz Ozi-
mek. Na miejsce zdarzenia zostali wezwani poli-
cjanci i zatrzymali 33-letniego sprawcę. Przepro-
wadzone badania wykazały, że mieszkaniec Czę-
stochowy miał w organizmie ok. 2 promili alko-
holu. – W trakcie śledztwa prokurator Miłoszowi 
K. zarzuty usiłowania rozboju z użyciem niebez-
piecznego narzędzia i spowodowania obrażeń 
ciała. Przesłuchany przez prokuratora Miłosz K. 
przyznał się do zarzucanych mu przestępstw i 
wyjaśnił, że nie pamięta okoliczności ich popeł-
nienia z uwagi na znaczną ilość wypitego alkoho-
lu. Potwierdził także, że posiadał 50-centymetro-
wą maczetę, która gdzieś zaginęła – dodaje 
rzecznik prasowy częstochowskiej prokuratury. 
Wiadomo, że Miłosz K. już w przeszłości był wie-
lokrotnie karany, m.in. za przestępstwa narkoty-
kowe, znęcanie się nad osobą najbliższą i znisz-
czenie mienia. W toku śledztwa na wniosek pro-
kuratora sąd zastosował wobec niego środek za-
pobiegawczy w postaci tymczasowego areszto-
wania. Zarzucane oskarżonemu przestępstwa są 
zagrożone karą pozbawienia wolności do 15 lat.

 ■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj

Europejskie puchary

Trener Marek Papszun:  
Nie jesteśmy faworytem,  
ale będziemy walczyć w tym  
i następnym meczu,  
aby awansować do fazy grupowej.

Nie zwlekaj - zapisz się już dziś!
Liczba uczestników ograniczona.
Informacja:
tel. 696 48 66 80
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 ■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj

AKTUALNOŚCI

Karambol w Miedźnie

Dwie osoby trafiły do szpitala. 
Droga wojewódzka nr 491 była 
zablokowana

KMP w Częstochowie

Kręci mnie bezpieczeństwo nad 
wodą – policja przypomina

Gmina Miedźno

Akcja „Widoczny = Bezpieczny”

Suwalska i Malownicza

Ulice zyskają nowoczesne 
oświetlenie

W środę przed 10:00 doszło do groź-
nego wypadku na drodze wojewódzkiej 
nr 491 w miejscowości Miedźno. Zde-
rzyło się tam kilka samochodów. W 
wyniku tego zdarzenia dwie osoby zo-
stały przetransportowane do szpitala. 
Droga jest zablokowana – na miejscu 
czynności prowadzi kłobucka dro-
gówka. Utrudnienia mogą potrwać 
jeszcze około dwóch godzin. Policja 
wyznaczyła objazdy.

Zgłoszenie o zdarzeniu, do którego 
doszło w miejscowości Miedźno 
wpłynęło na policję ok. godziny 9:50. 
Na miejsce skierowano funkcjona-
riuszy z kłobuckiej drogówki. Do-
kładna przyczyna zdarzenia będzie 
określona w postępowaniu, ale 
wstępnie ustalono, że w kierunku 
Działoszyna jechał ciąg samocho-
dów. Pierwszy – fiat punto, następ-
nie kia ceed, dostawczy samochód 
fiat ducato i na końcu samochód cię-
żarowy volvo wraz cysterną, przewo-
żący gaz LPG. – Podczas gdy pojazdy 
te przejeżdżały przez miejscowość 
Miedźno, pierwszy z pojazdów – fiat 
punto rozpoczął prawidłowo, zgod-
nie z przepisami manewr skrętu w 
lewo. Samochód, który jechał bezpo-
średnio za nim, czyli kia ceed zatrzy-
mał się, następny pojazd również się 

zatrzymał, natomiast kierowca cię-
żarówki volvo nie zachował bez-
piecznej odległości i należytej uważ-
ności, w konsekwencji najeżdżając 
na tył tego pojazdu. Doszło do efek-
tu domina – fiat ducato uderzył w sa-
mochód marki kia ceed, a ten z kolei 
w fiata punto. Dodatkowo po tym 
zderzeniu pojazd ciężarowy prze-
mieścił się, przejechał przez oś jezd-
ni i najpierw doszło do kontaktu z 
samochodem marki volkswagen 
sharan, który jechał z przeciwka, a 
następnie do czołowego zderzenia z 
toyotą auris. Na skutek tego całego 
zdarzenia obrażeń ciała doznali kie-
rująca toyotą oraz kierujący vol-
kswagenem sharanem. Tych dwoje 
kierowców zostało zabranych z miej-
sca zdarzenia do częstochowskiego 
szpitala na szczegółowe badania – 
poinformował oficer prasowy aspi-
rant Kamil Raczyński z Komendy Po-
wiatowej Policji w Kłobucku.

Ciężarówką kierował 61-letni 
mieszkaniec Częstochowy, który w 
chwili zdarzenia był trzeźwy. Aktual-
nie droga wojewódzka jest zabloko-
wana. Policjanci prowadzą czynności 
– wykonują m.in. oględziny. Wyzna-
czono objazdy, drogę wskazują kie-
rowcom mundurowi.

Wypoczywając nad wodą pamiętajcie, by 
kąpać się w miejscach do tego wyznaczo-
nych i strzeżonych przez ratowników. Nad 
bezpieczeństwem wypoczywających w 
Parku Lisiniec czuwają dzielnicowi z „je-
dynki”, jednak tylko odpowiedzialne i 
rozsądne korzystanie z kąpieli w zbiorni-
kach wodnych może nasz ustrzec przed 
niebezpieczeństwem.

Upalne dni zachęcają do korzystania z 
wodnych kąpieli. Niestety to co sprawia 
nam przyjemność pociąga za sobą zagroże-
nie, jeśli nie stosujemy się do podstawo-
wych zasad bezpieczeństwa. Alkohol i woda 
nie idą ze sobą w parze, co oznacza, że na-
wet niewielka ilość alkoholu połączona z 
wysoką temperaturą istotnie wpływa na na-
szą sprawność psychiczną i fizyczną. Dlate-
go korzystając z uroków lata nie zapominaj-
cie o bezpieczeństwie.
• Wybierając teren do wypoczynku nad wo-

dą pamiętaj o tym, by korzystać z miejsc 
do tego przeznaczonych najlepiej tam, 
gdzie nad bezpieczeństwem czuwają ra-

townicy.
• Przed kąpielą zapoznaj się ze wszystkim 

znakami i instrukcjami dotyczącymi wa-
runków przebywania w danym miejscu.

• Pamiętaj, że czerwona flaga oznacza cał-
kowity zakaz kąpieli.

• Nie wskakuj do wody, gdy nie znasz jej 
głębokości. Nieznana głębokość i struktu-
ra dna może narazić cię na urazy, kalec-
two, a nawet śmierć.

• Nigdy nie wchodź do wody będąc pod 
wpływem alkoholu.

• Z kąpieli korzystaj najwcześniej po upły-
wie 30 minut od zjedzenia posiłku.

Zwracaj szczególną uwagę na swoje dzie-
ci!

Dzielnicowi z Komisariatu I Policji w Czę-
stochowie codziennie kontrolują miejsca 
wypoczynku na terenie Lisińca. W ramach 
ogólnopolskiej kampanii „Kręci mnie bez-
pieczeństwo nad wodą” mundurowi zwra-
cają uwagę na to w jaki sposób korzystamy 
z kąpielisk wodnych i czy przestrzegamy za-
sad bezpieczeństwa podczas wypoczynku.

Kłobuccy policjanci regu-
larnie prowadzą działania 
mające na celu poprawę bez-
pieczeństwa pieszych i 
rowerzystów. W miniony po-
niedziałek w takiej akcji po 
raz kolejny udział wziął Prze-
wodniczący GKRPA w gminie 
Miedźno, Pan Wojciech Ta-
łajczyk, który wspólnie z 
mundurowymi z drogówki i 
dzielnicowym wręczali 
niechronionym uczestnikom 
ruchu drogowego elementy 
odblaskowe. Pamiętajmy, że 
nawet niewielki odblask 
może uratować życie, a WI-
DOCZNY=BEZPIECZNY!

W celu poprawy bezpieczeń-
stwa niechronionych uczestni-
ków ruchu drogowego, w mi-
niony poniedziałek 15 sierpnia, 
policjanci z kłobuckiej drogówki 
wraz dzielnicowym asp. Bartło-
miejem Macherzyńskim oraz 
Przewodniczącym Gminnej Ko-

misji Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych w gminie 
Miedźno, Panem Wojciechem 
Tałajczykiem, przeprowadzili 
kolejną akcję w myśl zasady, że 
„WIDOCZNY=BEZPIECZNY”. W 
trakcie działań, napotkanym 
pieszym i rowerzystom rozda-
wano odblaski ufundowane 
właśnie przez tą komisję.

Profilaktyczne działania pro-
wadzone były na terenie róż-
nych miejscowości w gminie 
Miedźno.

Tradycyjnie, w trakcie ponie-
działkowej akcji mundurowi po 
raz kolejny przypominali, że po-
ruszając się po drogach rowe-
rem lub pieszo, zawsze powin-
niśmy pamiętać o tym, że od-
blaski należy umieścić w takim 
miejscu, aby znalazły się w polu 
działania świateł samochodo-
wych i były zauważalne dla kie-
rujących nadjeżdżających z obu 
kierunków.

Ruszył przetarg na budowę oświetlenia w 
dwóch lokalizacjach – przy ul. Suwalskiej 
na Lisińcu oraz przy ul. Malowniczej w 
dzielnicy Dźbów. Na oferty Miejski Za-
rząd Dróg czeka do 19 sierpnia.

– Przy ulicy Suwalskiej na Lisińcu po-
wstaną oświetleniowe linie kablowe o 
długości ponad 500 metrów, a w dzielni-
cy Dźbów przy ulicy Malowniczej napo-
wietrzna linia oświetleniowa będzie mia-
ła niemal 460 metrów. Oprawy LEDowe 
zostaną zamocowane na wysokości 8 

metrów z metrowym wysięgiem. Słupy 
mają być wykonane albo wyłącznie z alu-
minium albo tylko z materiałów kompo-
zytowych – informuje Miejski Zarząd 
Dróg i zaprasza zainteresowane udzia-
łem w przetargu firmy do składania swo-
ich ofert osobiście w siedzibie Miejskiego 
Zarządu Dróg (ul. Legionów 52) do 19 
sierpnia, do godz. 10.00. Zgodnie z pla-
nem, prace przy nowym oświetleniu w 
obu lokalizacjach powinny zostać ukoń-
czone w ciągu trzech miesięcy od dnia 
podpisania umów.
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Tel. 694 132 231   email: kontakt@psiaduszka.pl

Jeśli szukasz pieska do adopcji, dobrze trafiłeś ;)

Fundacja Psia Duszka

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

Kontakt w sprawie adopcji:
 tel. 694 132 231

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

i zaczipowany. 
Brysia zabraliśmy ze schroniska 

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

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

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

BR Y Ś
Sara to 7 letnia sunia z przyjaznym 
charakterem i prawie 4 letnim stażem 
w naszej Fundacji! 
Jest cudna, z  wyglądu przypomina 
trochę krótkowłosego owczarka 
niemieckiego, który skurczył się 
w praniu:)
Mimo, że jest już dorosła to ma świetny 
kontakt z ludźmi, bardzo lubi dwunoż-
nych, jest miła, przyjacielska, chętnie 
nawiązuje relacje.
Sara niecierpliwie czeka na nowy dom, 
potrafi chodzić na smyczy – stara się 
chodzić przy nodze, chętnie spędza 
czas z  ludźmi. Zna warunki domowe, 
jednak zamiast bloków idealny byłby 

dla niej dom z ogródkiem:)

Kontakt w sprawie adopcji:
 tel. 694 132 231

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

Kontakt w sprawie adopcji:
 tel. 694 132 231

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

Kontakt w sprawie adopcji:
 tel. 694 132 231

AL P I K

SU S H I

SA R A

S T I L O
POKU S

GAN DA L F   R U D Y

Pokus chciałby szybciutko mieć 
dom i  człowieka, który go bardzo po-
kocha na długie psie lata. Chłopak wy-
rośnie na pieska mniejszych rozmiarów 
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

Gandalf Rudy - na tyle wie-
kowy, aby mieć imię i nazwisko:)
Ile miłości jest w psiej starości?
Dziadzio znaleziony w krzakach przez 
wędkarzy. Przeuroczy jegomość. 
Chętny na pieszczoty i  dzielnie kro-
czący przy człowieku. Piesek szuka 
domu tymczasowego. Zapewniamy 

wszystko, tylko daj mu miejsce i uwagę.

Kontakt w sprawie adopcji:
 tel. 694 132 231
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 ● Antena do tv z przyłączem (kpl) 
tel. 34 362 94 27 

 ● Bluza męska M, „HOUSE”, 40 zł  
tel. 660 714 015

 ● Bluza szara męska REEBOK,  
70 zł, tel. 660 714 015

 ● Błotniki przednie do Mercedesa 
190 oryginał, w b. dobrym  
stanie. Tel.: 693 629 529

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

 ● Dzwi harmonijkowe. 
 Tel. 501 109 822

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

 ● Drzwi wewnętrzne białe 80 - 
bez futryny, tylko skrzydła: 1 szt. 
lewe, 5 szt. prawe - 50 zł/szt.  
Tel. 509 024 239

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

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

 ● Garnek do gotowania ciśnienio-
wego PRESTO, 5L, nowy,  
cena 100 zł. Tel: 697 272 102

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

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

 ● Kiosk typu „RUCH”, tanio sprze-
dam, tel. 695 480 723

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

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

 ● Kosze wiklinowe, 2 szt. 
Tel. 792 017 815

 ● Kredensy oszklone 2 szt., stan b. 
dobry. Tel. 792 017 815

 ● Kurtka czarna, motocyklowa, 

skóra, 120 zł, tel. 660 714 015

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

 ● Łóżko rehabilitacyjne, elektrycz-
ne, sterowane pilotem w czte-
rech pozycjach, wysięgnik  
z uchwytem, drewniane wykoń-
czenie obudowy, nowy materac. 
Nie używane. Cena 1400 zł.  
Tel: 500 486 920

 ● Maszyna do szycia przemysło-
wą, marki „minerva” - stan bar-
dzo dobry. Cena do negocjacji.  
Tel. 603 521 686

 ● Materac masujący rehabilitacyj-
ny Enabiol” prod. niemieckiej. 
Podstawowe informacje:  
w internecie wpisać słowo  
„Vitberg”, wskazania do terapii: 
bóle kręgosłupa i karku,  
skurcze łydek i inne.  
Tel: 514 621 011

 ● Materace dmuchane: 2-osobo-
wy, 1-osobowy, tel. 792 017 815

 ● Materace samopompujące 2 szt. 
Tel. 792 017 815

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

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

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

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

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

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

OGŁOSZENIA ABONAMENTOWE

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

 ● Regał drewniany na książki 
3x2m. Tel. 792 017 815

 ● 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

 ● Stół rozsuwany,  
tel. 792 017 815

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

 ● Szafka 1 szt. lata 50-te, stan  
b. dobry. Tel. 792 017 815

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

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

 ● Toaletka z lustrem, lata 50-te, 
stan bdb., tel. 792 017 815

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

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

 ● Wózek inwalidzki, automat, ce-
na wywoławcza: 2000 zł.  
Tel. 534 917 417

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

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

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

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

 ● Przyjmę: wózki inwalidzkie  
oraz kule. Tel. 667 499 164

 ● Przyjmę drewno na opał,  

tel. 660 714 015

 ● Przyjmę zużyte telefony ko-

mórkowe, tel. 667 499 164

 ● Samotny mężczyzna 55 lat po 

rozwodzie pozna kobietę, chęt-

nie puszystą, do zamieszkania 

razem. Tel. 519 453 121

 ● Trening pamięci, uwagi,  

myślenia logicznego i twórczego,  

od 6 do 106 lat. Tel. 668 814 587

 ● Wolny lat 55, bezdzietny,  

niezależny finasowo pozna  

panią. Pani może posiadać  

dzieci.  Tel. 660 006 217

 ● Poznam panią, może być  

z Ukrainy. Tel. 881 503 984

PRACA
 ● Mężczyzna lat 46 podejmie 

pracę jako tokarz - ślusarz, 

tel. 694 200 794

 ● Podejmę prace dorywczo: go-

spodarcze, porządkowe, drobne 

remonty. Tel.: 536 512 396

Wysłać email
reklama@zycieczestochowy.pl

Wysłać SMS
na numer 792 620 051

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

Jak zamieścić ogłoszenie w Życiu Częstochowy i Powiatu

Dostarczyć ogłoszenie
Częstochowa, Al. NMP 51

Treść ogłoszenia: 

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

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

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

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

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

    MOTORYZACJA

    NIERUCHOMOŚCI

    KUPIĘ     SPRZEDAM     ODDAM

    PRACA     INNE    MATRYMONIALNE

KUPON na bezpłatne ogłoszenie 
-  Życie Częstochowy i Powiatu  - 

 O Wynajmę budynek 500 m², 
media, siła, pomieszczenia  
socjalne handlowo biurowo 
usługowe przy drodze krajo-
wej 46 za cenę 20 zł netto.  
Tel. 601 545 890
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BMW 430 GRAND COUPE 
2.0 E 4x4, rok prod. 2019, 
kraj., I-wł., serwisowany, 
F-VAT
129.900 zł

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

43.900 zł

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

139.900 zł

MERCEDES GLC 220
2.2 D, rok prod. 2019, 
krajowy, I-wł., F-VAT
serwisowany, 

188.900 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., 

43.900 zł

AUDI A6 1.8 E, rok prod. 1998, 9.900 zł
AUDI A6 2.0 D, rok prod. 2017/2018, kraj., I-wł.,  

serwisowany, F-VAT 135.900 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.,  57.900 zł
BMW 3 GT 2.0 D, kraj., rok prod. 2018, I-wł., serwisowany, 

F-VAT, 94.900 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
DAEWOO MATIZ 1.0 E, rok prod. 2005,  3.900 zł
FIAT PUNTO 1.2 E, rok prod. 2000, kraj.,  2.900 zł
FIAT PUNTO 1.3 D, rok prod. 2005,  3.800 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 MEGANE 1.3 E, rok prod. 2019, kraj., I-wł.,  

serwisowany, F-VAT,  59.900 zł
RENAULT MEGANE SCENIC 1.5 D, rok prod. 2014, 25.900 zł
RENAULT LAGUNA III 2.0 D, rok prod. 2010, kraj., I-wł.,    

 19.900 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 17 sierpnia 2022
AUDI A6 
2.0 D, rok prod. 2021, 
I-wł., serwisowany, F-VAT,
gwarancja producenta

209.900 zł

 ■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj
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 ■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj
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