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Betard Sparta Wrocław pokonana

Włókniarz Częstochowa zameldował
się w półfinale PGE Ekstraligi

PKO Ekstraklasa

Raków
Częstochowa
wrócił do
ligowych
zmagań w
wielkim stylu
Raków Częstochowa wygrał niedzielne
wyjazdowe spotkanie ze Śląskiem
Wrocław. Mecz zakończył się wynikiem
4:1 dla Czerwono-Niebieskich. Bramki
zdobyli Fabian Piasecki 14’, Vladyslav
Kochergin 47’, Bartosz Nowak 64’ oraz
Mateusz Wdowiak 80’.

Zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa
wygrał niedzielne starcie z Betard Spartą Wrocław i awansował do półfinału PGE Ekstraligi.
Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z tego
kapitalnego spotkania.
– Po początkowo deszczowym, ale kapitalnym w wykonaniu zielona-energia.com Włókniarza Częstochowa spotkaniu oficjalnie meldujemy się w półfinale tegorocznych rozgrywek PGE Ekstraligi. W rewanżu z wciąż jeszcze aktualnym drużynowym mistrzem Polski
zdołaliśmy zwyciężyć bowiem różnicą aż 14
punktów (52:38), co w ogólnym rozrachunku
dało biało-zielonym triumf w dwumeczu różnicą 16 oczek (pierwsze spotkanie we Wrocławiu zakończyło się wygraną Włókniarza
46:44). Liderów w szeregach naszej drużyny
było w niedzielę kilku i trudno wymienić jednego, głównego, bowiem rewelacyjnie zaprezentowali się Kacper Woryna (12+3 pkt), Fredrik Lindgren (11 pkt) oraz kapitan Leon Madsen (13 pkt). Olbrzymią cegiełkę do zwycięstwa
dołożył także Jakub Miśkowiak
(9 pkt) – podsumował klub. W
półfinale częstochowskie Lwy
zmierzą się z drużyną Moje Bermudy Stali Gorzów.

Punktacja:
zielona-energia.com Włókniarz
Częstochowa – 52 pkt.
9. Leon Madsen – 13 (3,3,2,2,3)
10. Bartosz Smektała – 4+2
(1,2*,0,0,1*)
11. Kacper Woryna – 12+3
(2*,3,3,2*,2*)
12. Jonas Jeppesen – NS (-,-,-,-)
13. Fredrik Lindgren – 11 (1,2,3,3,2)
14. Mateusz Świdnicki – 3+2
(1*,0,2*,0,u)
15. Jakub Miśkowiak – 9 (2,3,0,1,3)
16. Kajetan Kupiec – NS
Betard Sparta Wrocław – 38 pkt.
1. Gleb Czugunow – 1 (0,1,-,-,-)
2. Mateusz Panicz – 0 (-,-,-,-,-)
3. Tai Woffinden – 5+3
(1,2*,w,1*,u,1*,d)
4. Zastępstwo Zawodnika
5. Maciej Janowski – 8 (2,1,1,1,2,1)
6. Bartłomiej Kowalski – 11 (3,3,3,2,w,0)
7. Michał Curzytek – 0 (0,0,-)
8. Daniel Bewley – 13 (0,3,2,1,3,1,3)
Bieg po biegu:
1. (64,01) Madsen, Woryna, Woffinden,
Czugunow – 5:1 – (5:1)
2. (64,43) Kowalski, Miśkowiak, Świd-

nicki, Curzytek – 3:3 – (8:4)
3. (63,69) Miśkowiak, Janowski, Lindgren, Bewley – 4:2 – (12:6)
4. (63,43) Kowalski, Woffinden, Smektała, Świdnicki – 1:5 – (13:11)
5. (63,38) Woryna, Świdnicki, Janowski,
Woffinden (w/u) – 5:1 – (18:12)
6. (62,16) Bewley, Lindgren, Czugunow,
Miśkowiak – 2:4 – (20:16)
7. (62,95) Madsen, Smektała, Janowski,
Curzytek – 5:1 – (25:17)
8. (62,34) Lindgren, Bewley, Woffinden,
Świdnicki – 3:3 – (28:20)
9. (63,32) Kowalski, Madsen, Bewley,
Smektała – 2:4 – (30:24)
10. (62,14) Woryna, Kowalski, Janowski,
Świdnicki (u4) – 3:3 – (33:27)
11. (61,96) Bewley, Madsen, Miśkowiak, Woffinden (u4) – 3:3 – (36:30)
12. (62,66) Miśkowiak, Woryna, Bewley, Kowalski (w) – 5:1 – (41:31)
13. (62,98) Lindgren, Janowski, Woffinden, Smektała – 3:3 – (44:34)
14. (62,26) Bewley, Lindgren, Smektała,
Kowalski – 3:3 – (47:37)
15. (63,03) Madsen, Woryna, Janowski,
Woffinden (d4) – 5:1 – (52:38)

- Musieliśmy się szybko pozbierać
po nieszczęśliwym zakończeniu rozgrywek w europejskich pucharach.
Było na to mało czasu, ale drużyna
odpowiedziała w najlepszy sposób, w
jaki mogła. Na boisku szybko to przegryźliśmy i musimy iść dalej. Dzisiaj
bardzo dobre spotkanie, okazałe
zwycięstwo, reakcja na to, co się wydarzyło w Pradze. Cieszę się z takiego
przygotowania też fizycznego, bo
myślę, że pod tym kątem również
wyglądaliśmy lepiej – mówił na pomeczowej konferencji trener Marek
Papszun. Kolejne ekstraklasowe spotkanie Raków rozegra już w najbliższą środę, 31 sierpnia o godzinie
18:00. W zaległym meczu 6. kolejki
PKO BP Ekstraklasy przy Limanowskiego 83 Czerwono-Niebiescy zmierzą się z Pogonią Szczecin.
Śląsk Wrocław - Raków Częstochowa 1:4 (0:1)
Bramki: Expósito 57’ - Piasecki
13’, Kochergin 47’, Nowak 64’,
Wdowiak 80’
Raków: Kovačević - Racovițan, Arsenić, Svarnas, Czyż, Papanikolaou (82.
Berggren), Tudor (46. Wdowiak), Kun
(71. Długosz), Kochergin (71. Ivi), Nowak, Piasecki (76. Gutkovskis)
Śląsk: Szromnik - Janasik, Poprawa,
Grétarsson, Marin, Olsen (58. Jastrzembski), Schwarz, Samiec-Talar
(46. Leiva), Łyszczarz (46. Hyjek),
Yeboah, Expósito (83. Borys)
Żółte kartki: Olsen, Jastrzembski,
Hryjek - Arsenić, Svarnas, Racovițan
■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj
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Tak rozpoczęło się święto miasta
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Dla gmin i organizacji

Zaprezentowano nowy sztandar Rusza III edycja
Akcji Kastracja
Częstochowy

Jubileuszowe 30. Dni Częstochowy rozpoczęły się w
miniony piątek od zaprezentowania nowego sztandaru
miejskiego. Teraz obok godła
Polski widnieje na nim herb
miasta po heraldycznej korekcie. Podczas uroczystości
w Ratuszu przekazano dotychczasowy, historyczny już
sztandar miasta Muzeum Częstochowskiemu.
– Prezentacja nowego sztandaru to pewna klamra procesu,
który rozpoczęliśmy jeszcze
przed wielkim jubileuszem
800-lecia Częstochowy – wyjaśnił prezydent Krzysztof Matyjaszczyk. – Za nami heraldyczna
korekta herbu, ustanowienie
hejnału
skomponowanego
przez Mateusza Pospieszalskie-

go, teraz miejski sztandar. To
symbole istotne dla osób, które
chcą identyfikować się z Częstochową i poczuć charakter jej
przestrzeni. Bogate dzieje Częstochowy to rzecz, do której
warto nawiązywać i o której będziemy stale przypominać poprzez towarzyszące nam znaki.
Mam nadzieję, że nowy sztandar będzie długo i dobrze służył
miastu oraz jego mieszkańcom,
będzie brał udział w wielu miejskich i nie tylko miejskich uroczystościach, a także będzie pomagał w identyfikacji mieszkanek i mieszkańców Częstochowy
– dodał. W uroczystości wzięli
udział parlamentarzyści, radni,
urzędnicy i przedstawiciele
służb mundurowych. Obecny
był m.in. częstochowski Senator
RP Wojciech Konieczny, poseł do

Parlamentu Europejskiego Marek Balt oraz posłowie RP Przemysław Koperski, Andrzej Szewiński oraz Zdzisław Wolski.
Nowy sztandar został przekazany przez prezydenta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka
oraz przewodniczącego Rady
Miasta Zbigniewa Niesmacznego miejskiemu pocztowi sztandarowemu Straży Miejskiej.
Strażnicy chwilę wcześniej oddali dotychczasowy miejski sztandar Muzeum Częstochowskiemu, które będzie go przechowywać i eksponować.
–
Na stronie prawej nowego sztandaru znajduje się godło państwowe – biały orzeł na
czerwonym tle z głową zwróconą w stronę drzewca, na lewej
stronie – na białym tle – widnieje aktualny herb miasta oraz napis Miasto Częstochowa. Drzewiec sztandaru także zwieńczony jest herbem Częstochowy.
Sztandar miasta symboliką nawiązuje do tradycji i historii Polski oraz „małej Ojczyzny”, akcentując przywiązanie do Ojczyzny
oraz przynależność do wspólnoty lokalnej. Jest jednym z podstawowych znaków rozpoznawczych miasta. Towarzysząc między innymi sesjom Rady Miasta i
najważniejszym wydarzeniom
miejskim, podkreśla ich rangę –
podsumowuje częstochowski
magistrat.

DK91

W Rędzinach będzie bezpieczniej

Oddział Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad w
Katowicach poinformował o
pracach, które mają poprawić
bezpieczeństwo ruchu drogowego na DK91 w Rędzinach.
Zmieniona zostanie m.in. lokalizacja przejścia dla pieszych
przy kościele. Ponadto powstaną azyle dla pieszych, a
istniejące mają zostać poszerzone.
– Uspokojenie ruchu pojazdów osiągniemy dzięki ograniczeniu szerokości pasa ruchu

poprzez zastosowanie powierzchni wyłączonych z ruchu.
Obecna szerokość jezdni, w zależności od warunków terenowych, zostanie zawężona do
szerokości 3,5 lub 4 m. Na odcinku objętym inwestycją wprowadzimy ograniczenie dopuszczalnej prędkości ruchu do 50
km/h. Wyznaczymy również lewoskręty przy ul. Mstowskiej,
ul. Okupnickiej, ul. Polnej, ul.
Wesołej. Poprawę widoczności
na wysokości wylotu z ul.
Mstowskiej osiągniemy dzięki
ustawieniu lustra drogowego –

poinformował oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i
Autostrad w Katowicach.
W ramach tej inwestycji przeprowadzony zostanie remont
nawierzchni na dwóch odcinkach DK91 o łącznej długości
700 m. GDDKiA planuje, że prace zakończą się do 15 września
br. Wartość tych inwestycji to
560 tys. zł. Są one finansowane
ze środków budżetowych będących w dyspozycji Generalnego
Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.
• Fot. Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad

Jak rozwiązać problem bezdomności
zwierząt w Polsce?
Istnieje tylko jedno
skuteczne rozwiązanie,
a
jego
promocją zajmuje
się
Fundacja
ZWIERZ, która organizuje projekt
ZWIERZowa Akcja
Kastracja!
Jego
celem jest ograniczenie bezdomności zwierząt,
czego efektem byłoby zmniejszenie
wydatkowania
środków z budżetu gminy na
schroniska przy jednoczesnym
wzroście świadomości społeczeństwa
na
temat
humanitarnego traktowania
zwierząt.
Według Raportu rocznego
Głównego Lekarza Weterynarii
z wizytacji schronisk dla zwierząt za rok 2020 do schronisk
trafiło prawie 125 tys. psów i kotów. Świadczy to o tym, że bezdomność zwierząt w Polsce cały
czas utrzymuje się na bardzo
wysokim poziomie i wiele z nich
może liczyć jedynie na betonowy boks w jednym ze schronisk
zamiast wygodnej kanapy we
własnym domu. Należy też mieć
na uwadze, że zwierząt szukających domów jest znacznie więcej, niż pokazują statystyki, które nie obejmują zwierząt przebywających pod opieką organizacji pozarządowych.
Najwyższa Izba Kontroli postanowiła przyjrzeć się zjawisku
bezdomności, przeprowadzając
kontrolę, której wynikiem był
opublikowany w 2016 r. raport.
Wynika z niego, że gminy podejmują szereg działań mających
na celu zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, jednakże
pozostają bezskuteczne w przypadku zapobiegania ich bezdomności. Jednocześnie w tym
samym raporcie jasno wskazano, co należy zrobić, by problem
bezdomności zwierząt rozwiązać – mowa oczywiście o kastracji oraz trwałym znakowaniu.
ZWIERZowa Akcja Kastracja!
zainicjowana przez Fundację
ZWIERZ to projekt, który powstał
w odpowiedzi na istniejący problem. Jego celem jest aktywne
wspieranie gmin wiejskich i
miejsko-wiejskich we wprowadzaniu na ich terenie bezpłatnych programów kastracji i
trwałego znakowania psów i kotów przebywających pod opieką
mieszkańców oraz kotów wolno
żyjących, a w perspektywie długofalowej trwałe ograniczenie
bezdomności zwierząt.
Fundacja udziela gminom
wsparcia finansowego realizowanego w formule „pół na pół”.
Oznacza to, że każda gmina włą-

czająca się do ZWIERZowej Akcji
Kastracja! przeznacza 5 000 zł
na wykonanie zabiegów, natomiast kolejne 5 000 zł gmina
otrzymuje od Fundacji ZWIERZ
w postaci darowizny.
Poza wsparciem finansowym
pracownicy gmin mają możliwość uczestniczenia w cyklu nieodpłatnych szkoleń prowadzonych przez ekspertów z dziedziny ochrony praw zwierząt. Na
każdym etapie realizacji projektu Fundacja ZWIERZ zapewnia
wsparcie merytoryczne w zakresie pomocy w tworzeniu programów opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt, a także
tworzenia dokumentów niezbędnych do wprowadzenia Akcji Kastracja! w gminie.
Ponadto gminy otrzymują
spersonalizowane materiały pozwalające na promowanie Akcji
Kastracja! wśród mieszkańców,
a także propagujące skuteczne
metody walki z bezdomnością
zwierząt, informatory o zapobieganiu bezdomności zwierząt w
gminach oraz o opiece nad kotami wolno żyjącymi.
ZWIERZowa Akcja Kastracja!
jest skoncentrowana na współpracy z gminnymi samorządami.
Jednak do akcji zaproszone są
również organizacje i osoby,
które działają lub chcą zacząć
działać na rzecz walki z bezdomnością zwierząt na swoim terenie. Zadaniem organizacji i osób
współpracujących jest rozmowa
z włodarzami gmin i zachęcenie
ich do wprowadzania skutecznych rozwiązań w walce z bezdomnością zwierząt, w tym także Akcji Kastracja!. Przed spotkaniami w urzędach gmin aktywiści będą uczestniczyć w bezpłatnych szkoleniach, aby odpowiednio się przygotować.
Obecnie trwa nabór do III Edycji Akcji Kastracja!. Zgłosić się
można poprzez formularz na
stronie internetowej. W przypadku organizacji i osób współpracujących nabór trwa do 31
sierpnia, z kolei gminy mogą
zgłaszać się do 31 października.
Więcej informacji o akcji oraz
formularz zgłoszeniowy dostępne są na:
www.akcjakastracja.org
■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj
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NIE KUPUJ, ADOPTUJ!
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Fundacja Psia Duszka

Jeśli szukasz pieska do adopcji, dobrze trafiłeś ;)

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
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Kontakt w sprawie adopcji:
tel. 694 132 231

US

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.

Bryś

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?

RY

B

Kontakt w sprawie adopcji:
tel. 694 132 231

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 kroczący przy człowieku. Piesek szuka
domu tymczasowego. Zapewniamy
wszystko, tylko daj mu miejsce i uwagę.

Kontakt w sprawie adopcji:
tel. 694 132 231

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:)

Gandalf Rudy - na tyle wie-

Ś

Kontakt w sprawie adopcji: tel. 694 132 231

AL

Kontakt w sprawie adopcji:
tel. 694 132 231

O
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POK

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.

G AND

Sushi
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Tel. 694 132 231 email: kontakt@psiaduszka.pl

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

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

skóra, 120 zł, tel. 660 714 015
● Kurtka czerwona „PUMA”,
rozm. 36 - 150 zł,
tel. 660 714 015

● Bluza męska M, „HOUSE”, 40 zł
tel. 660 714 015
● Bluza szara męska REEBOK,
70 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

● 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

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

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

● 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

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

● Kiosk typu „RUCH”, tanio sprzedam, tel. 695 480 723

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

● 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
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

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

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

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

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

● Kurtka czarna, motocyklowa,

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

● Materace samopompujące 2 szt.
Tel. 792 017 815

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PONIEDZIAŁEK-WTOREK, 29-30 SIERPNIA 2022

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
● 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
● Mężczyzna lat 46 podejmie
pracę jako tokarz - ślusarz,
tel. 694 200 794
● Podejmę prace dorywczo: gospodarcze, porządkowe, drobne
remonty. Tel.: 536 512 396

OGŁOSZENIA ABONAMENTOWE

● 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, cena wywoławcza: 2000 zł.
Tel. 534 917 417

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

209.900 zł

RENAULT MEGANE
1.3 E, rok prod. 2019,
kraj., I-wł., serwisowany,
F-VAT

62.900 zł

AUDI A6 1.8 E, rok prod. 1998,
AUDI A6 2.0 D, rok prod. 2017/2018, kraj., I-wł.,
serwisowany, F-VAT

129.900 zł

kraj., I-wł., serwisowany, F-VAT

139.900 zł
57.900 zł

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

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

139.900 zł

CITROEN C2 1.4 E, rok prod. 2008, 

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

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

43.900 zł

188.900 zł

FIAT TIPO
1.4 E, rok prod. 2017,
kraj., I-wł.,

AUDI A3
1.4 TSI, rok prod. 2017
kraj., I-wł.,
serwisowany

43.900 zł

135.900 zł

AUDI A6 2.0 D, QUATRO S TRONIC, rok prod. 2018,
AUDI Q7 3.0 D, 4x4, rok prod. 2008, kraj., 

BMW 430 GRAND COUPE
2.0 E 4x4, rok prod. 2019,
kraj., I-wł., serwisowany,
F-VAT

9.900 zł

77.900 zł

F-VAT,
BMW X1 2.0 D, rok prod. 2010, automat, 

94.900 zł
39.900 zł

CHEVROLET KALOS 1.2 E+LPG, rok prod. 2008,  7.900 zł
8.400 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 FIESTA 1.6 D, rok prod. 2010, 

28.500 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
FORD KUGA 2.0 D, rok prod. 2010, 

44.900 zł
33.900 zł

FORD MONDEO 2.0 D, rok prod. 2018, kraj., I-wł., F-VAT

HONDA CIVIC 1.8 E, rok prod. 2009, 

76.900 zł
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,



MERCEDES ML, 3.0 D, rok prod. 2008,

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

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

19.900 zł
72.500 zł

VOLVO XC60 2.0 D, rok prod. 2017, kraj., I-wł.,
serwisowany, F-VAT,
VW NEW BEETLE 2.0 E, rok prod. 1999,
VW PASSAT 1.9 D, rok prod. 2006, 

137.900 zł
7.500 zł
12.900 zł

VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2018, kraj., I-wł., serwisowany, F-VAT, 

71.900 zł

VW POLO 1.2 E + LPG, zakup w 2010, 

17.900 zł

VW TOURAN 2.0 D, rok prod., 2006, 7-os., 

12.900 zł
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■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj

