
Już w zeszłym miesiącu można 
było dowidzieć się z mediów o 
tym, że Biedronki, aby obejść 
ustawę o ograniczeniu handlu w 
niedzielę, planują funkcjonować 
jako… czytelnie. Jak udało nam 
się dowiedzieć w Częstochowie 
na takich zasadach otworzą się w 
najbliższą niedzielę 7 sierpnia 
dwa sklepy tej sieci.

Zdążyliśmy się już przyzwyczaić do 
zamkniętych sklepów w niedziele 
niehandlowe, jednak sieci takie jak 
Carrefour czy Biedronka wciąż szuka-
ją nowych sposób na to, aby ominąć 
ustawę o ograniczeniu handlu w nie-
dzielę. Na początku zeszłego miesią-
ca o możliwości przekształcenia 
sklepów sieci Biedronka w czytelnie 
donosił portal wiadomoscihandlo-
we.pl. Choć nie udało się oficjalnie 
potwierdzić tej informacji, temat za-
czął się rozwijać. W Radiu Poznań 

przewodniczący “Soli-
darności” w sieci Bie-
dronka Piotr Adam-
czak przyznał, że z in-
formacji, jakie posiada 
wynika, że jest to już 
przesądzone. Ze związ-
kiem kontaktować się 

mieli pracownicy i kierownicy Bie-
dronek, którzy otrzymali sms-y i wia-
domości e-mail o grafikach na 
pierwszą niedzielę sierpnia. Ponad-
to mieli także poinformować zwią-
zek o instalowaniu przez firmy ze-
wnętrzne łączy w tych sklepach, któ-
re miałyby funkcjonować jako „pla-
cówki medyczne”. – W Częstochowie 
jako czytelnie mają funkcjonować 
dwie Biedronki – jedna przy ul. Ja-
dwigi, a druga przy ul. Lenartowicza. 
Prawdopodobnie takich sklepów bę-
dzie więcej w naszym mieście – zdra-
dza nam nasz informator.

Przypomnijmy, że zakaz handlu w 
niedziele obowiązuje od marca 2018 
roku. Rządzący ustalili jednak pewne 
wyjątki, które zazwyczaj obejmują 
okresy przedświąteczne. Ponadto w 
prawie przewidziano też wyłączenie 
stosowania przepisów. Dotyczy ono 
między innymi możliwości tankowa-
nia samochodu, a także robienia za-
kupów na stacjach benzynowych, 
dworcach czy lotniskach i statkach 
(aby wokół dworców nie powstawały 
galerie handlowe, wprowadzono za-
pis, że chodzi tylko o handel w zakre-
sie obsługi pasażerów). Poza tym 
możemy kupić kwiaty lub prowadzić 
sprzedaż na festynach, wydarzeniach 
sportowych, kulturalnych, rolno-spo-
żywczych rynkach hurtowych oraz 

m.in. skupach warzyw, owoców, su-
rowego mleka. Otwarte mogą być 
również piekarnie, cukiernie, lodziar-
nie, apteki, sklepy z pamiątkami, de-
wocjonaliami, a także punkty świad-
czące usługi pocztowe. I właśnie ta 
ostatnia luka była najchętniej wyko-
rzystywana przez właścicieli sklepów 
i dużych marketów. Coraz więcej sie-
ci handlowych otwierało się w dni, 
które miały być wolne dla pracowni-
ków tego sektora – można w nich 
było bowiem odebrać przesyłkę i 
zrobić zakupy. W ten sposób w nie-
dziele niehandlowe legalnie działały 
najróżniejsze sieci handlowe. „Dziu-
rawe prawo” zostało jednak uszczel-
nione. Nowelizacja ustawy o ograni-
czeniu handlu w niedziele i święta 
oraz w niektóre inne dni zaczęła 
obowiązywać od 1 lutego. Swoje 
drzwi dla klientów mogą otwierać 
tylko te placówki, w których działal-
ność pocztowa jest przeważającą 
działalnością wskazaną we wniosku 
o wpis do krajowego rejestru urzę-
dowego podmiotów gospodarki na-
rodowej. Ma ona też stanowić co 
najmniej 40 proc. miesięcznego 
przychodu ze sprzedaży detalicznej. 
Taka decyzja praktycznie zamknęła 
sieciom handlowym możliwość dzia-
łania w niedziele.
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Zagospodarowanie Doliny Warty

Masz własny pomysł 
i sugestie? Podziel 
się nimi
Masz pomysł na zagospodarowanie Mirowskiego Prze-
łomu Warty? Przyjdź na spotkanie poświęcone tej 
kwestii, które odbędzie się 10 sierpnia o godz. 16:00 w 
Szkole Podstawowej nr 27 przy ul. Rozdolnej 5. Cen-
trum Usług Komunalnych w Częstochowie zachęca do 
zgłaszania sugestii, które pomogą wypracować plan, 
biorący pod uwagę wartość przyrodniczą i estetyczną 
tego terenu oraz jego potencjalne funkcje społeczne.

– Jest to realizacja deklaracji, które padały od momentu, 
gdy zapowiedziano wypracowanie koncepcji przyszłego sposobu 
użytkowania i przeznaczenia Doliny Warty.Stworzenie takiej kon-
cepcji Miasto zleciło fachowcom – pracowni/fundacji ,,Krajobra-
zy”, zajmującej się architekturą krajobrazu w połączeniu z pro-
mowaniem dobrych praktyk dbania o przestrzeń i tereny zielo-
ne. Dla samej fundacji bardzo istotne jest zaangażowanie spo-
łeczności lokalnej w debatę o kształcie i sposobie zagospodaro-
wania tego obszaru. Od początku podkreślano, że opracowany 
przez specjalistów projekt przejdzie konsultacje społeczne – i to 
właśnie się dzieje. Przy okazji spotkania prasowego poświęcone-
go całemu przedsięwzięciu, konieczność zapewnienia częstocho-
wiankom i częstochowianom możliwości wypowiedzenia się na 
ten temat akcentował też prezydent miasta Krzysztof Matyjasz-
czyk – informuje Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie. 
Spotkanie – wpisujące się w ducha miejskiego programu ,,Czę-
stoZielona” – będzie zorganizowane w środę, 10 sierpnia, o go-
dzinie 16 w Szkole Podstawowej nr 27 przy ul. Rozdolnej 5.

– 
Trwa zbiórka

Posiadacie zalegające 
elektroodpady?
Częstochowski magistrat przypomina, że trwa zbiórka 
elektroodpadów realizowana nieodpłatnie na terenie 
całego miasta. Elektroodpady odbierane są od miesz-
kańców, przedsiębiorców i instytucji.

Zbiórka organizowana jest przez Centrum Usług Komunal-
nych i jego partnerów –  Stala Group, Asekol i Love Recykling. – 
Ważne, aby sprzęt był kompletny, urządzenia pozbawione we-
wnętrznych części nie zostaną odebrane. Odpady odbieramy 
bezpośrednio z lokalu, nie wystawiamy ich przed mieszkanie czy 
posesję – informuje Urząd Miasta.

Dane do zgłoszeń:
– telefon: 536 322 005, obsługiwany od pon. do piątku w godz. 

7:00 – 17:00;
– elektroodpady@stalagroup.pl, zgłoszeń można dokonywać ca-

łodobowo.
Odbiory elektroodpadów są realizowane od pon. do piątku, w 

godz. 8:00 – 16:00.
Elektroodpady o niewielkich gabarytach można wrzucać do spe-
cjalnych czerwonych pojemników ustawionych w wielu punk-
tach Częstochowy. Ich aktualną listę można sprawdzić na stronie 
internetowej Centrum Usług Komunalnych.

Są też inne opcje bezpiecznego pozbycia się elektrośmieci 
w Częstochowie:
– można osobiście – bezpłatnie –  oddać tego typu odpady w Czę-

stochowskim Przedsiębiorstwie Komunalnym w Sobuczynie 
Sp. z o. o. przy ul. Konwaliowej 1 lub

– zgłosić potrzebę odbioru pod numerem telefonu  530 469 099;
– odpady takie przyjmuje też bezpłatnie  firma BOWI przy  ul. 

Ogrodowej 64a, tel. 34 374 03 19 (20) lub 603 995 588.

 ■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj

Od 7 sierpnia

Biedronki w Częstochowie 
będą funkcjonować  
jako czytelnie

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

AKTUALNOŚCI

Konopiska

Mistrzostwa Świata  
Modeli Pływających

Liga Konferencji Europy UEFA

Raków Częstochowa zmierzy się 
ze Spartakiem Trnava

Miss Startu PGE Ekstraligi 2022

W konkursie bierze udział  
5 reprezentantek Włókniarza

Z Górnika Zabrze do Rakowa Częstochowa 

Poznajcie nowego gracza czerwono-niebieskich

Do piątku na zalewie Pająk w Ko-
nopiskach odbywać się będą 
wyścigi kwalifikacyjne w ramach 
Mistrzostw Świata Modeli Pły-
wających FSR EHO. Pierwsze 
zmagania finałowe już w naj-
bliższą sobotę. Przedstawiamy 
szczegółowy harmonogram wy-
darzenia.

Oficjalne otwarcie Mistrzostw 
Świata Modeli Pływających FSR 
EHO Konopiska 2022 miało miej-
sce w poniedziałek 1 sierpnia na 
Stadionie Lekkoatletycznym im. 
Ireny Szewińskiej. Zmagania po-
trwają do 13 sierpnia. W uroczy-
stości wzięli udział: wicewójt Gmi-
ny Konopiska Iwona Lisek, Prze-
wodniczący Rady Gminy Konopi-
ska – Edward Bałdyga, Radni Gmi-
ny – Piotr Wojciechowski, Janusz 
Benesz, Radna Powiatu Często-
chowskiego – Joanna Tekiela, Pre-
zes Wspólnoty Gaude Mater – Ro-
man Kryst, a także Prezydent 
Światowej Federacji Imbra – Ian 
Folkson, Sekretarz Światowej Fe-
deracji Imbra – Lauren Morrison, 
Prezes Związku Modelarstwa 
Wodnego w Polsce – Zbigniew 
Skrzypiec. Ceremonia była tłuma-
czona na język angielski dzięki 
uprzejmości Pani Agnieszki Fa-
muli. Po odegraniu hymnu naro-
dowego w przemówieniach dzię-
kowano za przybycie oraz życzo-
no powodzenia w zawodach. W 
uroczystości wzięli również udział 
mieszkańcy gminy zasiadający na 
trybunach. Oficjalnego otwarcia 
dokonali wspólnie Iwona Lisek i 

Ian Folkson. Zmagania w ramach 
Mistrzostw Świata odbywają się 
nad zalewem „Pająk”. Bierze w 
nich udział około 300 zawodni-
ków reprezentujących 20 krajów 
m.in. tak odległe jak: Hongkong 
czy Korea Południowa. W sobotę 
na Stadionie Lekkoatletycznym 
im. Ireny Szewińskiej w Konopi-
skach odbędzie się impreza towa-
rzysząca pod nazwą Festiwal Na-
rodów. W ramach tego wydarze-
nia zaprezentowane zostaną 
wszystkie uczestniczące w impre-
zie kraje – ich kultura, tradycje 
oraz kuchnia.

Harmonogram:
2-5 sierpnia
8:00-18:00 – wyścigi kwalifika-

cyjne
6 sierpnia
8:00-16:55 – wyścigi finałowe 

klas HYDRO i OFFSHORE
16:30 – Piknik Międzynarodowy 

“Smaki Świata”, stoiska ga-
stronomiczne KGW, animacje 
dla dzieci, pokazy kulinarne 
Remigiusza Rączki, występy 
zespołów GCKIS oraz CIZZZ 
BAND.

17:30-18:30 – ceremonia wrę-
czenia medali zwycięzcom

8-12 sierpnia
8:00-18:00 – biegi kwalifikacyjne 

klas E
13:00-14:30 – wręczenie medali 

zwycięzcom w klasach E, cere-
monia zamknięcia MŚ

Już dziś, 4 sierpnia, Raków Częstochowa 
rozegra pierwszy mecz w ramach III runy 
eliminacji Ligi Konferencji Europy UEFA. 
Drużyna szkoleniowca Marka Papszuna 
zmierzy się na Stadionie im. Antona Mala-
tinskiego ze Spartakiem Trnava. Początek 
spotkania o godz. 18:30.

W europejskich pucharach Raków Często-
chowa ma okazję rywalizować po raz drugi. 
W ubiegłym roku dotarł do IV rundy elimina-
cji Ligi Konferenecji Europy UEFA, będąc na-
prawdę blisko fazy grupowej. Teraz przy-
szedł czas na nowy rozdział w tych rozgryw-
kach. W dotychczasowej rywalizacji drużyna 
szkoleniowca Marka Papszuna wyelimino-
wała wicemistrza Kazachstanu – FC Astana. 
W III rundzie Czerwono-Niebiescy zmierzą 
się ze Spartakiem Trnava. Pierwszy mecz od-
będzie się już dziś, 4 sierpnia na Słowacji. – 

Przyjechaliśmy tutaj do Trnavy na pierwszy 
mecz, do przeciwnika, który jest wiodącą 
drużyną słowackiej ekstraklasy, doświadczo-
ną w europejskich pucharach. W ostatnich 
latach słowackie drużyny były lepsze w tych 
rozgrywkach od polskich zespołów, tak jak 
na przykład Spartak Trnava od Legii Warsza-
wa, więc siła tych drużyn na pewno jest 
gdzieś porównywalna, natomiast my mamy 
swoje określone cele. To już jest historia. Bę-
dziemy chcieli się zaprezentować z jak naj-
lepszej strony i wypracować jak największą 
zaliczkę, by wrócić do Częstochowy i myśleć 
o drugim spotkaniu – powiedział podczas 
przedmeczowej konferencji w Trnavie trener 
Rakowa Częstochowa Marek Papszun. Trans-
misję z tego meczu będzie można oglądać w 
TVP Sport. Rewanż już za tydzień, 11 sierpnia 
na stadionie przy ul. Limanowskiego 83 w 
Częstochowie.

Ruszyła kolejna edycja konkursu Miss 
Startu PGE Ekstraligi 2022. O tytuł ten ubie-
gają się 33 kandydatki, w tym pięć 
reprezentantek Włókniarza Częstochowa 
– Dżesika Małczak, Karolina Wierus, 
Klaudia Tylińska, Patrycja Leśniewska oraz 
Paulina Chamara. Głosowanie potrwa do 28 
sierpnia.

W zabawie biorą udział wyłącznie uczest-
niczki zgłoszone przez macierzyste kluby 
PGE Ekstraligi w

danym sezonie rozgrywkowym. Głosowa-
nie na kandydatki odbywa się na stronie ht-
tp://www.speedwayekstraliga.pl oraz w apli-

kacji mobilnej PGE Ekstraligi (PGE Ekstraliga 
App) od 1 sierpnia 2022 r. do 28 sierpnia 
2022 r. do godz. 23:59. W ramach konkursu 
można oddać wyłącznie 1 głos na wybraną 
kandydatkę po zalogowaniu się na stronę in-
ternetową lub do aplikacji mobilnej PGE Eks-
traligi Głosowanie odbywa się dwuetapowo: 
przez kliknięcie na polu WYBIERZ, a potem 
GŁOSUJ. Sumowana jest liczba głosów na 
każdą z uczestniczek, klasyfikacja końcowa 
prowadzona jest na podstawie większej licz-
by głosów i ma charakter ostateczny, nie są 
brane pod uwagę przynależności klubowe. 
Regulamin konkursu znajduje się na stronie 
internetowej organizatora.

Do Rakowa Częstochowa na za-
sadzie transferu definitywnego 
dołączył Bartosz Nowak. 28-
latek, który dotychczas grał w 
Górniku Zabrze, podpisał z czę-
stochowskim klubem umowę 
obowiązującą do 30 czerwca 
2025 roku z opcją przedłużenia 
o kolejne 12 miesięcy.

Bartosz Nowak urodził się 25 
sierpnia 1993 roku w Radomiu. 
Mierzy 180 centymetrów wzro-
stu. – Swoją karierę rozpoczynał 
w młodzieżowych klubach w 
swoim rodzinnym mieście. Jesz-
cze jako junior przeniósł się do 
Gwarka Zabrze, z którego ruszył 
w dorosłą karierę. a ta zaczęła 
się w Polonii Bytom i była kon-
tynuowana w Miedzi Legnica, 
Ruchu Chorzów i Stali Mielec. W 
tej ostatniej drużynie Nowak był 
jednym z najlepszych zawodni-
ków zaplecza Ekstraklasy, notu-

jąc w 2 sezony ponad 20 bra-
mek i asyst. 28-letni pomocnik 
w 2020 roku trafił do Górnika 
Zabrze, którego był niezwykle 
ważnym ogniwem. Łącznie dla 
zabrzan zanotował 71 wystę-
pów, zdobywając 15 bramek i 
dorzucając do tego 11 asyst. 
Jedną z tych bramek Nowak 
zdobył już w tym sezonie w spo-
tkaniu 3. kolejki PKO BP Ekstra-
klasy z Radomiakiem Radom – 
podsumowuje Raków Często-
chowa. – Bartek to zawodnik, 
który w ostatnich sezonach był 
bardzo ważnym ogniwem swo-
jej drużyny i wyróżniającym się 
graczem Ekstraklasy. Cieszymy 
się, że dołączył do Rakowa i je-
steśmy przekonani, że wzmocni 
rywalizację w składzie, pomaga-
jąc drużynie w osiągnięciu ko-
lejnych celów – komentuje 
transfer Robert Graf, dyrektor 
sportowy.
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Nie zwlekaj - zapisz się już dziś!
Liczba uczestników ograniczona.
Informacja: 

tel. 696 48 66 80

SU S H I

SA R A
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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

Fisher  Miły dziadzio szuka 
domu stałego lub tymczasowego.  
Fisher - piesek w zaawansowanym 
wieku. Znaleziony przemarznięty i 
przemoczony w korycie rzeki. Dziade-
czek 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 po-
zbyć się staruszka. Piesek jest prze-
miły, bardzo delikatny, podąża za 
człowiekiem krok w krok. Wkłada 
pyszczek w dłonie każdemu kto do 
niego podejdzie, intensywnie szu-
kając 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, wetery-
narza, 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

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 Fundacje w samym centrum Częstochowy. Brysiu nie na-
rzeka już na dotyk człowieka i z coraz większą chęcią szuka z nim kontaktu. 
Bryś, jak to każdy ma wybranych przyjaciół dlatego, jeśli miałby zamieszkać 
z  innym psem, polecamy spacer zapoznawczy. Chociaż musimy wspomnieć, 
że powoli przekonuje się chętniej do większej grupy psiaków. Czy w  Twoim 
domu znajdziesz miejsce dla Brysia?

Kontakt w sprawie adopcji:
tel. 694 132 231

BRY 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
FISH E R

SU S H I

SA R A

S T I L O
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 ● 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

 ● 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

 ● 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

 ● 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

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

OGŁOSZENIA ABONAMENTOWE

SPRZEDAM 
 ● Pianino Calisio,  
ul. Prądzyńskiego 8/7, Częstocho-
wa, tel. 535 988 066

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

 ● 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

 ● 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

 ● 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

 ● 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 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
 ● 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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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 29 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


