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

tel. 696 48 66 80

W szkołach rusza
nauka strzelania
Już od września

Minister Edukacji i Nauki podpisał
rozporządzenie, wprowadzające
obowiązkowe szkolenia strzeleckie w ramach zajęć z edukacji
dla bezpieczeństwa. Zmiany zaczną
obowiązywać
już
najbliższego roku szkolnego, choć
resort przewidział dwuletni okres
przejściowy. Oznacza to, że placówki oświatowe, które nie mają
dostępu do strzelnic, będą miały
czas na wdrożenie lekcji strzelania do roku szkolnego
2024/2025.

Edukacja dla bezpieczeństwa
to przedmiot, który zastąpił
przed dziesięcioma laty zajęcia z
przysposobienia
obronnego.
Umiejętności strzeleckie mają
być szlifowane w ramach tego
przedmiotu przy wykorzystaniu
broni kulowej, pneumatycznej,
replik broni strzeleckiej (ASG),
strzelnic wirtualnych albo laserowych. W przypadku szkół, które na terenie danego powiatu
nie mają do nich dostępu, w
okresie przejściowym mogą prowadzić zajęcia w tym zakresie w
miarę dostępnych i poszerzają-

Fortuna 1 Liga

Skra przegrała z Termaliką
W niedzielnym spotkaniu Skra
Częstochowa uległa Termalice
Bruk – Bet Nieciecza 0:2. Mimo
porażki, częstochowscy piłkarze
mogą wyciągnąć z tego spotkania
wiele pozytywnych wniosków.

żyna rozegrała jednak dobry
mecz, z którego można było wyciągnąć lepszy wynik – podsumował klub.
Skra Częstochowa – Bruk – Bet
Termalica Nieciecza 0:2

- Rywale zaprezentowali dzisiaj dużą
jakość i pokazali, że
nieprzypadkowo są
jednym z faworytów
do awansu do ekstraklasy. Nasza dru-

0 – 1 – 15’ Wiktor Biedrzycki
0 – 2 – 66’ Kacper Karasek

Skra Częstochowa
Jakub Bursztyn – Szymon Michalski, Adam Mesjasz, Beniamin
Czajka – Rafał Brusiło (89’ Dawid
Niedbała), Szymon Szymański,

cych się możliwości, w szczególności dzięki systemowemu i ciągłemu wsparciu powstawania
strzelnic różnych typów przez
Ministra Obrony Narodowej (w
ramach ogłaszanych od 2019 r.
konkursów ofert „Strzelnica w
powiecie”). – Daje to podstawę
do twierdzenia, że liczba obiektów umożliwiających prowadzenie zajęć strzeleckich będzie nadal dynamicznie wzrastała, stopniowo zaspokajając potrzeby
szkół w omawianym aspekcie –
wyjaśnia resort edukacji.

Przemysław Sajdak, Kamil Lukoszek (73’ Łukasz Winiarczyk) – Damian Hilbrycht (61’ Krzysztof Ropski), Bartłomiej Babiarz (73’ Kacper Łukasiak) – Filip Kozłowski
(73’ Jakub Sangowski
Bruk – Bet Termalica Nieciecza
Tomasz Loska – Andrej Kadlec
(74’ Daniel Pietraszkiewicz), Nemanja Tekijaski, Wiktor Biedrzycki, Marcin Grabowski – Taras Zaviiskyi, Maciej Ambrosiewicz, Kacper Karasek (78’ Marcel Błachewicz), Andrii Dombrovskyi (79’ Michał Hubinek), Adam Radwański
(83’ Muris Mesanović) – Tomas
Poznar

Pielgrzymi dzień wcześniej wyjechali
z Częstochowy

Tragiczny wypadek
polskiego autokaru
w Chorwacji
Dziś rano w Chorwacji doszło do tragicznego wypadku
polskiego autokaru, który wyruszył wczoraj z Częstochowy do Medjugorje. Zginęło 11 osób, a 34 zostały
ranne i są hospitalizowane. Na pokładzie znajdowało
się 2 kierowców i 42 osoby, biorące udział w zorganizowanej przez Biuro Bractwa św. Józefa pielgrzymce.
Jak poinformowało MSZ pasażerami autokaru były głównie osoby pochodzące z Sokołowa, Konina i Jedlni. Do wypadku doszło około godziny 5:40 na autostradzie A4 w kierunku Zagrzebia. Autokar zjechał z drogi i przewrócił się
do rowu przy autostradzie.
–
Polskie służby konsularne są na miejscu i udzielają niezbędnej pomocy. Do Chorwacji na polecenie Premiera RP Mateusza Morawieckiego i Ministra Spraw Zagranicznych Zbigniewa Raua udają się dzisiaj Minister Zdrowia Adam Niedzielski oraz Wiceminister Spraw Zagranicznych Marcin Przydacz, a także medycy i psychologowie z
Zespołu Pomocy Humanitarno-Medycznej. Ambasada RP
w Zagrzebiu uruchomiła infolinię + 385 148 99 414, pod
którą członkowie rodzin poszkodowanych mogą uzyskać
informacje – poinformowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Prezydent RP Andrzej Duda zapewnił, że we
współpracy z chorwackimi służbami ratowniczymi i władzami podejmowane są wszelkie możliwe działania, aby
pomóc naszym rodakom na miejscu zdarzenia. Prezydent
złożył także kondolencje rodzinom ofiar.

Pierwsza porażka w tym sezonie

Raków przegrywa
w Zabrzu z Górnikiem
Mecz 4. kolejki PKO BP Ekstraklasy zakończył się dla
Rakowa Częstochowa pierwszą porażką w tym sezonie.
Czerwono-Niebiescy przegrali z Górnikiem Zabrze 0:1.
Gospodarze spotkania tuż przed przerwą zdobyli prowadzenie po bramce Aleksandra Paluszka. Chociaż piłkarze
Rakowa Częstochowa próbowali walczyć o wyrównanie,
wyniku nie udało się już zmienić do końca meczu. W najbliższy czwartek 11 sierpnia częstochowski zespół rozegra
rewanżowe spotkanie ze Spartakiem Trnava w ramach III
rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy. Kolejny ligowy
mecz czeka podopiecznych szkoleniowca Marka Papszuna
w niedzielę 14 sierpnia. Na własnym stadionie podejmą
wówczas Jagiellonię Białystok.
Górnik Zabrze – Raków Częstochowa 1:0 (1:0)
Bramki: Paluszek 45
Raków: Trelowski – Racovițan, Arsenić, Svarnas, Sorescu,
Lederman (70. Papanikolaou), Berggren (46. Ivi), Długosz
(63. Tudor), Kochergin, Piasecki (46. Gutkovskis), Musiolik
(58. Wdowiak)
Górnik: Broll – Paluszek (85. Kubica), Janicki, Jensen, Olkowski, Kotzke, Manneh (73. Mvondo), Janża, Podolski (85. Krawczyk), Cholewiak (73. Pacheco), Włodarczyk (63. Dadok)
■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj
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AKTUALNOŚCI

KMP w Częstochowie

Policja podsumowuje pierwszą
połowę wakacji
Od początku wakacji na drogach
miasta i powiatu częstochowskiego doszło 463 zdarzeń
drogowych, w tym do 426 kolizji
i 37 wypadków, w których 2
osoby poniosły śmierć (motocyklista i pieszy), a 45 zostało
rannych. To mniej, niż w analogicznym okresie w 2021 roku,
ale mundurowi apelują o rozsądek i wyobraźnię zarówno na
drodze jak i podczas letniego
wypoczynku.
Jak co roku policjanci z garnizonu częstochowskiego czuwali nie
tylko nad bezpieczeństwem
mieszkańców, ale również osób
wypoczywających i podróżujących
po terenie Częstochowy i powiatu. – Od 24 czerwca do końca lipca br. policjanci z prewencji podjęli ponad 6 tys. interwencji w
miejscach publicznych, zatrzymali
blisko 100 przestępców na gorącym uczynku, ujawnili łącznie ponad 3 tys. wykroczeń, z czego ponad 1 tys. przeciwko obyczajności
publicznej i prawie 1 tys. w związku z nieprzestrzeganiem przepisów ustawy o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Stróże prawa nałożyli łącznie ponad 1 tys. mandatów karnych na sprawców wykroczeń. Policjanci z częstochowskiej
prewencji odwiedzili blisko 34 pla-

cówek na terenie miasta i powiatu
częstochowskiego, w których dzieci i młodzież spędzają czas wolny.
Podczas spotkań przypominali
uczestnikom jak ważne jest przestrzeganie podstawowych zasad
bezpieczeństwa podczas wypoczynku i zabawy, by wakacje pozostawiły po sobie wyłącznie miłe
wspomnienia. Oprócz realizacji
codziennych zadań związanych z
zapewnieniem bezpieczeństwa,
mundurowi dwukrotnie przeprowadzili również działania skierowane na poprawę bezpieczeństwa osób wypoczywających w
Parku Lisiniec. Podczas działań
wylegitymowali łącznie 276 osób,
ujawnili 177 wykroczeń szczególnie uciążliwych, 75 z nich dotyczyło spożywania alkoholu poza miejscami wyznaczonymi. Policjanci
zatrzymali również 3 osoby poszukiwane. Dla większości był to
również czas intensywnych podróży, a dla policjantów z częstochowskiej drogówki okres wzmożonej pracy. Policjanci zatrzymali
51 kierujących, znajdujących się
pod wpływem alkoholu i 1 pod
wpływem narkotyków. Zatrzymali
ponad 300 dowodów rejestracyjnych w większości za niewłaściwy
stan techniczny pojazdu. Ujawnili
łącznie prawie 3 tys. wykroczeń w
ruchu drogowym, z czego ponad
1,6 tys. dotyczyło przekroczenia

dozwolonej prędkości, w tym prawie 850 w rejonie przejść dla pieszych. 23 kierowców straciło swoje uprawnienia do kierowania za
przekroczenie dozwolonej prędkości o ponad 50 km/h w obszarze zabudowanym. Mundurowi w
białych czapkach skontrolowali
również 29 autokarów nie ujawniając żadnych nieprawidłowości
– podsumowuje KMP w Częstochowie. W pierwszej połowie wakacji na drogach miasta i powiatu
częstochowskiego doszło do 463
zdarzeń drogowych, w tym do 426
kolizji i 37 wypadków, w których 2
osoby poniosły śmierć (motocyklista i pieszy), a 45 zostało rannych.
W analogicznym okresie 2021 roku na drogach miasta i powiatu
doszło do 538 zdarzeń drogowych, w których zginęło 5 osób. –
Z pozoru to tylko liczby, ale pamiętajmy, że za każdą z nich kryje
się ludzkie życie i niewyobrażalna
tragedia rodziny oraz najbliższych. Pamiętajmy o wspólnym
bezpieczeństwie. Na drogach jesteśmy bowiem odpowiedzialni
nie tylko za swoje życie, ale również życie innych uczestników ruchu. Kierujmy się wzajemnym szacunkiem, zasadą ograniczonego
zaufania, i pamiętajmy, że nasze
bezpieczeństwo w dużej mierze
zależy od nas samych – dodaje
częstochowska policja.

Zakończenie rundy zasadniczej
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Działania będą prowadzone do września

Kompleksowe mycie
infrastruktury
przystankowej
Rozpoczęło się kompleksowe mycie infrastruktury na
częstochowskich przystankach komunikacji miejskiej.
W ramach akcji, która potrwa do września, czyszczone
będą nie tylko wiaty, ale także kosze, ławki, bariery oraz
System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej.
Prace porządkowe obejmą łącznie: 474 wiat, 237 ławek,
694 koszy, 50 tablic Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej, 670 m kw. tzw. błotochronów (transparentnych
wygrodzeń – barier pomiędzy przystankami tramwajowymi a jezdnią) oraz znaków D-15 i D-17 (czyli oznaczających
przystanki autobusowe i tramwajowe). – W ramach testów, błotochrony znajdujące się na przystanku tramwajowym przy alei Jana Pawła II w kierunku centrum, zostaną
po umyciu pokryte powłoką hydrofobową, która powoduje nieprzywieranie kurzu i innych zanieczyszczeń do powierzchni wygrodzenia. Pozwoli to na dłuższe utrzymanie
w czystości tych elementów, które są szczególnie narażone na zabrudzenia od strony jezdni, zwłaszcza w czasie
opadów. Jeśli testy przebiegną pomyślnie, takim zabezpieczeniem zostaną objęte wszystkie bariery przeciwbłotne
zamontowane na przystankach tramwajowych – poinformowało Biuro Inżyniera Ruchu Urzędu Miasta Częstochowy, które administruje 796 przystanki autobusowe i tramwajowe. – Do mycia używane są ekologiczne środki czystości i gorąca woda pod ciśnieniem, które również działają dezynfekcyjnie i antyalergicznie. Cały proces potrwa
około miesiąca i powinien się zakończyć z początkiem roku szkolnego. Mycie prowadzone jest w ramach bieżącego
utrzymania infrastruktury przystankowej. Kolejne kompleksowe mycie będzie przeprowadzone jeszcze w tym roku przed okresem zimowym. Pasażerki i pasażerowie
oczekujący na przystankach proszeni są o wyrozumiałość
i umożliwienie wykonywania pracy ekipom realizującym
zadanie – dodało Biuro.

Czy ktoś go widział?

Zwycięstwo zielona-energia.com
Zaginął 44-letni mieszkaniec
Włókniarza Częstochowa w Lesznie Żarek-Letnisko
Zielona-energia.com
Włókniarz
Częstochowa wygrał dziś z
Fogo Unią Leszno i jest
to zwycięstwo bardzo
satysfakcjonujące, bo
pierwsze od dziewięciu
lat na ich terenie. Mecz
zakończył się wynikiem
40:50. Lwy wracają do
Częstochowy także z
bonusem za wygraną w
dwumeczu i ostatecznie
kończą fazę zasadniczą
na drugim miejscu w tabeli PGE Ekstraligi.
Pogoda podczas dzisiejszego spotkania w Lesznie nie rozpieszczała ani
kibiców, ani tym bardziej
zawodników. Musieli znosić bowiem ogromny
upał, ale też przeczekać
nagłą
ulewę.
Mimo
wszystko udało się dokończyć to spotkanie,
które zakończyło się
szczęśliwie dla podopiecznych szkoleniowca
Lecha Kędziory.

PUNKTACJA:

Fogo Unia Leszno – 40 pkt.

9. Jason Doyle – 7+1 (2*,1,3,1,u)
10. Janusz Kołodziej – 12 (3,3,0,3,3)
11. David Bellego – 8+1 (3,3,0,1,1*)
12. Jaimon Lidsey – 2 (w,1,1,0)
13. Piotr Pawlicki – 8+1 (2,1*,2,1,2)
14. Antoni Mencel – 1 (1,0,0)
15. Damian Ratajczak – 2 (0,2,0)

zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa – 50 pkt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Leon Madsen – 11 (1,3,2,3,2)
Bartosz Smektała – 5+1 (1,0,1*,3,0)
Kacper Woryna – 10 (0,2,3,2,3)
Jonas Jeppesen – 1+1 (1*,-,-,-)
Fredrik Lindgren – 9 (3,2,3,0,1)
Jakub Miśkowiak – 8+3 (2*,2,0,2*,2*)
Mateusz Świdnicki – 6+1 (3,0,1,2*)
Kajetan Kupiec – NS

Bieg po biegu:

1. (61,43) Bellego, Doyle, Madsen, Woryna – 5:1 – (5:1)
2. (61,30) Świdnicki, Miśkowiak, Mencel, Ratajczak – 1:5 – (6:6)
3. (61,39) Lindgren, Pawlicki, Smektała, Lidsey (w) – 2:4 – (8:10)
4. (60,97) Kołodziej, Miśkowiak, Jeppesen, Mencel – 3:3 – (11:13)
5. (61,65) Bellego, Woryna, Lidsey, Miśkowiak – 4:2 – (15:15)
6. (61,26) Madsen, Ratajczak, Pawlicki, Smektała – 3:3 – (18:18)
7. (61,45) Kołodziej, Lindgren, Doyle, Świdnicki – 4:2 – (22:20)
8. (61,36) Woryna, Pawlicki, Świdnicki, Mencel – 2:4 – (24:24)
9. (61,61) Doyle, Madsen, Smektała, Kołodziej – 3:3 – (27:27)
10. (61,21) Lindgren, Miśkowiak, Lidsey, Bellego – 1:5 – (28:32)
11. (61,46) Madsen, Miśkowiak, Doyle, Lidsey – 1:5 – (29:37)
12. (61,81) Smektała, Świdnicki, Bellego, Ratajczak – 1:5 – (30:42)
13. (65,32) Kołodziej, Woryna, Pawlicki, Lindgren – 4:2 – (34:44)
14. (63,34) Woryna, Pawlicki, Bellego, Smektała – 3:3 – (37:47)
15. (62,67) Kołodziej, Madsen, Lindgren, Doyle (u) – 3:3 – (40:50)

Zaginął mieszkaniec Żarek Letnisko.
44-letni Henryk Kabut wyszedł z
domu w nocy z 28 na 29 lipca br. i do
chwili obecnej nie nawiązał kontaktu z rodziną. Może poruszać się
motorowerem marki Romet. Myszkowscy policjanci, którzy poszukują
zaginionego zwracają się z prośbą
do osób, które mogą posiadać jakiekolwiek informacje o miejscu
pobytu Henryka Kabuta o kontakt z
policjantami pod nr alarmowym
112.
44-letni Henryk Kabut jest mieszkańcem Żarek Letnisko. Mężczyzna
zaginął po tum jak w nocy z 27 na 28
lipca 2022 roku wyszedł z miejsca zamieszkania i do chwili obecnej nie nawiązał kontaktu z rodziną. Zaginiony
może poruszać się motorowerem
marki Romet koloru szarego o numerach rejestracyjnych: SMY 50X9.
Rysopis zaginionego: wiek z wyglądu 45 lat, wzrost ok 185cm; sylwetka
szczupła;łusiejący, znaki szczególne:
posiada tauaż w kształcie wilka na ramieniu.
Brak informacji co do ubioru zaginionego. Mężczyzna uzależniony jest
od alkoholu

Każdy, kto posiada jakiekolwiek
informacje na temat miejsca pobytu zaginionego, proszony jest
o kontakt z myszkowską Policją
pod numerem telefonu:
47 8584- 255
lub z najbliższą jednostką Policji
– numer telefonu alarmowego
112.
■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj
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Nie zwlekaj - zapisz się już dziś!
Liczba uczestników ograniczona.
Informacja:

tel. 696 48 66 80

PONIEDZIAŁEK-WTOREK, 8-9 SIERPNIA 2022

5

NIE KUPUJ, ADOPTUJ!
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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
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■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj

