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Radość na Limanowskiego 83

Raków Częstochowa
rozbił Legię Warszawa

Inwestycje

Na częstochowskich
ulicach przybywa
oświetlenia typu LED
W Częstochowie realizowanych jest kilkanaście
inwestycji
związanych
z
energooszczędnym oświetleniem ulicznym.
Nowoczesne lampy typu LED pojawiły się
już w kilku lokalizacjach na terenie miasta.
– Część zadań została już zakończona, realizacja innych trwa bądź zostanie
sfinalizowana do końca roku – informuje
Maciej Hasik, rzecznik Miejskiego Zarządu
Dróg w Częstochowie.
Realizowane inwestycje stanowią w większości
nowe obwody oświetleniowe, które poprawią komfort życia lokalnych społeczności w miejscach, gdzie
dotąd brakowało ulicznych lamp. – W dobie kryzysu na rynku energii są to inwestycje o szczególnym
znaczeniu dla mieszkańców i miejskiego budżetu.
Nowoczesne oświetlenie typu LED, dominujące w
efekcie wielu inwestycji realizowanych na przestrzeni ostatniej dekady przez MZD na
przeważającym obszarze Częstochowy, potrzebuje
bowiem dużej mniej energii do efektywnego oświetlania ulic i chodników od lamp starszego typu
– wyjaśnia Maciej Hasik, rzecznik MZD w Częstochowie. Prace oświetleniowe obejmą ulice: Żarecką,
Jęczmienną, Bratkową, Krokusową, Biwakową, Południową, Zielną, Połaniecką, Limanowską (II etap),
Kosiarzy, Malowniczą, Suwalską, Inspektową. Koszt
wszystkich wspomnianych robót i dokumentacji w
kilkunastu wskazanych lokalizacjach na ternie Częstochowy wynosi niespełna 900 tys. zł pochodzących
z budżetu miasta.

Już w najbliższy wtorek

„Pląsanie
na Bieganie”
Już w najbliższy wtorek 13 września o godz.
15 startuje impreza „Pląsanie na Bieganie”,
którą zdominuje - jak sama nazwa wskazuje
- taniec.
Drużyna Rakowa Częstochowa wygrała z Legią Warszawa 4:0 w
spotkaniu 9. kolejki PKO BP Ekstraklasy.
Bramki
dla
Czerwono-Niebieskich zdobyli Ivi
Lopez (30’), Bartosz Nowak (79’,
90+2’), Fabian Piasecki (90’).
- Gratulacje dla całego zespołu i całej
szatni. To był bardzo dobry mecz. Jedyny ból to uraz Czyża. Trzymam mocno
kciuki za to, żeby to nie było nic poważnego. Nie wyglądało to najlepiej, ale
mam nadzieję, że jakoś
wydobrzeje i nie będzie
większego problemu. Tak
jak mówiłem, potrzebowaliśmy tego tygodnia, żeby

popracować w normalnym cyklu. Dawno nie mieliśmy na to czasu – mówił na
pomeczowej konferencji trener Czerwono-Niebieskich, Marek Papszun.
Podkreślił, że drużyna potrzebowała
chwili na odpoczynek zarówno fizyczny,
jak i psychiczny po maratonie, jaki rozegrała w ostatnim czasie w związku z eliminacjami do Ligi Konferencji Europy
UEFA. - Dzisiaj to było widać na boisku.
Zespół wrócił do swojego rytmu, miała
dobrą energię, dużo jakości, dużo bramek i bardzo dużo sytuacji. Mogliśmy
wygrać znacznie wyżej, ale myślę, że z
takim przeciwnikiem jak Legia to sztuka
wygrać 4:0. Takie porażki Legii się chyba
rzadko zdarzają. Jesteśmy z tego powodu bardzo zadowoleni i idziemy dalej –
podsumował szkoleniowiec. Kolejny

mecz ligowy Raków rozegra w sobotę,
17 września o godzinie 17:30 z Radomiakiem Radom.
Raków Częstochowa
- Legia Warszawa 4:0 (1:0)
Bramki: Ivi (k) 30, Nowak 79, Piasecki 90, Nowak 90
Raków: Kovačević - Rundić, Arsenić,
Svarnas, Kun, Czyż (64. Kochergin), Papanikolaou, Tudor, Ivi (77. Nowak),
Wdowiak (77. Musiolik), Gutkovskis
(61. Piasecki)
Legia: Tobiasz - Johansson, Augustyniak, Nawrocki, Mladenović, Slisz (84.
Kapustka), Wszołek (60. Rosołek), Josue, Muci (84. Kramer), Baku (46. Sokołowski), Carlitos (79. Pich)

Na wydarzenie, które odbędzie się na placu Biegańskiego, zapraszają: Stowarzyszenie YAVA,
Fundacja Orlen, Wydział Polityki Społecznej Urzędu
Miasta Częstochowy oraz Jurajski Ośrodek
Wsparcia Ekonomii Społecznej, Fundacja Twój
Rozwój, przedsiębiorstwo społeczne „Kolorowo i
Bombowo – animacje, eventy, warsztaty”, Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych z
autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi „Daj mi
czas”.
W ramach wtorkowej akcji przewidziano pokazy
tańca dwóch popularnych w Częstochowie szkół
tańca, liczne zajęcia plastyczne organizowane przez
doświadczonych plastyków oraz atrakcje dla dzieci
w każdym wieku. Z kolei z myślą o młodzieży zaplanowano stoisko z bezalkoholowymi koktajlami,
pokaz pierwszej pomocy, a także bezpłatne porady
fizjoterapeuty.

■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj
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Klub wydał oświadczenie

Sławomir Drabik nie będzie już współpracować
z Włókniarzem
Sławomir Drabik zrezygnował
ze współpracy z Włókniarzem. W mediach pojawiły się
informacje, że taki warunek
na rozmowach kontraktowych postawił jego syn,
Maksym, z którym od lat pozostaje w konflikcie. Klub
wydał oficjalne oświadczenie
w tej sprawie.
Zarząd Włókniarza poinformował, że w dniu 7 września
Sławomir Drabik zrezygnował
ze współpracy ze spółką w zakresie posady asystenta trenera szkółki, podkreślając, że legenda żużla nie została zwolniona, a sam zarząd nie miał takich planów w przyszłości. - Raz
jeszcze pragniemy podkreślić,
że decyzja o zerwaniu współpracy wyszła od samego zainteresowanego, który chwilę po
swoim odejściu zwrócił się z tą
sprawą do mediów. Pragniemy

dodatkowo poinformować, że
chcąc umożliwić pracę w klubie
oraz możliwość prowadzenia
pracy zarobkowej na godziwych
warunkach, zaakceptowanych
przez obie strony, od stycznia
2022 roku utrzymywaliśmy dwa
etaty trenerskie, dzięki czemu
Sławomir Drabik — bez koniecznych zezwoleń do pracy w
roli trenera — mógł wykonywać
swoją pracę – czytamy w
oświadczeniu. Klub zapewnił, że
ostatnia rozmowa z Drabikiem
odbyła się w spokojnej atmosferze. - Swoją decyzję o odejściu z Włókniarza Częstochowa
Sławomir Drabik argumentował
brakiem porozumienia oraz
braku szans na takowe z trenerem, który wspólnie z nim musiał uczestniczyć w treningach.
Trenerem posiadającym wymagane uprawnienia, biorącym na
siebie pełną odpowiedzialność
za osoby biorące udział w tre-

ningu, dzięki czemu umożliwiał
niczym nieskrępowaną pracę
Sławomirowi Drabikowi – podkreśla zarząd i zapewnia, że
klub nie ingeruje w sprawy prywatne i rodzinne zatrudnianych
pracowników i w swoich działa-

Przegrana z poczuciem niedosytu

Skra ostatecznie uległa Arce Gdynia
W meczu 10. kolejki Fortuna 1
Ligi Skra Częstochowa uległa
Arce Gdynia 1:2. Piłkarze Jakuba Dziółki rozegrali dobre
spotkanie, a po końcowym
gwizdku z pewnością mogą
odczuwać pewien niedosyt.
Gola dla zespołu z Loretańskiej zdobył Filip Kozłowski,
a bramki dla ekipy z Pomorza
strzelali Hubert Adamczyk
i Omran Haydary.
Od pierwszych minut dzisiejszego starcia obie drużyny grały
dobrze w defensywie i nie pozwalały sobie nawzajem na zbyt
wiele. Na początku nie oglądaliśmy zbyt wielu sytuacji. Piłkarze
Skry często odbierali piłkę rywalom w centralnej strefie, lecz do
pewnego momentu brakowało
im nieco dokładności przy wyprowadzaniu kolejnych ataków.
W 11. minucie goście wykorzystali stratę częstochowian na
własnej połowie. Na uderzenie
z dystansu zdecydował się ofensywny pomocnik Arki, Hubert
Adamczyk, lecz piłka po jego
strzale znacząco minęła bramkę
Jakuba Bursztyna.
Należy zauważyć, iż odpowiednie efekty nierzadko przynosiły
kolejne skoki pressingowe gospodarzy, wszak przy agresywnym podejściu Skry gracze rywali mieli spore problemy z wyprowadzeniem piłki i musieli decydować się na długie, często
niecelne podania.
W 13. minucie spotkania miejsce do oddania strzału wypracował sobie Piotr Pyrdoł. Zawodnik drużyny z Częstochowy uderzył zza pola karnego. Futbolów-

ka wylądowała jednak w rękach
Kacpra Krzepisza, który nie miał
problemów z interwencją.
W kolejnej akcji świetnym dośrodkowaniem z lewej strony
popisał się Łukasz Winiarczyk.
Do zamknięcia wrzutki przygotowany był już Damian Hilbyrcht, lecz obrońca Arki w ostatniej chwili wyekspediował futbolówkę na rzut rożny.
Właśnie po centrach ze stałych
fragmentów gry dwukrotnie bliski szczęścia był Bartosz Baranowicz, czyhający na piłkę przed
polem karnym. Środkowy pomocnik Skry dwa razy zgarniał
futbolówkę przed „szesnastką”
i decydował się na uderzenia
z okolic dwudziestego metra od
bramki Krzepisza. Golkiper gości
– zarówno przy pierwszym, jak
i drugim strzale Baranowicza –
zachowywał pełną czujność i popisywał się instynktownymi interwencjami. Do otwarcia wyniku zabrakło naprawdę niewiele.
Trzeba przyznać, iż Skra była
znacznie konkretniejsza z przodu i częściej od rywali tworzyła
sytuacje podbramkowe.
W 35. minucie gospodarze po-

nownie zagrozili bramce Arki.
Najpierw groźne uderzenie
z rzutu wolnego autorstwa Szymona Szymańskiego z trudem
odbił Kacper Krzepisz, a chwilę
później golkiper z Gdyni przeniósł piłkę ponad poprzeczką po
świetnym uderzeniu głową
Oskara Krzyżaka.
Jeszcze przed przerwą Damian
Hilbrycht – zaraz po tym, jak dobrym podaniem uruchomił go
Piotr Pyrdoł – przeprowadził
świetną indywidualną akcję i zakończył ją płaskim strzałem
w kierunku bramki Krzepisza.
Golkiper Arki ostatecznie zdołał
złapać piłkę.
Pierwsza połowa z pewnością
była udana w wykonaniu zawodników z Częstochowy. W ich
grze zgadzało się niemal wszystko. Zabrakło jedynie otwierającej bramki.
Drugą część lepiej zaczęli jednak goście. Już w 51. minucie
wykorzystali błąd środkowego
pomocnika Skry. Tuż przed polem karnym piłkę przejął Omran
Haydary i dobrym podaniem
uruchomił Huberta Adamczyka,
który znalazł się sam na sam

niach dotyczących podjęcia czy
zakończenia współpracy z daną
osobą nie determinuje swoich
decyzji wątkami rodzinnymi, co
w opinii klubu byłoby wysoce
nieprofesjonalne. Zarząd poinformował, że wydane oświad-

czenie jest pierwszym i zarazem
ostatnim komentarzem do
sprawy.

z bramkarzem. Ofensywny pomocnik wykorzystał sytuację
i zapewnił gościom prowadzenie.
Trzeba przyznać, iż po zdobytej
bramce goście nabrali pewności. W 57. minucie futbolówkę
w środku pola odzyskał Janusz
Gol. Środkowy pomocnik zagrał
„wcinkę” za linię obrony w kierunku Karola Czubaka, lecz napastnik Arki – znajdując się pod
dużą presją ze strony defensorów Skry – uderzył w boczną
siatkę.
Z minuty na minutę piłkarze
Skry wyglądali jednak coraz lepiej i wracali do stylu, jaki prezentowali w pierwszej części.
W 66. minucie podopieczni Jakuba Dziółki przeprowadzili
świetną i – jak się okazało –
bramkową akcję. Piotr Pyrdoł
dograł piłkę na lewą stronę do
Łukasza Winiarczyka, a ten płasko dośrodkował wzdłuż bramki. W odpowiednim miejscu znalazł się Filip Kozłowski, który oddał strzał i pokonał Kacpra Krzepisza!
Kilka minut później goście zdołali jednak odpowiedzieć. Piłkarze z Gdyni wyprowadzili szybki
atak, w sytuacji sam na sam znalazł się Karol Czbuak. I choć
strzał napastnika Arki został wybity niemal z linii bramkowej
przez defensorów Skry, to do
piłki dopadł Omran Haydary
i ostatecznie umieścił piłkę
w siatce. Arbiter udał się do monitora, by samemu ocenić, czy
bramka dla naszych rywali powinna zostać uznana. Jego decyzja okazała się dla nas niekorzystna. Arka wyszła na prowadzenie.
Piłkarze Skry nie zamierzali się
jednak załamywać. Potrafili
umiejętnie utrzymać się przy piłce, gracze Arki kilkukrotnie byli

zmuszeni powstrzymywać ich
faulem przed własnym polem
karnym. Nie zmienia to jednak
faktu, iż częstochowianie miewali pewne problemy z wykreowaniem w pełni klarownej okazji. Brakowało ostatniego podania tudzież lepszych decyzji
w obrębie “szesnastki” gdynian.
Tym razem nie udało się doprowadzić do wyrównania. Dzisiejszy mecz Skra kończy bez
punktów, ale gra piłkarzy spod
Jasnej Góry – zwłaszcza w pierwszej odsłonie – naprawdę mogła
się podobać. Gracze Skry z pewnością mogą wracać do Częstochowy z głowami podniesionymi do góry.

fot. Włókniarz Częstochowa

Skra Częstochowa – Arka
Gdynia 1:2
0 – 1 – Hubert Adamczyk 51′
1 – 1 – Filip Kozłowski 66′
1 – 2 – Omran Haydary 74′
Skra Częstochowa:
1. Jakub Bursztyn – 31. Oskar
Krzyżak, 4. Adam Mesjasz,
20. Szymon Szymański – 8.
Rafał Brusiło (61’ 13. Jan
Flak), 16. Bartosz Baranowicz
(87′ 33. Szymon Michalski),
26. Adam Olejnik, 18. Łukasz
Winiarczyk – 10. Piotr Pyrdoł
(87′ 24. Bartłomiej Babiarz),
11. Damian Hilbrycht (61’ 87.
Radosław Gołębiowski) – 9.
Filip Kozłowski (72’ 21. Jakub
Sangowski)
Arka Gdynia:
1. Kacper Krzepisz – 14. Bartosz Rymaniak, 14. Michał
Marcjanik, 4. Martin Dobrotka (28’ 27. Marcel Ziemann) –
37. Mateusz Stępień (84′ 31.
Jerzy Tomal), 55. Janusz Gol,
6. Sebastian Milewski, 32.
Przemysław Stolc – 9. Omran
Haydary, 11. Hubert Adamczyk – 68. Karol Czubak
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Noga z gazu!

Poszkodowany trafił do szpitala

Częstochowska drogówka
22-letnia kobieta
prowadziła akcję “Prędkość”
znokautowała
przypadkowego mężczyznę
W piątek przez cały dzień policjanci z częstochowskiego
ruchu
drogowego
prowadzili działania “Prędkość”. Piraci
drogowi, którzy jechali z nadmierną prędkością musieli się liczyć ze srogimi
konsekwencjami.

W minioną środę częstochowscy
strażnicy miejscy ujęli 22-letnią
kobietę, która przy ul. Piłsudskiego
uderzyła w twarz nieznanego mężczyznę. Poszkodowany musiał
zostać przetransportowany do
szpitala.
7 sierpnia około godz. 19:50 pracownik Straży Miejskiej z referatu
ds. miejskiego monitoringu zaobserwował sytuację, jak przy ul. Piłsudskiego kobieta podeszła do mężczyzny i jednym uderzeniem w twarz
powaliła go na chodnik. Sprawczyni
wraz z 18-letnią koleżanką natychmiast oddaliły się w stronę ul. Kate-

dralnej. Powiadomieni strażnicy
miejscy rozpoczęli poszukiwania
agresorki, a drugi patrol Straży Miejskiej pojechał do poszkodowanego
udzielić mu pomocy. – Poszkodowany mężczyzna przez kilka minut leżał
na chodniku. Operatorzy miejskiego
monitoringu cały czas obserwowali
trasę przemieszczania się sprawczyni. 22-letnia kobieta została ujęta
przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej w rejonie ul. Strażackiej. Strażnicy miejscy przekazali 22-latkę policjantom z IV KP. Poszkodowany
mężczyzna został zabrany do szpitala – informuje Artur Kucharski ze
Straży Miejskiej w Częstochowie.

Jechał prawie 180 km/h

Stracił prawo jazdy i otrzymał
mandat w wysokości 2500 zł

Policjanci z częstochowskiej drogówki z grupy SPEED zatrzymali do
kontroli drogowej kierowcę BMW,
który jechał prawie 180 km/h w
miejscu, gdzie dozwolona prędkość
wynosiła 80 km/h. Mężczyzna został ukarany mandatem w
wysokości 2500 złotych, 10 punktami karnymi. Zostało mu
zatrzymane również prawo jazdy.
W środę, 7 września stróże prawa z
drogówki policjanci z częstochowskiej drogówki patrolowali ulice Częstochowy nieoznakowanym radiowozem. W godzinach porannych zauważyli pirata drogowego, który jechał Aleją Wojska Polskiego z bardzo
dużą prędkością. Gdy zmierzyli jego
prędkość, okazało się, że na drodze
z ograniczeniem prędkości do 80

km/h, 35-latek miał na liczniku prawie 180 km/h.
Teraz nieodpowiedzialny kierowca
przez najbliższe 3 miesiące nie będzie mógł usiąść za kierownicą żadnego pojazdu i dodatkowo będzie
musiał zapłacić mandat w wysokości
2500 złotych. Ponadto na konto kierowcy wpisano 10 punktów karnych.
– Nadmierna prędkość plasuje się w
czołówce przyczyn najpoważniejszych w skutkach wypadków drogowych. Niestety, wciąż zdarzają się
kierowcy, którzy lekceważą bezpieczeństwo i prawo. Apelujemy do
wszystkich uczestników ruchu drogowego o rozsądek, ostrożność i wyobraźnię. Najważniejsze jest przecież bezpieczeństwo nas wszystkich
– informuje policja.
■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj

– Niedostosowanie prędkości do warunków
panujących na drodze w dalszym ciągu bowiem jest jedną z głównych przyczyn najtragiczniejszych zdarzeń drogowych. Kierowcy,
którzy rażąco naruszają przepisy ruchu drogowego muszą się liczyć z surowymi konsekwencjami prawnymi. Przypominamy, że za
przekroczenie dozwolonej prędkości o 31-40
km/h mandat wyniesie 800 zł, jeśli kierowca
będzie jechał o 41-50 km/h szybciej, niż to dozwolone, musi się liczyć z mandatem w wysokości 1 tys. zł. Dla piratów drogowych, którzy
przekrocząprędkość o 51 km/h i więcej mandat może wynieść od 1,5 do nawet 2,5 tys. zł.
Jeśli wykroczenie zostanie popełnione w obszarze zabudowanym, oprócz wysokiej

grzywny, kierowca na 3 miesiące straci też
uprawnienia do kierowania – informuje KMP
w Częstochowie.
Policja apeluje do kierowców:
• Przekraczając dozwoloną prędkość ryzykujesz nie tylko utratą prawa jazdy, ale
przede wszystkim życiem!
• Nie wyprzedzaj na przejściu dla pieszych
ani bezpośrednio przed nim.
• Nie omijaj pojazdu, który zatrzymał się
przed przejściem, by ustąpić pierwszeństwa pieszemu.
• Przestrzegaj obowiązujących przepisów.
• Jedź z prędkością umożliwiającą panowanie nad pojazdem.
• Zachowuj bezpieczny odstęp od poprzedzających samochodów.
• Nie korzystaj podczas jazdy z telefonu
komórkowego i innych urządzeń, wymagających twojej uwagi.
• Kieruj się wyobraźnią i zasadą ograniczonego zaufania.
• Apelujemy o rozsądek za kierownicą.

Policja wszczęła postępowanie

Furgonetka z napisami anty-LGBT
pod lupą
IV Marsz Równości w Częstochowie,
który odbył się w sobotę, 16 lipca przebiegł bez większych zakłóceń. Nie złożono
do prokuratury żadnych doniesień o obrazie uczuć religijnych, jak miało to
miejsce w poprzednich latach, ale właśnie
zostało wszczęte śledztwo w sprawie homofobicznej furgonetki, która krążyła
wokół manifestujących.
Organizatorami IV Marszu Równości w Częstochowie była grupa Tęczowa Częstochowa,
wspierana przez Akcję Demokracja oraz Demokratyczną RP. Po raz w pierwszy w historii
tego wydarzenia w naszym mieście prokuratura nie otrzymała doniesień o obrazie uczuć religijnych. Na marszu nie było bowiem obrazu
Matki Boskiej Częstochowskiej z Dzieciątkiem
w tęczowych aureolach, który poprzednio
wzbudził wiele kontrowersji. Podczas tegorocznej edycji kolorowego pochodu pojawił się
natomiast samochód z antyaborcyjnymi i homofobicznymi hasłami na plandece, który towarzyszył uczestnikom marszu przez całe wydarzenie. Doszło nawet do incydentu, w którym udział wzięła lewicowa aktywistka znana

jako Babcia Kasia. Kobieta postanowiła zatrzymać pojazd i wdała się w szarpaninę z policją.
Napisy na furgonetce wskazują na związek
edukacji seksualnej z pedofilią oraz oskarżenie
“lobby LGBT” między innymi o chęć uczenia
czterolatków masturbacji. Pojazd oklejony hasłami, które wymierzone są w środowisko
LGBT od kilku miesięcy widywany jest na ulicach wielu polskich miast. Auto wyposażone
jest również w megafon, z którego są emitowane komunikaty nawołujące do ochrony
dzieci przed środowiskiem LGBT.
W związku z obecnością furgonetki na częstochowskich ulicach w dniu marszu Komenda Miejska Policji w Częstochowie prowadzi
postępowanie na podstawie przepisów Kodeksu Wykroczeń – Art. 51 § 1., który brzmi:
kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym
wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicz¬nym, podlega karze
aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Policja ustaliła właściciela pojazdu,
a postępowanie jest w toku.
■ Teresa Szajer

Akcja „Bezpieczna droga do szkoły”

Policjanci spotkali się z dziećmi w stadninie koni
Na stadninie koni Lambada w Częstochowie policjanci z Wydział Ruchu
Drogowego, Wydziału Prewencji, Zespołem Techniki Kryminalistycznej KMP
w Częstochowie oraz Samodzielnym Pododdziałem
Prewencji
Policji
z Częstochowy spotkali się z uczniami
w ramach akcji Bezpieczna droga do
szkoły. Podczas spotkania dzieci mogły
zapoznać się z tajnikami pracy w policji
i sprawdzić policyjny sprzęt.
Pierwsze dni nowego roku szkolnego to
czas, w którym policjanci podejmują wzmożone działania mające na celu zapewnienie
bezpieczeństwa najmłodszych. Tym razem
zaprosili uczniów do stadniny koni Lambada, gdzie również opowiadali o swojej pra-

cy. W trakcie spotkania najmłodsi mogli
obejrzeć wyposażenie, jakim posługują się
policjanci oraz zasiąść za kierownicą radiowozu i włączyć samodzielnie sygnały. Mogli
też przymierzyć stroje oraz wyposażenie,
którym na co dzień posługują się policjanci,
jak również zobaczyć jak wygląda praca
technika kryminalnego i zrobić sobie samodzielnie daktyloskopię. Wydarzenie to zostało uświetnione pokazem przeprowadzonym przez funkcjonariuszy Zespołu Konnego, przewodnika psa służbowego oraz prelekcją z zakresu bezpieczeństwa na drogach, w domach, szkołach oraz miejscach
użyteczności publicznej. Na koniec wszyscy
dostali edukacyjne kolorowanki i odblaski
aby droga do szkoły była jeszcze bezpieczniejsza.
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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

S

AR

A

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

ALF RU

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

HI

IL

ST

S

US

DY

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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BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE
SPRZEDAM
● Aparat fotograficzny Polaroid,
cena 80 zł. Tel. 514 277 061

sterplatte. Wyposażony w klimatyzator, chłodnię, WC.
Sprzedam lub wynajmę za 1 zł.
Tel. 501 645 181

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

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

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

b. dobry. Tel. 792 017 815
● Kurtka czarna, motocyklowa,
skóra, 120 zł, tel. 660 714 015

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

● Kurtka czerwona „PUMA”,
rozm. 36 - 150 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
● Boks w supermarkecie w centrum, prosperujący (5 m²),
tel. 881 205 052
● Duralex - komplet na 18 osób
(200 części) - 250 zł.
Tel. 514 277 061

● 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
● 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
● 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

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

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

● Materace samopompujące 2
szt. Tel. 792 017 815

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

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

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

● Odtwarzacz MANTA DVD-007
EMPEROR 2 z karaoke (pilot,
mikrofon w zestawie), w bdb
stanie, 40 zł. Tel. 794 239 418

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

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

USŁUGI

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

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

● Skuter 4t, stan dobry do jazdy.
Tel. 696 289 385

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

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
● 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

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

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

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

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

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

● Orteze typu Rehab na kolano,
cena 80 zł. Tel. 517 638 847

● Wanna metalowa, używana,
w dobrym stanie, wym. 170 x

● Kredensy oszklone 2 szt., stan

● Pawilon przy pasażu, ul. We-

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

Życie Częstochowy i Powiatu -

 MOTORYZACJA

 KUPIĘ

 SPRZEDAM

 ODDAM

 NIERUCHOMOŚCI

 PRACA

 MATRYMONIALNE

 INNE

Treść ogłoszenia:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
....................................................................................................................

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

● 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

● Flash gsm profesjonalny
serwis telefonów komórkowych
oraz nawigacji gps.
Częstochowa, al. Wolności 10
(w bramie). Tel. 888 149 969

● Wolny lat 55, bezdzietny,
niezależny finasowo pozna
panią. Pani może posiadać
dzieci. Tel. 660 006 217

● Malowanie obrazów,
szkicowanie. Tel. 667 499 164

● Poznam panią, może być
z Ukrainy. Tel. 881 503 984

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

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

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

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

KUPON na bezpłatne ogłoszenie
-

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

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

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

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

75.Tel. 501 109 822

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

OGŁOSZENIA ABONAMENTOWE
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Wybrane samochody na dzień 9 września 2022
AUDI A6
2.0 D, rok prod. 2021,
I-wł., serwisowany, F-VAT,
gwarancja producenta

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

209.900 zł

62.900 zł

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

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

129.900 zł

139.900 zł

VOLVO XC60
2.0 D, rok prod. 2017,
kraj., I-wł., serwisowany,
F-VAT

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

137.900 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

77.900 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
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 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
44.900 zł
FORD MONDEO 2.0 D, rok prod. 2018, kraj., I-wł., F-VAT

76.900 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
OPEL ASTRA V, 1.6 D, rok prod. 2018, kraj., I-wł.,
serwisowany, F-VAT



43.900 zł

OPEL CORSA C, VAN, 1.3 E, rok prod. 2005, kraj., I-wł.,


3.900 zł

OPEL INSIGNIA 1.5 E, rok prod. 2019, kraj., I-wł.,
serwisowany, F-VAT

75.900 zł

PEUGEOT 308 SW 1.6 D, rok prod. 2009, automat,17.900 zł
PEUGEOT 5008 1.6 E, rok prod. 2011, 

15.800 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., 


19.900 zł

SMART MCC 0.6 E, rok prod. 2002,

6.800 zł

TOYOTA YARIS 1.3 E, rok prod. 2006,

16.700 zł

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

72.500 zł

VOLVO XC60 2.0 E, rok prod. 2020, kraj., I-wł.,
serwisowany, F-VAT 
VW NEW BEETLE 2.0 E, rok prod. 1999,
VW PASSAT 1.9 D, rok prod. 2006, 

169.900 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

