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Straż Miejska nie ustępuje

Kolejna seria
Maksym Drabik po raz pierwszy
odniósł się do relacji ze swoim ojcem! blokad na koła

źle zaparkowanych
pojazdów

Nie jest tajemnicą, że relacje legendy
polskiego
żużla,
Sławomira Drabika i jego syna,
Maksyma są napięte. Od kilku
lat nie utrzymują oni kontaktu.
Dotychczas Maksym Drabik nie
wypowiadał się na temat swojego ojca, ale teraz przerwał
milczenie. – Z p. Sławomirem,
Sławkiem, legendą… różnimy się
od siebie w każdym aspekcie
pogmatwanego życia – czytamy
w oświadczeniu opublikowanym
za pośrednictwem mediów społecznościowych.
Przypomnijmy, że Sławomir Drabik, który do tej pory szkolił juniorów
we Włókniarzu, nie współpracuje już
z klubem. W mediach pojawiły się informacje, że taki warunek na rozmowach kontraktowych postawił jego
syn, Maksym, który miałby w przyszłym sezonie dołączyć do częstochowskiego zespołu. Zarząd Włókniarza wydał w tej sprawie specjalne
oświadczenie, w którym zapewnił, że
w dniu 7 września Sławomir Drabik
zrezygnował ze współpracy ze spółką w zakresie posady asystenta trenera szkółki, a Zarząd Włókniarza
Częstochowa nie zwolnił Sławomira
Drabika oraz nie miał
takich planów w przyszłości. – Jako zarząd
nie planowaliśmy zakończenia współpracy
ze Sławomirem Drabikiem. Raz jeszcze pra-

gniemy podkreślić, że decyzja o zerwaniu współpracy wyszła od samego zainteresowanego, który chwilę
po swoim odejściu zwrócił się z tą
sprawą do mediów – możemy przeczytać w oświadczeniu. Sławomir
Drabik w wywiadzie dla portalu Interia mówił nie tylko o tym, że jest
przekonany o prawdziwych powodach końca jego współpracy z Włókniarzem, ale także o trudnych relacjach z synem. Co ciekawe, Maksym
Drabik, który dotychczas nie wypowiadał się na temat swojego ojca,
postanowił zabrać głos i opublikował specyficzne oświadczenie – specyficzne, ponieważ napisane w barwny stylistycznie sposób. Już wcześniej media zwróciły uwagę na jego
krasomówcze wypowiedzi dla telewizji. Jak widać, Maksym jest spójny
w swoim sposobie komunikacji.
W każdym razie młody Drabik przyznał, że nie podejrzewał, że kiedykolwiek będzie musiał konfrontować
się z ojcem za pomocą mediów społecznościowych. Nazwał go m.in. obcym i egocentrycznym, a także smutnym człowiekiem, kryjącym swoje
przywary pod groteskowym uśmiechem. – “Z p. Sławomirem, Sławkiem, legendą… różnimy się od siebie w każdym aspekcie pogmatwanego życia, z powodu różnicy przekonań oraz wartości, zaprzestaliśmy
utrzymywać przy życiu relację, którą
zakończyliśmy bardzo radykalnie
z powodu ubliżenia p. Sławomira
mojej cioci Paulinie” – wyjaśnił w za-

mieszczonym na Instragramie wpisie. Maksym Drabik, obecnie żużlowiec Motoru Lublin, a od przyszłego
sezonu prawdopodobnie zawodnik
Włókniarza Częstochowa, opisał
swoje trudną sytuację rodzinną.
Zdradził, że jego matka chciała, aby
otrzymał w prezencie dom rodzinny,
jednak realizację tej inicjatywy zablokował jego ojciec ze względu na brak
zaufania. W oświadczeniu czytamy
także, że “Wiecznie rozwodzący się
nad najdrobniejszymi szczegółami,
uczestniczący w libacjach alkoholowych i zabawiający towarzystwo,
[Sławomir Drabik – przyp. red.] nie
przybył pożegnać mojej chorującej
babci Elżbiety, która podarowała mi
beztroskie, urocze, kochane dzieciństwo, bo inaczej trwałbym w patologii opierającej się na nieprzerwanych
kłótniach ojca z matką”. Długie
oświadczenie kończy się apelem
młodego żużlowca do ojca, legendy
czarnego sportu: “Sławomirze, proszę Ciebie o przedstawienie prawdy,
zawsze oraz wszędzie. Jeśli nie tolerujesz mojej osoby, a w tym żywisz
do mnie urazę za swoje przywary, to
proszę byś pozostawił mnie oraz
moich bliskich w spokoju bo tego
pragnę, a nie mścił się w mediach
społecznościowych ze względu na
obawy obopólnych niekorzyści
i infantylnego zachowania. Mam
ponad cierpliwość złości, która
napływa do nas wszystkich od lat,
której jesteś inicjatorem”.

Parkowanie na zakazie lub w miejscu niedozwolonym może
wiązać się z możliwością założenia blokady na koło. Takich
przypadków w miniony weekend było aż 69, wczoraj – 24. Od
1 września do 12 września 2022 włącznie strażnicy miejscy
używali blokad 330 razy. Od początku 2022 roku do 12 września 2022 założono na terenie Częstochowy 3109 urządzeń
blokujących koła pojazdów. Funkcjonariusze ponownie apelują do kierowców o stosowanie się do oznakowań
i przepisów ruchu drogowego.
– Dyżurni częstochowskiej Straży Miejskiej codziennie odbierają telefoniczne zgłoszenia od mieszkanek i mieszkańców, którzy wskazują nieprawidłowo zaparkowane samochody. Te często utrudniają poruszanie się po chodnikach
innym osobom, często matko z wózkami, rowerzystom po
ścieżkach rowerowych itp. Strażnicy miejscy ujawniają auta zaparkowane przed przejściami dla pieszych co utrudnia widoczność i może doprowadzić do wypadku. Pojazdy
parkują też w zatokach autobusowych czy na miejscach
wyznaczonych dla taksówek. Często zdarzają się sytuacje,
że kierowcy zamiast zaparkować w strefie płatnego parkowania (cena 1,5 zł do 30 minut) często pozostawiają auta
w na chodnikach czy w innych zabronionych miejscach tłumacząc się, że załatwiali sprawę przez chwilę… Przy okazji
trzeba podkreślić, że sprawdzaniem kart parkingowych
zajmują się pracownicy Miejskiego Zarządu Dróg w Częstochowie. Strażnicy miejscy interweniują, gdy pojazd znajduje się poza wyznaczonym miejscem i jest zaparkowany niezgodnie z przepisami ruchu drogowego – informuje Artur
Kucharski ze Straży Miejskiej w Częstochowie – W poniedziałek na terenie naszego miasta funkcjonariusze założyli 24 blokady na koła nieprawidłowo zaparkowanych aut.
To nie wszystkie interwencje dotyczące popełnionych wykroczeń w ruchu drogowym, które zostały ujawnione w poniedziałek. W przypadku ujawnienia wykroczenia drogowego należy liczyć się z pouczeniem lub mandatem karnym, a także blokadą na kole. W przypadku odmowy przyjęcia mandatu kierowany jest wniosek o ukaranie do Sądu
– podsumowuje.
Straż Miejska w Częstochowie apeluje o parkowanie aut
w miejscach do tego wyznaczonych i zgodnie z przepisami
ruchu drogowego.
■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj
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ZUS informuje
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Bez operacji krew rozerwie serce i płuca Hani!

Jak otrzymać emeryturę Pomóżmy małej
lub rentę po zmarłym?
częstochowiance
Prawo do emerytury czy renty ustaje
wraz ze śmiercią osoby uprawnionej.
Jednak członkowie rodziny mają
możliwość otrzymania ostatniej
emerytury czy renty, jeżeli zmarły
był do niej uprawniony przed
śmiercią, ale jej nie pobrał.
Jeżeli zgon świadczeniobiorcy nastąpił przed terminem płatności emerytury lub renty, a istnieje możliwość
wstrzymania wypłaty świadczenia,
wówczas ZUS wstrzymuje przekazanie
pieniędzy od miesiąca, w którym nastąpił zgon. W przeciwnym przypadku
wstrzymanie wypłaty świadczenia następuje od miesiąca przypadającego
po miesiącu, w którym zmarł emeryt
bądź rencista.

Co to jest niezrealizowane
świadczenie z ZUS
Niezrealizowane świadczenie to takie, do którego zmarła osoba była
uprawniona przed śmiercią, ale go nie
pobrała lub nie zostało ono jej wypłacone. ZUS wypłaca emerytury i renty
w kilku terminach płatności 1, 5, 6, 10,
15, 20 i 25 dnia danego miesiąca. Zatem świadczenie możemy otrzymać
najpóźniej w dniu terminu płatności.
Jeśli te daty przypadają w soboty lub
niedzielę, ZUS wypłaca emeryturę
dzień lub dwa wcześniej. Jeżeli np.
ktoś zmarł 1 września, a wypłatę emerytury miał na 20 września, to prawdopodobniej w tej sytuacji ZUS nie wypłaci świadczenia jeśli do ZUS trafi informacja o zgonie. Wówczas niezrealizowaną emeryturę można wypłacić
członkom rodziny zmarłego. Muszą w
tej sytuacji złożyć stosowny wniosek
(ENS) do ZUS.
- Świadczenie za dany miesiąc, w którym zmarł świadczeniobiorca, niezależnie od tego czy osoba zmarła pierwszego dnia miesiąca, czy w połowie,
należy się za ten miesiąc uprawnionym członkom rodziny. ZUS na wniosek o wypłatę niezrealizowanego
świadczenia wyda formalną decyzję i
przekaże pieniądze osobom uprawnionym. Wniosek o niezrealizowane
świadczenie należy złożyć przed upływem 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, której przysługiwało świadczenie –
informuje Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.
Niezrealizowane świadczenie to również takie, gdzie osoba złożyła wniosek o emeryturę bądź rentę, ale nim
wydano decyzję przyznającą świadczenie, nastąpił zgon w trakcie miesiąca, w którym powstało prawo do
świadczenia. Wobec tego w ramach
niezrealizowanych świadczeń wypłaca
się kwotę świadczenia za część miesiąca, licząc od daty powstania prawa do
świadczenia do ostatniego dnia miesiąca. Podobnie, gdy złożono wniosek
o ponowne ustalenie wysokości emerytury lub renty to podwyższone
świadczenie przysługujące zmarłemu
może być wypłacone uprawnionemu
członkowi rodziny w ramach niezrealizowanych świadczeń.

Pieniądze od listonosza
lub na konto
Listonosz, który przynosi pieniądze z
emerytury, czy renty po śmierci świadczeniobiorcy, nie powinien jej wypłacać domownikom, tylko zwrócić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Natomiast uprawniony członek rodziny
powinien złożyć do ZUS wniosek o wypłatę tzw. świadczenia niezrealizowanego. W sytuacji kiedy listonosz wypłaci takie świadczenie po zmarłym, ZUS
ustali nadpłatę i będzie dochodził
zwrotu wypłaconej kwoty.

Pieniądze wypłacone po śmierci
emeryta czy rencisty, trzeba zwrócić jako nienależnie pobrane
świadczenie.
Jeśli świadczenie przekazywane jest
na rachunek bankowy, obowiązek
zwrotu dotyczy tych emerytur czy rent,
które zostały wypłacone za miesiące
następujące po miesiącu, w którym nastąpiła śmierć świadczeniobiorcy.

Komu przysługuje wypłata
niezrealizowanego świadczenia
Prawo do niezrealizowanych świadczeń mają:
• w pierwszej kolejności – mąż, żona
lub dzieci zmarłego, jeśli prowadziły
z nim wspólne gospodarstwo domowe,
• drugiej kolejności: – małżonkowie i
dzieci, z którymi zmarły nie prowadził gospodarstwa domowego (w razie braku małżonka, dzieci, z którymi
zmarła osoba prowadziła wspólne
gospodarstwo domowe).
• w trzeciej kolejności – inni członkowie rodziny uprawnieni do renty rodzinnej lub ci, na których utrzymaniu pozostawała osoba zmarła, w razie braku wymienionych wyżej małżonka i dzieci.
Pod pojęciem „inni członkowie rodziny
uprawnieni do renty rodzinnej lub na
których utrzymaniu pozostawała osoba
zmarła” należy rozumieć wnuk, wnuczka, rodzeństwo – przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem
pełnoletności, w tym również w ramach
rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, rodzice (ojczym, macocha
oraz osoby przyspasabiające).

Zbiórka na operację serca małej częstochowianki Hani wciąż trwa. – Serce
pęka, bo mimo że już tak wiele za nami,
możemy nie zdążyć! Bez Waszej pomocy
na pewno się nie uda – mówią zrozpaczeni rodzice dziewczynki, która już pod
koniec września powinna być w Bostonie. Na leczenie Hani zebrano już
ponad 2,2 mln zł, a do końca zbiórki pozostało kilkadziesiąt tysięcy. Pomóżmy!
– Hania od urodzenia czekała na szansę,
którą dał jej ośrodek w Bostonie. To jedyna klinika, która dała kwalifikację do le-

czenia naszego dziecka! Hania walczy już
2,5 roku o życie. Dłużej nie da rady, jej
bardzo chore serduszko tego nie wytrzyma… Wyznaczony termin operacji jest
ostateczny – kolejnego Hania nie dożyje…
A Hania pragnie żyć, pokazuje to każdego
dnia! Zasługuje na życie… Błagamy Was o
pomoc, ostatkiem sił… Bez operacji serduszko naszej ukochanej córeczki przestanie bić! Nie przeżyjemy tego… – piszą
zrozpaczeni rodzice.
Link do zbiórki: https://www.siepomaga.
pl/serce-hani

Od 10 lat ukrywał się poza granicami kraju

Przestępcę wytropili
częstochowscy kryminalni

Jakie trzeba złożyć dokumenty
Dokumenty, na podstawie których
ZUS ustali uprawnienia do niezrealizowanych świadczeń, to w szczególności:
• odpis aktu zgonu,
• odpis aktu małżeństwa – w przypadku małżonka,
• odpis aktu urodzenia – w przypadku dzieci,
• środki dowodowe potwierdzające
fakt prowadzenia wspólnego gospodarstwa domowego lub fakt
przyczyniania się do utrzymywania
danej osoby przed jej śmiercią.

Częstochowscy kryminalni wpadli na
trop przestępcy skazanego za liczne kradzieże z włamaniem. 42-latek, który był
poszukiwany międzynarodowym listem
gończym, od 10 lat ukrywał się poza granicami kraju. Na początku września
został ekstradowany do Polski, gdzie
trafił do aresztu na kolejne 2,5 roku.
–

Dzięki skrupulatnym ustaleniom i

współpracy częstochowskich policjantów
z Wydziałem Wywiadu Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach
i Biurem Międzynarodowej Współpracy
Policji Komendy Głównej Policji w ubiegłym roku 42-latek został zatrzymany na
terenie Wielkiej Brytanii. Na początku
września br. trafił do polskiego więzienia.
Tam spędzi teraz najbliższe 2,5 roku – informuje KMP w Częstochowie.
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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

INNE

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

dam, tel. 695 480 723

większając x2, lewy okular do
prac precyzyjnych, nowe, futerał, tel. 730 016 717

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

● 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

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

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

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

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

● Kozako-skarpety czarne, rozm.
40, 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
● Boks w supermarkecie w centrum, prosperujący (5 m²),
tel. 881 205 052

● Kosze wiklinowe, 2 szt.
Tel. 792 017 815
● Kredensy oszklone 2 szt., stan
b. dobry. Tel. 792 017 815
● Kurtka czarna, motocyklowa,
skóra, 120 zł, tel. 660 714 015
● Kurtka czerwona „PUMA”,
rozm. 36 - 150 zł,
tel. 660 714 015

● Duralex - komplet na 18 osób
(200 części) - 250 zł.
Tel. 514 277 061
● 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
● Fotel biurowy, obrotowy, nowy.
Cena 250 zł. Kontakt tel.
664729211 w godz. 17.00 - 19.00
● Garaż murowany na ul. Prusa.
Tel. 502 119 234
● Garnek do gotowania ciśnieniowego PRESTO, 5L, nowy,
cena 100 zł. Tel: 697 272 102
● grób urnowy-amerykański, nowy na cmentarzu komunalnym
w Częstochowie. Cena 2500 zł.
● Kontakt tel. 664729211 w
godz. 17.00 - 19.00.
● Kamienie białe ogrodowe
ozdobne, 1,80 kg,
tel. 508 747 290
● Kawiarka ciśnieniowa De Longhi CAFE TREVISTO, b. dobra,
cena 100 zł. Tel: 697 272 102

● 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

● Pianino Calisio,
ul. Prądzyńskiego 8/7, CzęstochoO Wynajmę budynek 500 m²,

media, siła, pomieszczenia
socjalne handlowo biurowo
usługowe przy drodze krajowej 46 za cenę 20 zł netto.
Tel. 601 545 890
wa, tel. 535 988 066
● Regał drewniany na książki
3x2m. Tel. 792 017 815

● 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

USŁUGI
● Angielski - tłumaczenia umów,
CV, dokumentów, działalność od
1996, tel. 508 569 307
● Usługi psychologiczne / Częstochowskie Centrum Diagnozy
i Terapii, tel. 34 365 50 94,
tel. 600 133 134

● 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

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

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

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

● Malowanie obrazów,
szkicowanie. Tel. 667 499 164

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

● Stół rozsuwany,
tel. 792 017 815

● Materace samopompujące 2
szt. Tel. 792 017 815

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

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

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

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

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

● Okulary oryginalne Carl Zeiss
Germany Lupenbrille, lupa po-

● Kiosk typu „RUCH”, tanio sprze-

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

● Spodnie męskie nowe na 130
cm w pasie, cena: 50 zł.
Tel. 514 277 061

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

● 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

● Mężczyzna lat 46 podejmie
pracę jako tokarz - ślusarz,
tel. 694 200 794

PRACA

● Podejmę prace dorywczo: gospodarcze, porządkowe, drobne
remonty. Tel.: 536 512 396

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

KUPON na bezpłatne ogłoszenie
-

Życie Częstochowy i Powiatu -

 MOTORYZACJA

 KUPIĘ

 SPRZEDAM

 ODDAM

 NIERUCHOMOŚCI

 PRACA

 MATRYMONIALNE

 INNE

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

Nr tel. .................................................................................
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ŚRODA-CZWARTEK, 14-15 WRZEŚNIA 2022

6

REKLAMA / MOTORYZACJA

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

