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MZD informuje

Umowa na przedłużenie
Mieszkańcy przekazali
ul. Korfantego podpisana
9,5 mln złotych w ramach 1%
na organizacje pożytku
publicznego

Ponad 9,5 mln zł przekazali rozliczający się
w mieście podatnicy na rzecz organizacji pożytku publicznego. Prawie 2,5 mln zł trafiło
do częstochowskich ngo – podsumował częstochowski magistrat.
Na rzecz organizacji pożytku publicznego
swój 1 procent przekazało ponad 116 tys.
osób rozliczających się w Częstochowie.
27 tys. częstochowian przekazało 2 495
627 ,00 zł. (128 425,00 więcej niż rok temu) rodzimym stowarzyszeniom, klubom
i fundacjom.
Od początku roku, aż do momentu rozliczenia się z fiskusem częstochowski samorząd zachęcał do przekazywania 1% podatku dochodowego na rzecz lokalnych
organizacji pożytku publicznego (OPP).
Dzięki prowadzonej kampanii „ZOSTAW 1
% W CZĘSTOCHOWIE” mieszkańcy naszego miasta mogli zapoznać się z ofertą lokalnych organizacji pozarządowych, dowiedzieć się w jakich dziedzinach życia
działają i jakie są efekty ich pracy.

Organizacje pożytku publicznego, którym
rozliczający się w naszym mieście przekazali najwięcej środków w ramach 1% (niezależnie od siedziby) to:
• Fundacja dzieciom ,,Zdążyć z Pomocą”
• Fundacja studencka ,,Młodzi-Młodym”
• Fundacja Siepomaga
• Towarzystwo opieki nad zwierzętami
w Polsce oddział w Częstochowie
• Stowarzyszenie opieki hospicyjnej ziemi
Częstochowskiej
• Avalon bezpośrednia pomoc niepełnosprawnym
• Organizacje pożytku publicznego posiadające siedzibę w Częstochowie, którym
przekazano najwięcej środków w ramach 1% to:
• Fundacja studencka ,,Młodzi-Młodym”
• Fundacja ,,Złota gwiazda”
• Fundacja Maxima Dzieciom
• Fundacja ,,Walczę z SM”
• Stowarzyszenie opieki hospicyjnej ziemi
częstochowskiej
• Caritas Archidiecezji Częstochowskiej

Dyrekcja Miejskiego Zarządu Dróg
w Częstochowie i przedstawiciele
kadry zarządzającej firmy Strabag,
wyłonionej w przetargu, podpisali
umowę na realizację budowy przedłużenia ul. Korfantego od Skweru
Lotników do ul. Bugajskiej – poinformował Maciej Hasik, rzecznik
prasowy MZD w Częstochowie.
– Będzie to znakomite połączenie
drogowe, piesze i rowerowe zarówno
z DK-46 i sąsiednią Gminą Miastem
Olsztyn, jak i całą Jurą Krakowsko –
Częstochowską. To także kluczowa inwestycja pod względem zapewnienia
obsługi komunikacyjnej terenów inwestycyjnych w Częstochowie. Realizacja zadania będzie kosztować 59
mln zł z czego 30 mln zł stanowić będzie dofinansowanie z Funduszu Polski Ład, a pozostała kwota, blisko połowa niezbędnego montażu finansowego, została zabezpieczona w środkach własnych miasta – ocenia Miejski
Zarząd Dróg.
Zakres prac, które rozpoczną się jesienią tego roku obejmuje:
• wykonanie konstrukcji jezdni, poboczy, ciągów pieszo rowerowych,

•
•

•
•
•
•
•
•
•

chodników, zatok autobusowych
nowej drogi oraz przebudowywanych dróg towarzyszących w tym
niezbędnych łączników i łącznic
budowę wiaduktu kolejowego relacji Częstochowa – Kielce
budowę wiaduktu drogowego w ciągu jednej z łącznic nad ciągiem pieszo – rowerowym
budowę odwonienia
przebudowę sieci: wodociągowej,
gazowej itp.
budowę pełnego oświetlenia drogowego
przebudowę kanalizacji kablowej
budowę kanału technologicznego
budowę infrastruktury przystankowej
zagospodarowanie zieleni

Termin zakończenia inwestycji
z umowy to połowa października
2024. Maciej Hasik, rzecznik MZD
przypomina, że przed kilkoma laty
Częstochowa zrealizowała strategiczną budowę pierwszego odcinka nowej ul. Korfantego od ronda Szwejkowskiego do Skweru Lotników, której kontynuacją jest rozpoczynająca
się inwestycja.

Złożono kwiaty

Weekend pod znakiem patriotycznych uroczystości
W 83. rocznicę sowieckiej napaści
na Polskę delegacje złożyły kwiaty
przy Grobie Nieznanego Żołnierza.
Upamiętniono także Światowy
Dzień Sybiraka.
17 września, w kolejną rocznicę napaści ZSRR na Polskę, w imieniu
władz miasta kwiaty przy Grobie

Nieznanego Żołnierza w alei Henryka
Sienkiewicza złożył zastępca prezydenta Częstochowy Ryszard Stefaniak oraz wiceprzewodnicząca Rady
Miasta Jolanta Urbańska. Wyżej
wspomniani przedstawiciele władz
częstochowskiego samorządu 18
września złożyli kwiaty na Skwerze
Sybiraków. 17 września 1939 roku Ar-

mia Czerwona, bez wypowiedzenia wojny, w następstwie
podpisanego wcześniej paktu
Ribbentrop-Mołotow, przekroczyła wschodnią granicę
Polski na całej długości. Nasz
kraj – zaatakowany 1 września przez Niemców, a kilkanaście dni
później przez ZSRR – miał ponownie

zniknąć z map Europy. Rozprawieniu
się z polskimi elitami miały pomóc
masowe deportacje na Sybir…
■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj

2

ZAPRASZAMY!

PONIEDZIAŁEK-WTOREK, 19-20 WRZEŚNIA 2022

3

AKTUALNOŚCI

Spotkanie promocyjne

Przyczynek do biografii
Jerzego Kędziory
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Już 22 września

Dwa wernisaże w Miejskim
Domu Kultury

W środę, 21 września w Ratuszu Miejskim zostanie
zaprezentowana książka pt.
,,Po drodze na Igrce Częstocha.
Przyczynek do biografii Jerzego Jotki Kędziory’’ pod red.
Tadeusza Piersiaka. Początek
spotkania promocyjnego o
godz. 17:30 w sali reprezentacyjnej.
Spotkanie będzie okazją do
przybliżenia postaci częstochowskiego, wybitnego artysty Jerzego
Jotki Kędziory, którego balansujące rzeźby są rozpoznawalne na całym świecie.
Rozmowę z artystą poprowadzi autor
książki Tadeusz Piersiak – były dyrektor
OPK „Gaude Mater” i Muzeum Częstochowskiego, prezes Dyskusyjnego Klubu
Filmowego „Rumcajs”.
Książka ,,Po drodze na Igrce Częstocha.

Przyczynek do biografii Jerzego Jotki Kędziory’’ to gatunek z pogranicza dziennikarstwa i literatury faktu. W jubileuszowym roku 50-lecia twórczości artysty
przypomina ważne wydarzenia z jego życia, jest pełna wspomnień, refleksji o
sztuce i ludziach. Pokazuje rzeźbiarza jako wyjątkowego człowieka, którego twórczość jest doskonałą wizytówką Częstochowy.

Miejski Dom Kultury zaprasza w
czwartek, 22 września na otwarcie
dwóch wystaw. Początek o godz.
17:00.
Wystawy prac uczestników zajęć fotograficznych i ceramicznych można zobaczyć w Salonie Sztuki znajdującym się
w Miejskim Domu Kultury.

Fortuna 1 Liga

Skra wróciła z Opola bez punktów
W wyjazdowym spotkaniu
rozgrywanym w ramach 11.
kolejki Fortuna 1 Ligi Skra
Częstochowa uległa Odrze
Opole 0:1. Mecz był wyrównany, oba zespoły miały swoje
okazje, lecz ostatecznie skuteczniejsi
okazali
się
gospodarze.
Pierwszą groźną okazję w niedzielnym spotkaniu stworzyli piłkarze Odry. Podanie golkipera
częstochowskiego zespołu przejął Tomas Mikinić, który następnie wpadł w pole karne i zagrał
piłkę w kierunku Dawida Czaplińskiego. I chociaż zawodnik z
Opola znalazł się w dobrej sytuacji, to futbolówka po jego strzale znacząco minęła bramkę.
Chwilę później gracze Piotra
Plewni próbowali zagrozić ekipie
Skry przy okazji rzutu rożnego.
Piłkę na dalszym słupku zgarnął
jeden z zawodników Odry, jednak strzelił bardzo niecelnie. W
odpowiedzi ładną akcję przeprowadził Piotr Pyrdoł, po czym uruchomił drugiego z ofensywnych
pomocników gości, Damiana Hilbrychta. Zawodnik Skry zdecydował się na uderzenie z dystansu, lecz Dominik Kalinkowski
zdołał złapać futbolówkę.
W 12. minucie spotkania, z okolic lewego narożnika pola karnego, zaskoczyć Jakuba Bursztyna
próbował Maciej Makuszewski.
Golkiper Dumy Częstochowy popisał się jednak świetną interwencją i odbił trudny strzał zawodnika rywali.
Trzeba przyznać, iż w początkowych fragmentach spotkania gra
nieco częściej toczyła się na połowie drużyny z Częstochowy.
Gospodarze podeszli wysoko i
próbowali utrudniać wyprowa-

dzenie piłki zawodnikom Jakuba
Dziółki, którzy byli zmuszeni do
zagrywania dłuższych podań –
co niestety czasami oznaczało
stratę.
W 24. minucie bramkarza Odry
próbował zaskoczyć Damian Hilbrycht, który uderzył z dystansu.
Dominik Kalinkowski złapał jednak piłkę po strzale ofensywnego pomocnika Skry.
W kolejnej fazie meczu gra zespołu Skry wyglądała lepiej. Zawodnicy Jakuba Dziółki potrafili
wszak przez dłuższy czas utrzymać się przy piłce na połowie
przeciwnika. Śmiało można
stwierdzić, iż gracze Dumy Częstochowali łapali pewność i zagrażali bramce Odry z większą
częstotliwością niż na początku
meczu.
W 26. minucie spotkania zawodnicy Skry wyprowadzili dobry, dynamiczny atak. Damian
Hilbrycht pociągnął z futbolówką
i dograł w pole karne do Piotra
Pyrdoła, który wypracował sobie
miejsce do oddania strzału.
Ostatecznie jednak jeden z defensorów Odry zdołał zatrzymać
jego uderzenie i – po rykoszecie

– piłka powędrowała ponad poprzeczką bramki strzeżonej
przez Kalinkowskiego.
W 39. minucie świetną akcję
wyprowadził Łukasz Winiarczyk,
który po minięciu dwóch graczy
gospodarzy zagrał na lewą stronę do Piotra Pyrdoła, a następnie otrzymał piłkę zwrotną i zdecydował się na płaskie dośrodkowanie. Mimo że centra wahadłowego Skry nie dotarła do adresata, to nasi zawodnicy utrzymali się przy piłce i wymienili kilka szybkich podań pod polem
karnym Odry. Ostatecznie o próbę strzału pokusił się Adam Olejnik. Obrońcy rywali zatrzymali
futbolówkę, lecz ta trafiła pod
nogi Filipa Kozłowskiego. Napastnik został jednak w ostatniej
chwili powstrzymany przez zawodników z Opola.
Kilka minut później bliski szczęścia był Oskar Krzyżak, który
uderzył głową po dobrym dośrodkowaniu Rafała Brusiło. Piłka po strzale środkowego defensora Skry nieznacznie minęła
bramkę Kalinkowskiego.
Na przerwę piłkarze obu drużyn schodzili przy bezbramkowym remisie. Mimo że zawodni-

Opiekunem wystawy zatytułowanej
,,Nieoczywiste” jest Beata Karaś- Markowska – instruktor zajęć fotograficznych, a ,,Z natury rzeczy” Kamila Szymczyk- Brzykcy – instruktor zajęć ceramicznych.
Prace będzie można oglądać do 30
września.

cy Skry Częstochowie w pierwszej połowie nie tworzyli stuprocentowych okazji, to ich postawa
w niektórych fragmentach napawała optymizmem.
Na początku drugiej części gry
z dystansu ponownie uderzył Damian Hilbrycht. Bartosz Baranowicz przepuścił piłkę między nogami, zmylił rywali, dzięki czemu
ofensywny pomocnik Skry miał
sporo miejsca do oddania strzału. Piłka minęła jednak bramkę
golkipera Odry.
Natomiast w kolejnej akcji zagranie ofensywnego pomocnika
gości okazało się kluczowe. Rafał
Brusiło umiejętnie wyprowadził
szybki atak i dograł na prawą
stronę do Damian Hilbrychta,
który płasko dośrodkował na
piąty metr. Do futbolówki dopadł
Filip Kozłowski, a jego uderzenie
ręką zablokował defensor gospodarzy. Arbiter wskazał na jedenasty metr. Niestety jednak po
konsultacji z sędziami VAR udał
się do monitora i zmienił swoją
decyzję.
W 64. minucie groźną akcję wyprowadzili gospodarze. Po długim
zagraniu za linię obrony w niezłej
sytuacji znalazł się Maciej Makuszewski, lecz strzał doświadczonego pomocnika powędrował ponad bramką Bursztyna.
W kolejnych fragmentach gra
częściej toczyła się na połowie
zawodników Skry. Odra osiągnęła optyczną przewagę, lecz przez
długi czas nie przekładało się to
na sytuacje bramkowe. Niestety
piłkarze z Częstochowy również
zaczęli mieć pewne problemy z
kreowaniem okazji.
W 85. minucie gracze z Opola
stanęli przed szansą przy okazji
rzutu rożnego. Po dośrodkowaniu ze stałego fragmentu gry najwyżej do piłki wyskoczył Mateusz
Kamiński i strzałem głową skierował piłkę do siatki Jakuba
Bursztyna.
Piłkarze Skry zabrali się za odrabianie strat. W 89. minucie

spotkania bardzo dobrze z rywalami poradził sobie Kacper Łukasiak, a następnie dograł piłkę w
pole karne w kierunku Adama
Mesjasza. Środkowy obrońca
Skry zdecydował się na strzał,
lecz w ostatniej chwili został zablokowany przez zawodników
Odry.
Chwilę później – po świetnym
dośrodkowaniu Łukasza Winiarczyka – bliski zdobycia bramki był
Szymon Szymański. Defensor zespołu z Częstochowy świetnie
złożył się do uderzenia głową, lecz
piłka po jego strzale o centymetry
minęła lewy słupek bramki Kalinkowskiego.
Podopieczni Jakuba Dziółki do
końca atakowali bramkę rywala,
heroicznie walczą o bramkę wyrównującą, lecz tym razem się nie
udało. Z Opola ostatecznie wracają bez zdobyczy punktowej.
Odra Opole – Skra Częstochowa
1:0
1 – 0 – Mateusz Kamiński 85′
Skra Częstochowa:
1. Jakub Bursztyn – 31. Oskar
Krzyżak, 4. Adam Mesjasz, 20.
Szymon Szymański – 8. Rafał
Brusiło, 26. Adam Olejnik (72’ 24.
Bartłomiej Babiarz), 16. Bartosz
Baranowicz (86’ 25. Przemysław
Sajdak), 18. Łukasz Winiarczyk –
10. Piotr Pyrdoł (72’ 72. Kacper
Łukasiak), 11. Damian Hilbrycht
(63’ 87. Radosław Gołębiowski) –
9. Filip Kozłowski (86’ 21. Jakub
Sangowski)
Odra Opole:
12. Dominik Kalinkowski – 19.
Maksymilan Tkocz, 27. Mateusz
Kamiński, 24. Jakub Szrek – 22.
Mateusz Spychała, 6. Mikołaj Łabojko (86’ 5. Bartosz Niziołek),
20. Oskar Paprzycki (61’ 16. Maciej Urbańczyk), 21. Maciej Makuszewski (71’ 10. Michał Klec) –
11. Dawid Czapliński, 9. Tomas
Mikinić (71’ 94. Konrad Nowak) –
17. Mateusz Marzec (86’ Szymon Łapiński)
■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj
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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

● 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

● 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
● 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

● Garaż murowany na ul. Prusa.
Tel. 502 119 234
● Garnek do gotowania ciśnieniowego PRESTO, 5L, nowy,
cena 100 zł. Tel: 697 272 102

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

● grób urnowy-amerykański, nowy na cmentarzu komunalnym
w Częstochowie. Cena 2500 zł.

● Materace samopompujące 2
szt. Tel. 792 017 815

● Kontakt tel. 664729211 w
godz. 17.00 - 19.00.

● 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

● Okulary oryginalne Carl Zeiss
Germany Lupenbrille, lupa po-

● Kiosk typu „RUCH”, tanio sprze-

● Opony letnie, 4 sztuki, używane
215/55 R18 Continental,
tel. 504 096 304
● Orteze typu Rehab na kolano,
cena 80 zł. Tel. 517 638 847
● Pawilon przy pasażu, ul. Westerplatte. Wyposażony w klimatyzator, chłodnię, WC.
Sprzedam lub wynajmę za 1 zł.
Tel. 501 645 181

tel. 501 109 822
● Toaletka z lustrem, lata 50-te,
stan bdb., tel. 792 017 815
● Umywalka, z „Koła”, z baterią
i szafką, wymiar 65 x 47,
tel. 501 109 822
● Wanna metalowa, używana,
w dobrym stanie, wym. 170 x
75.Tel. 501 109 822
● Wózek inwalidzki, automat, cena wywoławcza: 2000 zł.
Tel. 534 917 417

● 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

O Wynajmę budynek 500 m²,

USŁUGI

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

● 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

● 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

● 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

● Stół rozsuwany,
tel. 792 017 815

● Lekcje gry na gitarze,
tel. 697 272 102
● Przyjmę lub kupię klatkę dla
chomika (dość dużą).
Tel. 667 499 164
● Przyjmę: wózki inwalidzkie
oraz kule. Tel. 667 499 164
● Przyjmę drewno na opał,
tel. 660 714 015
● Przyjmę zużyte telefony komórkowe, tel. 667 499 164
● Samotny mężczyzna 55 lat po
rozwodzie pozna kobietę, chętnie puszystą, do zamieszkania
razem. Tel. 519 453 121
● Trening pamięci, uwagi,
myślenia logicznego i twórczego,
od 6 do 106 lat. Tel. 668 814 587
● Wolny lat 55, bezdzietny,
niezależny finasowo pozna
panią. Pani może posiadać
dzieci. Tel. 660 006 217
● Poznam panią, może być
z Ukrainy. Tel. 881 503 984

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

● Suknia ślubna w roz. 38,
tel. 508 173 008
● Szafka 1 szt. lata 50-te, stan
b. dobry. Tel. 792 017 815
● TELEWIZOR SONY
KD-32RE400LED, zakupiony
w 2018 r., tel. 503 775 955
● Toaleta kompaktowa, używana,
w dobrym stanie, z „Koła”,

KUPON na bezpłatne ogłoszenie
-

Życie Częstochowy i Powiatu -

 MOTORYZACJA

 KUPIĘ

 SPRZEDAM

 ODDAM

 NIERUCHOMOŚCI

 PRACA

 MATRYMONIALNE

 INNE

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

Nr tel. .................................................................................
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REKLAMA / MOTORYZACJA

Wybrane samochody na dzień 16 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

219.900 zł

62.900 zł

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

129.900 zł

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

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

43.900 zł

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

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

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
BMW X1 2.0 D, rok prod. 2010, automat, 

139.900 zł
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

HONDA CIVIC 1.8 E, rok prod. 2009, 

28.200 zł

188.900 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

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

MERCEDES GLC 250, 2.0 E, rok prod. 2018, 4x4, automat,

77.900 zł

kraj., I-wł., F-VAT,



MERCEDES ML, 3.0 D, rok prod. 2008,

166.900 zł
 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 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, 

179.900 zł
7.500 zł
12.900 zł

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

74.900 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

