
Formalnie przekazano plac bu-
dowy konsorcjum NDI, który jest 
nowym wykonawcą przebudowy 
alei Wojska Polskiego. Podczas 
poniedziałkowego spotkania 
grupa przedstawiła władzom 
miasta etapy prac planowanych 
po wznowieniu realizacji inwe-
stycji. Rozpoczną się one w pełni, 
gdy tylko wprowadzona zostanie 
nowa organizacja ruchu.

Umowę z wykonawcą inwestycji 
Miejski Zarząd Dróg w Częstocho-
wie podpisał w ubiegłym tygodniu, 
a w miniony poniedziałek z udzia-
łem prezydenta Częstochowy 
Krzysztofa Matyjaszczyka odbyło 
się spotkanie robocze z kadrą za-
rządzającą grupy NDI, które doty-
czyło formalnego przekazania pla-

cu budowy konsor-
cjum. Udział wzięli w 
nim także m.in. dyrek-
tor Miejskiego Zarządu 
Dróg Joanna Holi – So-
snowska, Marcin Le-
wandowski – wicepre-
zes grupy NDI, Woj-

ciech Pałczyński – dyrektor Oddzia-
łu Południe grupy NDI,  a także Mi-
rosław Bogdalczyk – dyrektor pro-
jektu i Mateusz Słota – kierownik 
robót mostowych.

Wykonawca zapowiedział, że po 
przygotowaniu frontu robót, jesz-
cze w ramach obecnej organizacji 
ruchu, w pierwszej kolejności nale-
ży spodziewać się:

– założenia osnowy geodezyjnej w 
celu umożliwienia realizacji robót 
budowlanych,

– rozpoczęcia przebudowy kolizji 
sieci elektroenergetycznych na od-
cinku od wiaduktu nad ul. Bór do 
obiektu nad aleją Pokoju,

– rozpoczęcia przebudowy kolizji 
sieci teletechnicznych.

W następnej kolejności, po wpro-
wadzeniu nowej czasowej organiza-
cji ruchu w obrębie inwestycji, wy-
konawca przystąpi do kolejnych 
etapów:

– rozbiórki pozostałych części ist-
niejących przejść podziemnych,

– rozbiórki obiektu nad Wartą,
– przebudowy sieci ciepłowniczej 

na wysokości ul. Zamenhofa i ul. 

Brzozowej w rejonie projektowane-
go przejścia podziemnego,

– przebudowy kanalizacji deszczo-
wej: w rejonie skrzyżowania z ul. Le-
gionów, w rejonie skrzyżowania z 
ul. Krakowską i ul. Rejtana, w miej-
scu starej estakady i przejścia pod-
ziemnego przy ul. Brzozowej,

– budowy obiektów mostowych: 
nad rzeką Wartą, na skrzyżowaniu z 
ul. Legionów i na skrzyżowaniu z ul. 
Krakowską.

Miejski Zarząd Dróg zapowiedział, 
że w najbliższym czasie przekazane 
zostaną informacje o zmianach w 
organizacji ruchu, z którymi będą 
wiązać się wspomniane prace oraz 
terminach, od których obowiązy-
wać będą te zmiany. Na tym etapie 
trwają uzgodnienia i proces za-
twierdzania organizacji ruchu. Jak 
zaznacza częstochowski magistrat, 
zakończenie wszystkich prac bu-
dowlanych i oddanie do użytku no-
wej alei Wojska Polskiego od skrzy-
żowania z aleją Jana Pawła II do ul. 
Rakowskiej planowane jest pod ko-
niec 2023 roku.
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XXXII Złota Mila Częstochowy

Kilkuset biegaczy 
wzięło udział  
w sportowej rywalizacji

Kilkuset biegaczy wzięło udział w tegorocznej edycji 
Złotej Mili. Zawody odbyły się w miniony piątek, 16 
września na Miejskim Stadionie Lekkoatletycznym. 
Sportowe zmagania otworzył prezydent Często-
chowy Krzysztof Matyjaszczyk.

Zawodnicy XXXII Złotej Mili Częstochowy startowali w 
17 biegach w różnych kategoriach wiekowych i na róż-
nych dystansach.

Bieg główny mężczyzn wygrał Andrzej Kowalczyk 
(Kraków Athletics Team) z czasem 4 min. 23 sekund. 
Drugie miejsce zajął Michał Piątek z CKS Budowlani 
Częstochowa (4 min. 27 sek.). Podium uzupełnił jego 
kolega klubowy Konrad Simiński, który pokonał dy-
stans jednej mili w czasie 4 min. 31 sek.

Wśród kobiet triumfowała Valentyna Veretska z cza-
sem 5 min. 18 sek., druga była Sandra Michalak z Pre-
fbetu Sonarol (5 min. 20 sek.), a trzecia Paulina Gaj z 
BZ Training System (5 min. 26 sek.). Tuż za podium 
uplasowała się Hanna Bigdowska z CKS Budowlani (5 
min. 34 sek.).

32. edycję Biegu Ulicznego „Złota Mila” zorganizowa-
li: CKS Budowlani, Urząd Miasta Częstochowy, Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Częstochowie oraz za-
rząd miejski Szkolnego Związku Sportowego w Często-
chowie.

MZD informuje

Zmiany  
w organizacji ruchu na 
budowie nowej DK-46
Od wtorku, 20 września obowiązuje nowa organi-
zacja ruchu na zachodzie naszego miasta w związku 
z pracami przy budowie nowej DK-46. Na ul. Przejaz-
dowej wprowadzono wahadło i co istotne, 
niemożliwy jest wjazd i wyjazd z ul. Energetyków.

– Zmiana organizacji polega na wprowadzeniu odcin-
ka, na którym ruch sterowany jest wahadłowo na frag-
mencie ul. Przejazdowej – wahadło długości oko. 200 
m od Modrzewiowej do ul. Spółdzielczości. W efekcie 
zmian niemożliwy będzie wjazd i wyjazd z ul. Energety-
ków przy DK-46. Za utrudnienia przepraszamy, o każ-
dej kolejnej korekcie organizacji ruchu będziemy infor-
mować w odrębnych komunikatach – informuje Maciej 
Hasik, rzecznik prasowy MZD w Częstochowie.

 ■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj

NDI przejęło oficjalnie plac budowy

Niebawem rozbudowa  
alei Wojska Polskiego 
zostanie wznowiona
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 ■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj

AKTUALNOŚCI

Blokad ciąg dalszy

Straż Miejska ponownie 
apeluje o prawidłowe 
parkowanie

Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych

I miejsce młodszego aspiranta 
Grzegorza Maciejewskiego

Straż Miejska w  Częstochowie co-
dziennie odbiera telefony od 
zdenerwowanych mieszkańców 
miasta, którzy zgłaszają nieprawi-
dłowo zaparkowane samochody, 
utrudniające przejście lub wjazdy i wy-
jazdy z bramy czy garażu. Tylko wczoraj 
strażnicy miejscy założyli na koła po-
jazdów 35 blokad. Od początku 
miesiąca do 19 września włącznie 
użyto ich 528 razy, a od początku roku 
3307.

Straż miejska w Częstochowie nie usta-
je w  apelach do wszystkich kierowców 
o  parkowanie zgodne z  przepisami ru-
chu drogowego. W  miniony poniedzia-
łek dyżurni odebrali od zdenerwowa-
nych mieszkańców Częstochowy dzie-
sięć telefonicznych zgłoszeń dotyczą-
cych wykroczeń drogowych. – Mieszkan-
kom i  mieszkańcom miasta przeszka-
dzały auta zaparkowane na chodnikach, 
ścieżkach rowerowych, w pobliżu przejść 
dla pieszych czy trawnikach. Pojazdy po-
zostawione były też na wyjeździe z bra-
my czy garażu, co mocno utrudniało 
właścicielom wjazd lub wyjazd – infor-

muje Artur Kucharski ze Straży Miejskiej 
w  Częstochowie. – Podczas ostatniego 
weekendu, dyżurni Straży Miejskiej 
w  Częstochowie odebrali 18 telefonicz-
nych zgłoszeń dotyczących wykroczeń 
drogowych, a  funkcjonariusze na tere-
nie miasta założyli 63 blokady na kola 
nieprawidłowo zaparkowanych pojaz-
dów – dodaje. W związku z telefoniczny-
mi zgłoszeniami mieszkańców dotyczą-
cymi wykroczeń drogowych Straż Miej-
ska w Częstochowie dziękuje za wszyst-
kie informacje i jednocześnie informuje, 
że dyżurny podczas służby ma ograni-
czoną ilość patroli, które realizują też 
często inne telefoniczne zgłoszenia 
mieszkańców związane z  zakłócaniem 
spokoju i porządku publicznego, spoży-
waniem alkoholu w miejscach zabronio-
nych, realizacją zgłoszeń z  miejskiego 
monitoringu wizyjnego, aktami dewa-
stacji i  wandalizmu itp. Wówczas czas 
przyjazdu patrolu może się wydłużyć. 
Straż Miejska w Częstochowie zapewnia 
jednak, że wszystkie telefoniczne zgło-
szenia mieszkańców traktowane są prio-
rytetowo.

Młodszy aspirant Grzegorz Macie-
jewski wystartował w X Mistrzostwach 
Polski Służb Mundurowych w Badmin-
tonie, które odbywały się 
w  Suchedniowie. Częstochowski poli-
cjant w  duecie z  dzielnicowym 
z  Mysłowic wygrał turniej i  zdobył 
pierwsze miejsce.

W  ubiegły weekend dzielnicowy z  Ko-
misariatu VI Policji w  Częstochowie – 
młodszy aspirant Grzegorz Maciejewski 
reprezentował częstochowski NSZZP 
i Komendę Miejską Policji w Częstocho-
wie w X Mistrzostwach Polski Służb Mun-

durowych w  Badmintonie. Zawody od-
bywały się w ubiegły weekend w Suche-
dniowie (województwo świętokrzyskie). 
Oprócz policjantów, w  Mistrzostwach 
wzieli udział również funkcjonariusze 
służby wojskowej, służby więziennej, 
straży granicznej, straży pożarnej i  żan-
darmerii wojskowej.

Dzielnicowy z Częstochowy w kategorii 
wiekowej powyżej 35 lat zagrał w deblu 
razem z dzielnicowym z Mysłowic - aspi-
rantem sztabowym Dariuszem Opatrzy-
kiem. Wspólnie wywalczyli złoty medal, 
zostając Mistrzami Polski.

„Razem w szyku”

III Piknik  Służb Mundurowych

Blachownia

Ostrożność na przejeździe 
kolejowym

Wojskowe Centrum Rekrutacji w Czę-
stochowie zaprasza na trzecią edycję 
Pikniku Służb Mundurowych, który 
odbędzie się w piątek, 23 września na 
Placu Biegańskiego. Swoje stoiska  za-
prezentują m. in. jednostki wojskowe, 
policja, straż pożarna, służba wię-
zienna i straż graniczna.

Mundurowi będą do dyspozycji miesz-
kańców Częstochowy w godz. 9:30-15:00. 
Impreza jest skierowana w głównej mie-
rze do młodzieży, organizacji proobron-
nych i paramilitarnych oraz lokalnej spo-
łeczności, a  jej cel to kształtowanie 
i wzmocnienie aktywności młodych ludzi 
w  procesie edukacji obronnej i  patrio-
tycznej.  Podczas pikniku zostanie prze-
prowadzony konkurs musztry klas mun-
durowych częstochowskich szkół”.

Oprócz pokazu sprzętu wojskowego 
przedstawiciele poszczególnych służb 
będą opowiadać o swojej pracy, a także 

odpowiadać na pytania mieszkańców. 
Rekruterzy z WCR wraz z przedstawicie-
lami jednostek wojskowych pomogą 
wyjaśnić zmiany jakie zaszły po wpro-
wadzeniu w życie nowej ustawy o obro-
nie Ojczyzny, a  przedstawiciele klas 
mundurowych z  naszego powiatu od-
powiedzą jakie korzyści daje dla Nich 
nauka w  klasie mundurowej. - Na Plac 
Biegańskiego zapraszamy młodzież 
oraz dorosłych z  dziećmi. Przedstawi-
ciele służb mundurowych będą wypo-
sażeni w sprzęt wojskowy, który z pew-
nością będzie dużą atrakcją podczas 
pikniku jak np. trenażer CYKLOP. Naj-
młodsi zostaną „uzbrojeni” w kamuflaż 
taktyczny, co oznacza malowanie twa-
rzy. Podczas imprezy będzie można tak-
że skosztować słynnej wojskowej gro-
chówki – zapowiada organizator, czyli 
Wojskowe Centrum Rekrutacji w  Czę-
stochowie i serdecznie zaprasza wszyst-
kich mieszkańców, grupy przedszkolne 
i szkolne na Plac Biegańskiego.

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z za-
grożenia, jakie powoduje dla siebie 
i  innych nie przestrzegając przepisów 
ruchu drogowego. Wjeżdżając na prze-
jazd kolejowy na czerwonym świetle 
lub przy opuszczonych zaporach kie-
rowcy narażają się nie tylko na wysoki 
mandat karny, ale przede wszystkim 
na niebezpieczeństwo utraty życia. Po-
licjanci apelują o  przestrzeganie 
przepisów.

Policjanci z  Komisariatu Policji w  Bla-
chowni wspólnie ze Strażą Ochrony Kolei 
po raz kolejny przeprowadzili wczoraj 
działania w  rejonie przejazdu kolejowe-
go. Sprawdzali, czy kierujący w tym miej-
scu zachowują szczególną ostrożność 
i  przestrzegają przepisów. Informowali 
również uczestników ruchu drogowego 
o  zagrożeniach związanych z  przecho-
dzeniem i przejeżdżaniem przez przejazd 
nie stosując się do zakazów i nakazów.

Od początku roku do tej jednostki 
wpłynęło ponad 50 zgłoszeń wraz z  na-
graniami z  kamer umieszczonych na 
przejeździe kolejowym. Wszystkie doty-
czą naruszeń przepisów w tym miejscu – 
najczęściej kierujący wjeżdżali na torowi-

sko na czerwonym świetle lub omijali 
opuszczone półzapory. Wszystkie zgło-
szenia są rozpatrywane w oparciu o czyn-
ności wyjaśniające i kończą się skierowa-
niem wniosku o ukaranie do sądu.

Apelujemy do kierujących o  rozsądek. 
Lekceważenie przepisów może mieć tra-
giczne konsekwencje.

P r z y p o m i n a m y :
• wjeżdżanie na przejeździe kolejo-

wym za sygnalizator przy sygnale 
czerwonym - 15 punktów karnych 
i  mandat w  wysokości 2 tysięcy 
złotych, a  dla kierowców, którzy 
w ciągu 2 lat po raz drugi popeł-
nią to wykroczenie mandat wy-
niesie 4 tysiące złotych;

• objeżdżanie opuszczonych zapór 
lub półzapór oraz wjeżdżanie na 
przejazd, jeśli ich opuszczanie zo-
stało rozpoczęte lub podnoszenie 
nie zostało zakończone – 15 
punktów karnych, mandat w  wy-
sokości 2 tysięcy złotych, a  dla 
kierowców, którzy w  ciągu 2 lat 
po raz drugi popełnią to wykro-
czenie mandat wyniesie 4 tysiące 
złotych.



4 ŚRODA-CZWARTEK, 21-22 WRZEŚNIA 2022AKTUALNOŚCI

SU S H I

SA R A



5ŚRODA-CZWARTEK, 21-22 WRZEŚNIA 2022 NIE KUPUJ, ADOPTUJ!

Tel. 694 132 231   email: kontakt@psiaduszka.pl

Jeśli szukasz pieska do adopcji, dobrze trafiłeś ;)

Fundacja Psia Duszka

Alpik vel Kiler ma 
3 lata i  7 kg wagi. Jest malutki 
i  poręczny :) Piesek wciąż szuka 
swojego miejsca na świecie. Jego 
historia zaczęła się, gdy trafił do 
adopcji do rodziny, która dała mu 
miłość i bezpieczeństwo. Wszystko 
stracił po kilku latach gdy sytuacja 
zmieniła się na tyle, że dotych-
czasowi opiekunowie nie mogli 
dłużej sprawować opieki nad pie-
skiem. Kiler wrócił do fundacji. Jest 
psem wpatrzonym w  człowieka, 
ale w  bardzo zdrowym wymiarze. 
Nie jest zaborczy ani kontrolujący. 
Idealnie nadaje się do domu, gdzie 
są dzieci w  wieku szkolnym. Jest 
niezwykle delikatny w  kontaktach 
z  domownikami. Kładzie się na 
pleckach, wystawia brzusio do gła-
skania i  chętnie uczestniczy w  ak-
tywnościach. W domu gdzie nie ma 
innych psów w  spokojnej okolicy, 
będzie psem idealnym. Centrum 
miasta i  nadmierny ruch zwie-
rząt i  ludzi mocno go stresuje, ale 
pracujemy nad tym intensywnie. 
Rodzinie która zdecyduje się na ad-
opcję zapewniamy pełne wsparcie 
trenera i behawiorysty. Kilerek jest 
wspaniałym, maleńkim pieskiem, 
który pokocha swoją rodzinę od 
razu i  będzie jej wierny do końca 
swoich dni. Jedyna jego wada to 
wybiórczość w  tolerowaniu gości. 
Jednych kocha od razu innych do-
piero po chwili. Jednak przy tak 
małym psiaku i  jego motywacji do 
nauki, można ten problem bardzo 
szybko przepracować, bądź uniknąć 
sytuacji kiedy piesek mógłby źle 
się zachować. Na pewno nie na-
daje się do domu gdzie jest bardzo 
duża rotacja ludzi i  zwierząt, lub 
pojawiają się goście ze swoimi pie-
skami.  W  innych okolicznościach 
odnajdzie się idealnie i  wniesie do 
niego dużo radości i  bezcenną psią 
miłość. Tak bardzo chcemy aby ten 
piesek miał już dom. Długo czeka 
i  traci najfajniejszy czas z  życia 
który mógłby spędzić z kochającym 
człowiekiem.

Kontakt w sprawie adopcji:
 tel. 694 132 231

Bryś ma około 5 lat, jest zaszcze-
piony, odrobaczony, wykastrowany 

i zaczipowany. 
Brysia zabraliśmy ze schroniska 

w  Szczytach, chłopak nie znał smyczy 
i  ze strachu próbował straszyć wolonta-

riuszy przez kraty. Niestety miał pecha, bo 
nasza dzielna ekipa spacerowa nie takie przy-

padki na Cisiu przerabiała. Teraz obecnie Brysiu 
dzielnie spaceruje na smyczy i  zaczął wybierać się na akcje promujące Fun-
dacje w  samym centrum Częstochowy. Brysiu nie narzeka już na dotyk czło-
wieka i z coraz większą chęcią szuka z nim kontaktu. 
Bryś, jak to każdy ma wybranych przyjaciół dlatego, jeśli miałby zamieszkać 
z  innym psem, polecamy spacer zapoznawczy. Chociaż musimy wspomnieć, 
że powoli przekonuje się chętniej do większej grupy psiaków. Czy w  Twoim 
domu znajdziesz miejsce dla Brysia?

Kontakt w sprawie adopcji: tel. 694 132 231

BR Y Ś
Sara to 7 letnia sunia z przyjaznym 
charakterem i prawie 4 letnim stażem 
w naszej Fundacji! 
Jest cudna, z  wyglądu przypomina 
trochę krótkowłosego owczarka 
niemieckiego, który skurczył się 
w praniu:)
Mimo, że jest już dorosła to ma świetny 
kontakt z ludźmi, bardzo lubi dwunoż-
nych, jest miła, przyjacielska, chętnie 
nawiązuje relacje.
Sara niecierpliwie czeka na nowy dom, 
potrafi chodzić na smyczy – stara się 
chodzić przy nodze, chętnie spędza 
czas z  ludźmi. Zna warunki domowe, 
jednak zamiast bloków idealny byłby 

dla niej dom z ogródkiem:)

Kontakt w sprawie adopcji:
 tel. 694 132 231

Sushi został odłowiony na te-
renie gm. Herby, 3 miesiące temu. Nie-
stety Sushi już dłużej nie może czekać 
na swojego człowieka i  postanowił 
szukać domu.
Sushi ma 3 lata i  jest już gotowy do 
adopcji, ma wszystkie szczepienia 
oraz przeszedł zabieg kastracji, jest 
też zaczipowany. Chłopak jest ener-
giczny i nudy z  im nie ma. Sushi kocha 
bardzo ludzi i  jest do każdego przy-
jaźnie nastawiony, uwielbia pieszczoty 
po łebku. Sushi nie szuka też konfliktu 
z innymi psami.
Wielkim skrócie Sushi jest młody, 
piękny, zdrowy, przyjaźnie nastawiony 
do ludzi i zwierząt. Pies ideał, któremu 
brak tylko domu! Psiak przebywa 
w okolicy Częstochowy.

Kontakt w sprawie adopcji:
 tel. 694 132 231

Stilo  - piesek który był bardzo 
zagubiony. Jest przykładem jak 
można niechcący pomimo ogromnej 
miłości popełnić błędy, które zaważą 
na przyszłości zwierzaka. Stilo nie 
jest psem dla każdego. A może jest ale 
dla każdego kto zechce się nauczyć 
jego obsługi. Wystarczy poznać kilka 
zasad i  życie z  tym psiakiem będzie 
czystą przyjemnością. Stilo kocha 
spacery, codziennie wychodzi na nie 
z  miłymi dzieciaczkami z  Herbów, 
które licznie przychodzą go odwie-
dzać i zabierać na przechadzki. Psiak 
nadaje się do domu gdzie nie ma 
psów lub jest stanowczy pozytywny 
opanowany piesek lub sunia. Akcep-
tuje koty. Jest bardzo spokojny i  lubi 
przebywać w samochodzie, u fryzjera 
i  weterynarza grzecznie pozwala na 
dotyk i  pielęgnację. Stlio nie nadaje 
się do małych dzieci i psów z proble-
mami, bo sam ma kilka do przepra-
cowania. Nowy właściciel dostanie 
kompleksową i  profesjonalną pomoc 
trenerską w ramach adopcji.

Kontakt w sprawie adopcji:
 tel. 694 132 231

AL P I K

SU S H I

SA R A

S T I L O
GAN DA L F   R U D Y

Gandalf Rudy - na tyle wie-
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 kro-
czący przy człowieku. Piesek szuka 
domu tymczasowego. Zapewniamy 

wszystko, tylko daj mu miejsce i uwagę.

Kontakt w sprawie adopcji:
 tel. 694 132 231

POK U S
Pokus chciałby szybciutko mieć 
dom i  człowieka, który go bardzo po-
kocha na długie psie lata. Chłopak wy-
rośnie na pieska mniejszych rozmiarów 
max ok 15 kg. Oddamy to cudo tylko do 
warunków domowych i dzieci od 7 roku 

życia.

Kontakt w sprawie adopcji:
 tel. 694 132 231
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 ● Aparat fotograficzny Polaroid, 
cena 80 zł. Tel. 514 277 061

 ● 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

 ● Boks w supermarkecie w cen-
trum, prosperujący (5 m²), 
tel.  881 205 052

 ● Duralex - komplet na 18 osób 
(200 części) - 250 zł.  
Tel. 514 277 061

 ● Dzwi harmonijkowe. 
 Tel. 501 109 822

 ● Dzwi pokojowe białe z szybka-
mi. Tel. 501 109 822

 ● Drzwi wewnętrzne białe 80 - 
bez futryny, tylko skrzydła: 1 szt. 
lewe, 5 szt. prawe - 50 zł/szt.  
Tel. 509 024 239

 ● Encyklopedia 24 tomy, 150 zł, 
tel. 660 714 015

 ● 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 ciśnienio-
wego PRESTO, 5L, nowy,  
cena 100 zł. Tel: 697 272 102

 ● grób urnowy-amerykański, no-
wy 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 Long-
hi CAFE TREVISTO, b. dobra,  

cena 100 zł. Tel: 697 272 102

 ● Kiosk typu „RUCH”, tanio sprze-
dam, tel. 695 480 723

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

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

 ● 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

 ● Łóżko rehabilitacyjne, elek-
tryczne, sterowane pilotem 
w czterech pozycjach, wysięgnik  
z uchwytem, drewniane wykoń-
czenie obudowy, nowy materac. 
Nie używane. Cena 1400 zł.  
Tel: 500 486 920

 ● Maszyna do szycia przemysło-
wą, marki „minerva” - stan bar-
dzo dobry. Cena do negocjacji.  
Tel. 603 521 686

 ● Materac masujący rehabilitacyj-
ny Enabiol” prod. niemieckiej. 
Podstawowe informacje:  
w internecie wpisać słowo  
„Vitberg”, wskazania do terapii: 
bóle kręgosłupa i karku,  
skurcze łydek i inne.  
Tel: 514 621 011

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

 ● Materace samopompujące 2 
szt. Tel. 792 017 815

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

 ● Odtwarzacz MANTA DVD-007 
EMPEROR 2 z karaoke (pilot, 
mikrofon w zestawie), w bdb 

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

OGŁOSZENIA ABONAMENTOWE

SPRZEDAM 

stanie, 40 zł. Tel. 794 239 418

 ● Okulary oryginalne Carl Zeiss 
Germany Lupenbrille, lupa po-
większając x2, lewy okular do 
prac precyzyjnych, nowe, fute-
rał, tel. 730 016 717

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

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

 ● Pawilon przy pasażu, ul. We-
sterplatte. Wyposażony w kli-
matyzator, chłodnię, WC.  
Sprzedam lub wynajmę za 1 zł.  
Tel. 501 645 181

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

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

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

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

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

 ● 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

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

 ● Toaleta kompaktowa, używana, 
w dobrym stanie, z „Koła”, 
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, ce-
na wywoławcza: 2000 zł.  
Tel. 534 917 417

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

USŁUGI
 ● Angielski - tłumaczenia umów, 
CV, dokumentów, działalność od 
1996, tel. 508 569 307

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

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

 ● Malowanie obrazów,  
szkicowanie. Tel. 667 499 164

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

INNE
 ● Lekcje gry na gitarze,  

tel. 697 272 102

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

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

 ● Przyjmę drewno na opał,  
tel. 660 714 015

 ● Przyjmę zużyte telefony ko-
mórkowe, tel. 667 499 164

 ● Samotny mężczyzna 55 lat po 
rozwodzie pozna kobietę, chęt-
nie puszystą, do zamieszkania 
razem. Tel. 519 453 121

 ● Trening pamięci, uwagi,  
myślenia logicznego i twórczego,  
od 6 do 106 lat. Tel. 668 814 587

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

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

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

 ● Podejmę prace dorywczo: go-
spodarcze, porządkowe, drobne 
remonty. Tel.: 536 512 396

Treść ogłoszenia: 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

....................................................................................................................

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

    MOTORYZACJA

    NIERUCHOMOŚCI

    KUPIĘ     SPRZEDAM     ODDAM

    PRACA     INNE    MATRYMONIALNE

KUPON na bezpłatne ogłoszenie 
-  Życie Częstochowy i Powiatu  - 
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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

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, 

188.900 zł

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

62.900 zł

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

77.900 zł

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

43.900 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
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 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  179.900 zł
VW NEW BEETLE 2.0 E, rok prod. 1999, 7.500 zł
VW PASSAT 1.9 D, rok prod. 2006,   12.900 zł
VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2018, kraj., I-wł., serwiso-

wany, F-VAT,  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

Wybrane samochody na dzień 16 września 2022
AUDI A6 
2.0 D, rok prod. 2021, 
I-wł., serwisowany, F-VAT,
gwarancja producenta

219.900 zł
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 ■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj

O NAS


