
Zielona-energia.com Włók-
niarz Częstochowa 
w kapitalnym stylu wywalczył 
brązowy medal Drużynowych 
Mistrzostw Polski w  sezonie 
2022. W  meczu rewanżowym 
podopieczni szkoleniowca 
Lecha Kędziory pokonali ze-
spół For Nature Solutions 
Apatora Toruń 59:31.

Choć spotkanie na Arenie zie-
lona-energia.com nie rozpoczę-
ło się pomyślnie, ponieważ dru-
żyna gości mogła cieszyć się po-
dwójnym zwycięstwem, mło-
dzieżowcom Włókniarza udało 
się odrobić straty, doprowadza-
jąc do remisu. W  kolejnych se-
riach startów częstochowskie 
Lwy tworzyły coraz większy dy-

stans punktowy, 
a po gonitwie dwu-
nastej już wiado-
mo było, że brązo-
wy medal zostanie 
w Częstochowie.

zielona-energia.com Włókniarz  
Częstochowa – 59

9. Leon Madsen – 10+2 (1,1*,3,2*,3)
10. Bartosz Smektała – 9+1 (2*,2,1,3,1)
11. Kacper Woryna – 9+2 (0,3,2,2*,2*)
12. Jonas Jeppesen – ns
13. Fredrik Lindgren – 13+2 (2*,3,3,2*,3)
14. Mateusz Świdnicki – 6+2 (2*,3,0,0,1*)
15. Jakub Miśkowiak – 12 (3,3,0,3,3)
16. Kajetan Kupiec – ns

For Nature Solutions Apator Toruń  
– 31

1. Patryk Dudek – 5+1 (3,1,1*,d,-,0)
2. Jack Holder – 6+1 (0,2,1*,2,1,0)
3. Paweł Przedpełski – 6+2 (2*,1*,2,0,0,1)
4. zastępstwo zawodnika
5. Robert Lambert – 13 (1,2,3,3,1,1,2)
6. Krzysztof Lewandowski – 1 (1,0,0,0)
7. Mateusz Affelt – 0 (0,0,-)

Bieg po biegu:
1. (63,14) Dudek, Przedpełski, Madsen, 

Woryna – 1:5 – (1:5)
2. (62,20) Miśkowiak, Świdnicki, Lewan-

dowski, Affelt – 5:1 – (6:6)
3. (61,86) Miśkowiak, Lindgren, Lambert, 

Holder – 5:1 – (11:7)

4. (62,69) Świdnicki, Smektała, Dudek, 
Lewandowski – 5:1 – (16:8)

5. (62,87) Woryna, Lambert, Przedpełski, 
Świdnicki – 3:3 – (19:11)

6. (61,89) Lindgren, Holder, Dudek, Miś-
kowiak – 3:3 – (22:14)

7. (62,09) Lambert, Smektała, Madsen, 
Affelt – 3:3 – (25:17)

8. (62,27) Lindgren, Przedpełski, Holder, 
Świdnicki – 3:3 – (28:20)

9. (62,03) Madsen, Holder, Smektała, Du-
dek (d/4) – 4:2 – (32:22)

10. (62,10) Lambert, Woryna, Świdnicki, 
Lewandowski – 3:3 – (35:25)

11. (62,74) Miśkowiak, Madsen, Lambert, 
Przedpełski – 5:1 – (40:26)

12. (62,23) Miśkowiak, Woryna, Holder, 
Lewandowski – 5:1 – (45:27)

13. (62,90) Smektała, Lindgren, Lambert, 
Przedpełski – 5:1 – (50:28)

14. (62,77) Madsen, Woryna, Przedpełski, 
Dudek – 5:1 – (55:29)

15. (62,75) Lindgren, Lambert, Smektała, 
Holder – 4:2 – (59:31)
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Wkrótce dostępny w Koksowni 
Częstochowa Nowa

Eko Groszek  
za 2500 zł/t?

Koksownia Częstochowa Nowa zaczęła pro-
dukcje Eko Groszku Premium, który cechować 
mają wysokie parametry jakościowe. Ma on 
znakomicie sprawdzać się w piecach i kotłach 
w budynkach publicznych oraz w prywatnych 
gospodarstwach domowych. Tona będzie 
kosztować 2500 zł netto.

Jak zapewnia częstochowska koksownia, 
Eko Groszek Premium to nowoczesny ni-
sko emisyjny produkt stworzony i  rozwija-
ny we współpracy z  Polskim Instytutem 
Technologii Paliw i Energii w Zabrzu. – Ni-
ska zawartość siarki i popiołu oraz wysoka 
wartość opałowa 28 MJ/kg gwarantuje 
efektywne ogrzewanie przy wyraźnie niż-
szym zużyciu w stosunku do paliw tradycyj-
nych. Innowacyjne bezdymne paliwo zale-
cane jest do kotłów z podajnikiem zasypo-
wym. Znakomicie sprawdza się w  piecach 
i  kotłach w  budynkach publicznych, jak 
i  w  prywatnych gospodarstwach domo-
wych – czytamy w ofercie. Koksownia zapo-
wiada, że produkt będzie dostępny wkrót-
ce, ale już przyjmuje zapisy.

Jakiś czas temu Koksownia Częstochowa 
Nowa zaproponowała swoim klientom 
sprzedaży koksu opałowego, który – jak 
podkreślała spółka – jest łatwiej dostęp-
nym materiałem, niż np. węgiel standardo-
wy czy ekogroszek. Produkt zdaniem kok-
sowni jest od 20% do 30% bardziej wydaj-
ny od węgla. – Oprócz tego przy spalaniu 
koksu nie powstaje dym, a tym samym nie 
powoduje smogu ponieważ koks składa się 
w około 90% z czystego węgla pierwiastko-
wego – przekonuje koksownia i  zapewnia, 
że koks opałowy jest zatem perspektywicz-
nym materiałem grzewczym, który stop-
niowo będzie wypierał węgiel z rynku pro-
duktów opałowych. Wówczas w  ofercie 
częstochowskiej koksowni pojawił się koks 
groszek 10-30 mm w cenie 2200 zł/t i koks 
30-60 mm w cenie 2500 zł/t, które można 
nabyć, zakupując minimum ok. 25 ton.

 ■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj

Drużynowe Mistrzostwa Polski

Włókniarz zdobywa 
brązowy medal
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 ■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj

AKTUALNOŚCI

Niebawem ruszą prace związane 
z  renowacją i  zazielenieniem 
Placu Pamięci Narodowej. Dziś 
została podpisana umowa z wy-
konawcą zadania, które 
kosztować będzie blisko milion 
czterysta tysięcy złotych. Jeżeli 
nie przeszkodzi pogoda, inwe-
stycja ma zostać zakończona pod 
koniec listopada.

Projekt Placu Pamięci Narodo-
wej wykonali architekci – prof. Ja-
cek Budyn i  Tomasz Borowiecki. 
Na jego realizacje zostały zabez-
pieczone środki z  budżetu Mia-
sta, ale jak zapowiada prezydent 
Częstochowy Krzysztof Matyjasz-
czyk, zadanie będzie dofinanso-
wane również z  zewnętrznych 
środków. W  ramach renowacji 
zostanie usunięta część płyt gra-
nitowych, a  w  ich miejscu zasa-
dzone zostaną byliny i drzewa. – 
Ta roślinność wysoka i niska bę-
dzie na pewno cieszyła oko, da-
wała cień i  była takim elemen-
tem, który sprawi, że ta prze-
strzeń będzie bardziej przyjazna 
dla wszystkich użytkowników. 
Zostanie także odnowiona i  zre-
witalizowana ta część, która już 
dzisiaj jest i  funkcjonuje, czyli 
park okalający Plac Pamięci Na-

rodowej.  Tam zostanie zasadzo-
ne jeszcze więcej zieleni, powsta-
ną dodatkowe elementy małej 
architektury, takie jak ławki czy 
stojaki rowerowe – zapowiada 
prezydent Częstochowy Krzysz-
tof Matyjaszczyk. – Pokazujemy, 
że nie jesteśmy głusi na to, jak się 
zmienia klimat i  walczymy o  to, 
żeby było więcej zieleni w  są-
siedztwie każdego mieszkańca. 
To nas szczególnie cieszy – doda-
je naczelnik CUK Łukasz Kot. Re-
alizatorem tego przedsięwzięcia 
jest częstochowska firma Klon. 
Ma ona zakończyć prace jeszcze 
w tym roku, jednak jak podkreśla 
prezydent, efekty renowacji naj-
lepiej widoczne będą dopiero 
w  przyszłym roku, kiedy zaada-
ptowana zieleń rozwinie się 
i w związku z wyższymi tempera-
turami pokaże się nam w  całej 
krasie. – Warto podkreślić, że 
wzdłuż ulicy Śląskiej powstanie 
rząd platanów klonolistnych 
o  średnicy pnia od 20 do 25 cm 
i o wysokości od 4 do 4,5 m, czyli 
te drzewa, które zostaną posa-
dzone będą już takimi solidnymi 
okazami, które pokażą się z  jak 
najlepszej strony, na co nie trze-
ba będzie długo czekać – dodaje 
Krzysztof Matyjaszczyk.

W  ramach XXI Jasnogórskiego Spotkania 
Środowiska Policyjnego na Jasną Górę przy-
byli w  minioną niedzielę policjanci, 
pracownicy Policji oraz policyjni emeryci 
i renciści z całego kraju. Modlili się oni w in-
tencji poległych podczas służby, za 
bezpieczeństwo oraz przyszłość ojczyzny 
i swego zawodu.

W  tegorocznych Spotkaniach uczestniczył Ko-
mendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław 
Szymczyk, jego zastępca nadinsp. Dariusz Augu-
styniak i Komendant Wojewódzki Policji w Kato-
wicach nadinsp. Roman Rabsztyn. Mszy Świętej, 
która w  tym roku odbyła się na jasnogórskich 
błoniach przewodniczył JE ksiądz biskup Wiesław 
Lechowicz. Uroczyste obchody Święta Michała 
Archanioła – patrona Policji rozpoczęły się w nie-
dzielne przedpołudnie na Placu Biegańskiego 
w Częstochowie, gdzie złożono wiązanki kwiatów 
pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego. 
Następnie kolumna uczestników przeszła aleją 
Najświętszej Maryi Panny w stronę Jasnej Góry. 
W drodze do sanktuarium, u podnóża Jasnej Gó-
ry, policyjni pielgrzymi zapalili znicze przed po-
mnikiem Błogosławionego Księdza Jerzego Po-
piełuszki i wzięli udział w Uroczystym Apelu pa-
mięci w 82. rocznicę Zbrodni Katyńskiej przed Po-
mnikiem Nieznanego Żołnierza przy Alei Henryka 
Sienkiewicza. Tutaj też Kompania Reprezentacyj-
na Policji oddała 3 salwy honorowe.

Główne uroczystości odbyły się na jasnogór-
skich błoniach, gdzie o godzinie 13.15 rozpoczęła 
się msza święta w intencji środowiska policyjne-
go. Wspólnie z policyjnymi kapelanami mszę od-
prawił JE ksiądz biskup Wiesław Lechowicz – dele-
gat Konferencji Episkopatu Polski do spraw Dusz-
pasterstwa Policji.

Po nabożeństwie goście honorowi wbili symbo-

liczne gwoździe w drzewiec sztandaru Stowa-
rzyszenia Byłych Funkcjonariuszy MO Repre-
sjonowanych Za Działalność Związkową i Po-
lityczną w  Latach 1981-1989 „Godność”, po 
czym przewodniczący Zarządu Głównego Nie-
zależnego Samorządnego Związku Zawodo-
wego Policjantów podkomisarz Rafał Jankow-
ski uroczyście przekazał go prezesowi Stowa-
rzyszenia – młodszemu inspektorowi w  sta-
nie spoczynku – Julianowi Sekule.

Uczestnicy XXI Jasnogórskich Spotkań Środowi-
ska Policyjnego po zakończonej mszy oddali hołd 
policjantom pomordowanym w  1940 roku na 
Wschodzie przed płaskorzeźbą „Gloria Victis – 
Chwała zwyciężonym”. Następnie goście honoro-
wi udali się przed cudowny obraz Matki Boskiej 
Jasnogórskiej Królowej Polski, gdzie w  imieniu 
wszystkich uczestników złożyli wiązankę kwia-
tów. Po uroczystości generalny inspektor doktor 
Jarosław Szymczyk Komendant Główny Policji 
oraz przewodniczący NSZZP podkomisarz Rafał 
Jankowski i  JE ksiądz biskup Wiesław Lechowicz 
dokonali wpisu do księgi pamiątkowej Komendy 
Miejskiej Policji w Częstochowie.

Tegoroczna pielgrzymka środowiska policyjne-
go przypadła w  100. rocznicę powstania Policji 
Województwa Śląskiego i 25. rocznicę utworzenia 
Fundacji Pomocy Wdowom i  Sierotom Po Pole-
głych Policjantach, która od 1997 roku wspiera 
rodziny zmarłych policjantek i policjantów. Orga-
nizatorem uroczystości był Społeczny Komitet 
Organizacji Jasnogórskich Spotkań Środowiska 
Policyjnego z  przewodniczącym – podkomisa-
rzem Rafałem Jankowskim na czele oraz Ko-
menda Główna Policji i  Policja Śląska. Uroczy-
stości uświetniła Kompania Reprezentacyjna 
Policji oraz Kompania Honorowa i  Orkiestra 
Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Dominikanin Paweł M. przez 
lata dopuszczał się okrucieństw 
w  swoim środowisku za-
konnym. Został skazany przez 
Sąd Rejonowy w Częstochowie 
na 4 lata więzienia za gwałt na 
zakonnicy i  zmuszanie jej do 
innej czynności seksualnej 
w  okresie od maja 2011 do 
sierpnia 2018 r. Wyrok nie jest 
jeszcze prawomocny. Adwokaci 
dominikanina już zapowiedzieli 
apelację. Równolegle i  nieza-
leżnie od sprawy w  sądzie 
cywilnym, toczy się również po-
stępowanie kanoniczne, 
w  którym werdykt ma wydać 
Stolica Apostolska.

Drastyczne fakty dotyczące 
działalności Pawła M. ujrzały 
światło dzienne w  marcu 2021 
roku. Jak wynika z raportu komi-
sji eksperckiej, powołanej przez 
prowincjała polskiej prowincji 
dominikanów przez ponad 20 lat 
zakonnik dopuszczał się w  swo-
im środowisku przemocy fizycz-
nej, seksualnej i psychicznej wo-
bec dorosłych kobiet. – Do czy-

nów tych dochodziło podczas 
modlitw wspólnotowych i  kie-
rownictwa duchowego prowa-
dzonych przez zakonnika. Jedna 
z  pokrzywdzonych – zakonnica, 
wobec której dominikanin wielo-
krotnie naruszył granicę intym-
ności – 2 marca br. zgłosiła do 
prokuratury zawiadomienie 
o popełnieniu przestępstwa. Ina-
czej niż w wielu innych sprawach, 
które za przedmiot mają wyko-
rzystanie seksualne przez du-
chownych osób nieletnich, Paweł 
M. krzywdził osoby dorosłe, któ-
re traktowały go jako swego 
przewodnika duchowego – czyta-
my w raporcie. Z ustaleń komisji 
wynika, że wspólnota, w  której 
działał oskarżony miała charak-
ter sekty. O  wyroku skazującym 
Pawła M. poinformował w  me-
diach społecznościowych To-
masz Terlikowski. – To kolejny 
ważny krok w drodze przywraca-
nia elementarnej sprawiedliwo-
ści – podsumował. Proces, który 
toczył się w  częstochowskim są-
dzie był niejawny.

59-latek jechał przez Rększowice nie trzy-
mając prawidłowego toru jazdy i  zjeżdżając 
na przeciwległy pas ruchu. Sytuację zagraża-
jącą bezpieczeństwu zauważył aspirant 
Kamil Wojtasik, który w  czasie wolnym od 
służby podróżował samochodem wraz z  ro-
dziną. Policjant podjął pościg za mężczyzną, 
który jak się okazało – miał w  organizmie 
ponad 2,5 promila alkoholu. W  ujęciu prze-
stępcy kryminalnemu z Częstochowy pomógł 
funkcjonariusz służby więziennej w  Strzel-
cach Opolskich, który był świadkiem 
zdarzenia.

Aspirant Kamil Wojtasik pełni służbę w często-
chowskiej komendzie. Na co dzień realizuje zada-
nia w  zakresie rozpoznawania, zapobiegania 
i zwalczania przestępczości kryminalnej. Zajmuje 
się jej wszelkimi przejawami – od kradzieży, po-
bić, oszustw, znęcania się nad rodziną, po zabój-
stwa. Każdą powierzoną mu sprawę prowadzi 
rzetelnie, wnikliwie analizując zgromadzone in-
formacje po to, by przestępca został zatrzymany 
i  nie uniknął odpowiedzialności za swoje czyny. 
W  ubiegłą niedzielę udowodnił, że również na 
wolnym zwraca baczną uwagę na osoby stwarza-
jące zagrożenie bezpieczeństwa. Gdy wraz z  ro-
dziną jechał samochodem, zauważył w Rększowi-
cach kierującego pojazdem marki Hyundai, który 
jadąc z  naprzeciwka, nie trzymał prawidłowego 
toru jazdy i  zjeżdżał na przeciwległy pas ruchu. 

Kryminalny zawrócił i  zaczął jechać za nim, włą-
czając co chwilę światła drogowe i używając klak-
sonu, by się zatrzymał. W końcu hyundai na chwi-
lę zatrzymał się. Policjant podbiegł do samocho-
du, otworzył drzwi kierowcy i  próbował wycią-
gnąć kluczyki ze stacyjki. 59-latek, który siedział 
za kierownicą, zaczął się szarpać, wymachiwać 
rękami, utrudniając aspirantowi Kamilowi Wojta-
sikowi zatrzymanie pojazdu. Po krótkiej chwili ru-
szył hyundaiem, nie zważając na to, że przy 
otwartych drzwiach stoi policjant. Z pomocą ru-
szył inny świadek – jak się okazało funkcjonariusz 
zakładu karnego w  Strzelcach Opolskich. Poli-
cjant wspólnie ze strażnikiem więziennym dogo-
nili uciekiniera, który zaczął uciekać pieszo i  do 
czasu przyjazdu drogówki przytrzymywali, żeby 
nie uciekł. Jak się okazało, 59-latek wsiadł za kie-
rownicę pojazdu mając ponad 2,5 promila alko-
holu w  organizmie. Usłyszał zarzut kierowania 
pojazdem w stanie nietrzeźwości. Grozi mu za to 
do 2 lat pozbawienia wolności. W toku powadzo-
nych czynności okazało się, że to nie pierwsze te-
go typu przestępstwo popełnione przez miesz-
kańca gminy Konopiska.

Policja apeluje do mieszkańców, by reagowali 
widząc, jak nietrzeźwy wsiada za kierownicę. Nie 
bójmy się też zadzwonić na Policję, jeśli zachowa-
nie innego kierowcy na drodze wzbudzi nasze 
przypuszczenia, że może znajdować się w stanie 
nietrzeźwości.

Zaraz rusza renowacja

Plac Pamięci Narodowej 
zostanie zazieleniony

Częstochowa

XXI Jasnogórskie Spotkanie 
Środowiska Policyjnego

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Dominikanin Paweł M. 
skazany na 4 lata 
więzienia za gwałt  
na zakonnicy

Rększowice

W czasie wolnym od służby podjęli 
pościg za pijanym kierowcą
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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

 ● Hydraulik tanio, solidnie.  
Tel. 532 340 888

 ● 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

AUDI A8 3.0 D, rok prod. 2006,  42.200 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,  24.500 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

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 23 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


