
,,8 rzeczy, których nie wiecie o facetach” 
to komedia, którą będzie można obej-
rzeć w ramach bezpłatnego seansu pod 

chmurką. Kolejna odsłona 
wydarzenia “Kino na leża-
kach” tym razem odbędzie 
się w najbliższy czwartek 1 
września o godz. 20:00 przy 
ul. Jesiennej 44.

Seans poprzedzi trady-

cyjnie piknik rodzinny. W programie 
znajdą się m.in. animacje dla dzieci, 
porady zdrowotne czy nauka pierwszej 
pomocy. Pokaz filmu zaplanowano tuż 
po zapadnięciu zmroku, na godz. 
20.30.

– ,,8 rzeczy, których nie wicie o face-
tach” to polska komedia romantyczna 
z 2022 roku, w ryż. Sylwestra Jakimo-
wa”. Opowiada historie kilku przyja-
ciół, którzy zmagają się ze zmianami w 

życiu, problemami zawodowymi i oso-
bistymi kompleksami. Na ekranie zo-
baczymy m.in. Zbigniewa Zamachow-
skiego, Leszka Lichotę Alicję Bachledę 
Curuś czy Macieja Zakościelnego – za-
powiadają organizatorzy.

Impreza jest możliwa dzięki głosom 
oddanym w budżecie obywatelskim. 
Honorowy Patronat nad wydarzeniem 
objął prezydent Częstochowy.

Zielona-energia.com Włókniarz 
Częstochowa poinformował, że 
Kacper Woryna w przyszłym 
roku również będzie reprezen-
tował biało-zielone barwy. 
Urodzony w Rybniku zawodnik 
w tym sezonie jest jednym z li-
derów częstochowskiej drużyny.

– Jest nam niezmiernie miło po-
informować wszystkich kibiców, 
że jeden z liderów zielona-ener-
gia.com Włókniarza Częstocho-
wa w sezonie 2022, czyli Kacper 
Woryna zostaje w ekipie “Lwów” 
na kolejny rok – czytamy w ko-
munikacie Włókniarza Często-
chowa. – Urodzony w Rybniku 
zawodnik starty pod Jasną Górą 
rozpoczął w kampanii 2021. 
Wówczas wykręcił średnią biego-
wą na poziomie 1,593, co dało 
mu 32. miejsce w rankingu naj-
skuteczniejszych zawodników 
PGE Ekstraligi.W trwającym sezo-
nie popularny “Woryn” znacznie 
poprawił swoje rezultaty. Aktual-
na średnia (2,103) daje mu bar-
dzo dobre 11. miejsce w rankin-
gu. Po 16 rozegranych spotka-
niach, Kacper ma na swoim kon-
cie: 78 startów, 147 punktów (27 
– 1. miejsc) oraz 17 bonusów – 
podsumowuje klub.
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Żużel

Kacper Woryna  
zostaje na kolejny rok 
we Włókniarzu!

W najbliższy czwartek kolejna odsłona

“Kino na leżakach” przy Jesiennej

Kolejne wojewódzkie działania

„Bezpieczny 
pieszy”
Na drogach miasta i powiatu częstochow-
skiego prowadzone były we wtorek 30 
sierpnia działania „Bezpieczny pieszy”. Po-
licjanci zwracali uwagę na kierujących, 
którzy popełniają wykroczenia względem 
pieszych, ale również na zachowanie sa-
mych niechronionych uczestników ruchu 
drogowego. Apelujemy o rozsądek na 
drodze.

Pieszy,  rowerzysta i motocyklista to 
niechronieni uczestnicy ruchu drogowego. 
Niechronieni dlatego, że w przypadku jakie-
gokolwiek zdarzenia drogowego nic ich nie 
chroni, nie mają pasów bezpieczeństwa, po-
duszek powietrznych czy karoserii samocho-
du, która zamortyzowałaby uderzenie. Kon-
sekwencje zdrowotne takich zdarzeń są czę-
sto bardzo poważne, a niejednokrotnie koń-
czą się tragicznie. Dlatego częstochowska 
drogówka podejmuje codziennie szereg 
działań mających na celu ograniczenie zda-
rzeń drogowych, szczególnie tych najtragicz-
niejszych w skutkach. We wtorek na drogach 
pojawiła się wzmożona liczba policjantów w 
białych czapkach, których działania były skie-
rowane przede wszystkim na poprawę bez-
pieczeństwa pieszych. Działania zostały 
wsparte przez dzielnicowych. Zwracali oni 
szczególną uwagę na kierujących i pieszych, 
którzy w rejonie wzmożonego ruchu nie 
przestrzegali przepisów. Kierowcy, którzy 
swoim nieostrożnym zachowaniem spowo-
dowali realne i bezpośrednie zagrożenie 
bezpieczeństwa ruchu drogowego musieli 
się liczyć z dotkliwymi konsekwencjami 
prawnymi.

Policja przypomina, że zgodnie z nowym ta-
ryfikatorem obowiązującym od początku te-
go roku:

• Za nieustąpienie pierwszeństwa pie-
szemu znajdującemu się na przejściu dla 
pieszych lub wchodzącemu na to przejście 
grozi mandat karny w wysokości 1500 zł.

• Za wyprzedzanie pojazdu na przej-
ściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kie-
rowany, lub bezpośrednio przed tym przej-
ściem grozi mandat karny w wysokości 1500 
zł.

• Za naruszenie przez kierującego po-
jazdem mechanicznym zakazu wyprzedzania 
pojazdu określonego znakiem drogowym 
grozi mandat karny w wysokości 1000 zł.

Apelujemy również do pieszych, aby przed 
wejściem na jezdnię rozejrzeli się i upewnili, 
że zostali dostrzeżeni przez kierowcę i mogą 
bezpiecznie przejść na drugą stronę. Piesi, 
znajdując się na jezdni, dla własnego bezpie-
czeństwa powinni zachować czujność i upew-
nić się, czy nie zmieniły się warunki na dro-
dze i bez względu na posiadane pierwszeń-
stwo pamiętać o obserwacji pojazdów – do-
daje KMP w Częstochowie.
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AKTUALNOŚCI

Droga wojewódzka nr 906 w Sadowie

Wypadek na przejściu  
dla pieszych

Na drodze wojewódzkiej nr 906 w Sa-
dowie doszło do potrącenia kobiety, 
która przechodziła przez oznakowane 
przejście dla pieszych. Poszkodowana zo-
stała odwieziona do szpitala w 
Częstochowie. Policjanci apelują o 
ostrożność na drodze. Kierowco, przed 
przejściem dla pieszych zachowaj szcze-
gólną ostrożność, zwolnij i ustąp 
pierwszeństwa pieszemu!

We wtorek 30 sierpnia na oznakowanym 
przejściu dla pieszych w Sadowie doszło do 
poważnego wypadku z udziałem pieszego. 
Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wyni-
ka, że będącej na przejściu dla pieszych ko-
biecie prowadzącej rower, pierwszeństwa 
nie ustąpił kierujący samochodem ciężaro-
wym marki Renault. W groźnie wyglądającym 
wypadku poszkodowana została 74-latka, 
która przez zespół pogotowia ratunkowego 
została przewieziona do szpitala w Często-
chowie. Utrudnienia w miejscu zdarzenia 
trwały do czasu wykonania wszystkich czyn-
ności przez mundurowych.

Kierowco pamiętaj, że piesi stanowią naj-
bardziej zagrożoną wypadkami grupę wśród 
tzw. niechronionych uczestników ruchu dro-
gowego. Niestety, do większości zdarzeń z 
ich udziałem, dochodzi na przejściach dla 
pieszych lub w ich rejonie.

Policja przypomina, że kierujący pojazdem 
zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest zo-
bowiązany:

• zachować szczególną ostrożność;
• zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić 

na niebezpieczeństwo pieszego znajdują-
cego się na tym przejściu albo na nie wcho-
dzącego;

• ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdują-
cemu się na przejściu albo wchodzącemu 
na to przejście;

• Zzgodnie z nowym taryfikatorem obowią-
zującym od początku tego roku:

• Za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu 
znajdującemu się na przejściu dla pieszych 
lub wchodzącemu na to przejście, grozi 
mandat karny w wysokości 1500 złotych.

• Za wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla 
pieszych, na którym ruch nie jest kierowa-
ny lub bezpośrednio przed tym przejściem, 
grozi mandat karny w wysokości 1500 zło-
tych.

• Za naruszenie przez kierującego pojazdem 
mechanicznym zakazu wyprzedzania po-
jazdu określonego znakiem drogowym, 
grozi mandat karny w wysokości 1000 zło-
tych.

Mundurowi apelują również do pieszych, 
aby przed wejściem na jezdnię rozejrzeli się i 
upewnili, że zostali dostrzeżeni przez kierow-
cę i mogą bezpiecznie przejść na drugą stro-
nę. Piesi, znajdując się na jezdni, dla własne-
go bezpieczeństwa powinni zachować czuj-
ność i upewnić się, czy nie zmieniły się wa-
runki na drodze i bez względu na posiadane 
pierwszeństwo, pamiętać o obserwacji po-
jazdów.

W dzisiejszym spotkaniu 1. rundy For-
tuna Pucharu Polski piłkarze Skry 
Częstochowa przegrali z Wisłą Płock 
1:3. Podopieczni trenera Jakuba 
Dziółki mogą jednak wyciągnąć wiele 
pozytywnych wniosków ze spotkania 
z liderem ekstraklasy.

Od początku dzisiejszego meczu gra-
cze gości długo utrzymywali się przy 
piłce. „Nafciarze” umiejętnie operowa-
li futbolówką, lecz gracze Skry mądrze 
się przesuwali, poszukując przechwy-
tów na połowie rywala i dynamicznych 
wypadów.

Jednak już w 6. minucie spotkania 
Michał Mokrzycki wpadł w pole karne, 
uprzedził obrońcę gospodarzy i został 
sfaulowany  przez spóźnionego Hu-
berta Sadowskiego. Wisła Płock stanę-
ła więc przed szansą na otwarcie wyni-
ku. Do piłki podszedł Marko Kolar i 
choć oddał mocny strzał, to fanta-
styczną interwencją popisał się golki-
per Dumy Częstochowy, Karol Szym-
kowiak.

Chwilę później goście zdobyli jednak 
gola. Wiślacy wykonywali rzut rożny, 
jeden z „Nafciarzy” doszedł do uderze-
nia i o ile z pierwszym strzałem Szym-
kowiak poradził sobie bardzo dobrze, 
o tyle dobijający piłkę Steve Kapuadi 
umieścił futbolówkę w siatce.

Goście przeważali, ale piłkarze Skry 
również stwarzali zagrożenie. W 11. 
minucie spotkania ich kapitalny pres-
sing sprawił, że Kacper Łukasiak zna-
lazł się w doskonałej sytuacji. Z jego 
strzałem świetnie poradził sobie golki-
per, a dobitkę Jakuba Sangowskiego z 
linii bramkowej wybili defensorzy Wi-
sły.

W kolejnej akcji Sangowski ponownie 
zagroził bramce rywali. Młody napast-
nik Skry świetnie przełożył obrońcę i 
oddał mocne uderzenie w kierunku 
bramki Krzysztofa Kamińskiego. Bram-
karz Wisły dobrze interweniował i zła-
pał futbolówkę.

W kolejnych fragmentach gracze go-
spodarzy poczynali sobie coraz lepiej. 
Dobrze operowali piłką, próbowali ak-
cji kombinacyjnych. Złapali pewność.

Efektem dobrej postawy naszych za-
wodników był kolejny groźny kontra-
tak. W 17. minucie Kacper Łukasiak za-
grał świetną prostopadłą piłkę w kie-
runku Dawida Niedbały w okolice na-
rożnika pola karnego. Goście w ostat-
niej chwili zdołali jednak wyekspedio-
wać piłkę poza linię boczną.

W 26. minucie „Nafciarze” wywalczyli 
rzut wolny pod „szesnastką” Skry. Do 
piłki podszedł Michał Mokrzycki, a pił-
ka po jego strzale trafiła w poprzeczkę 
bramki strzeżonej przez Karola Szym-
kowiaka.

W 34. minucie goście podwyższyli 
prowadzenie. Milan Kvocera odnalazł 
się w polu karnym po dośrodkowaniu 
partnera i z niewielkiej odległości skie-
rował piłkę do siatki.

Pięć minut później zawodnicy Skry 
wykorzystali niecelne podanie golkipe-
ra Wisły i przytomnie przejęli piłkę na 
połowie rywala. Piotr Pyrdoł rozegrał 
kombinacyjną akcję z Łukaszem Wi-
niarczykiem, który zagrywał w kierun-
ku Jakuba Sangowskiego. Środkowy 
napastnik Skry znalazł się w niewielkiej 

odległości od bramki, lecz nie zdołał w 
pełni opanować futbolówki, która 
ostatecznie trafiła w ręce Krzysztofa 
Kamińskiego.

Na przerwę zawodnicy obu drużyn 
schodzili więc przy dwubramkowym 
prowadzeniu gości.

Drugą część zawodnicy trenera Jaku-
ba Dizółki rozpoczęli bardzo dobrze. 
Już w 51. minucie indywidualną akcją 
popisał się Kacper Łukasiak, który uru-
chomił Jakuba Sangowskiego. Młody 
snajper Skry świetnie przełożył rywala, 
a jego płaski strzał przy słupku z nie-
małym trudem wybronił golkiper Wi-
sły.

 
Chwilę później Kacper Łukasiak wy-

korzystał błąd w wyprowadzeniu ry-
wali i znalazł się w świetnej sytuacji. 
Ofensywny pomocnik Dumy Często-
chowy przejął futbolówkę i pomierzył 
po długim słupku, lecz bramkarz rywa-
li poradził sobie z jego strzałem.

 
W kolejnych fragmentach Wisła Płock 

przejęła kontrolę nad spotkaniem. W 
74. minucie gracze Pavola Stano wyszli 
z niebezpiecznym kontratakiem. 
Wprowadzony z ławki hiszpański fili-
granowy pomocnik, Davo, wpadł w po-
le karne i inteligentnie wypuścił Dawi-
da Kocyłę na czystą pozycję. Zawodnik 
Wisły uderzył płasko, pokonał Karola 
Szymkowiaka i podwyższył prowadze-
nie Wisły Płock.

W odpowiedzi gracze Jakuba Dziółki 
również wyprowadzili szybki kontra-
tak, który napędził aktywny dzisiejsze-
go dnia Piotr Pyrdoł. Ofensywny po-
mocnik Skry świetnie zagrał w pole 
karne do Damiana Hilbrychta, a ten 
mocno dośrodkował piłkę wzdłuż 
bramki. W odpowiednim miejscu zna-
lazł się Krzysztof Ropski, który strza-
łem głową pokonał golkipera gości!

Zdobyta bramka napędziła gospoda-
rzy, którzy szybko rozpoczęli walkę o 
gola kontaktowego. Zaskoczyli rywali 
bardzo wysokim i efektywnym pres-
singiem. Gracze Wisły mieli problem z 
wyprowadzeniem piłki, a Skra stwo-
rzyła kolejną okazję. Dawid Niedbała 
zagrał na 16. metr do Damiana Hilbyr-
chta, a ten poszukał długiego słupka 
bramki Kamińskiego. Piłka po strzale 
ofensywnego pomocnika gospodarzy 
powędrowała jednak ponad poprzecz-
ką.

W 90. minucie spotkania Bartłomiej 
Babiarz przechwycił piłkę na połowie 
rywala i znalazł się w doskonałej sytu-
acji. Popisał się ładnym, technicznym 
uderzeniem, lecz Krzysztof Kamiński 
zaliczył świetną robinsonadę i urato-
wał “Nafciarzy” przed stratą gola.

Do końca meczu wynik nie uległ już 
zmianie. Trzeba jednak przyznać, że 
piłkarze z Częstochowy zaprezentowa-
li się z dobrej strony na tle lidera eks-
traklasy i w wielu fragmentach – 
zwłaszcza drugiej odsłony – ich gra 
mogła się podobać. To niewątpliwie 
budzi duży optymizm przed kolejnymi 
ligowymi spotkaniami ekipy z Loretań-
skiej.

Fortuna Puchar Polski

Piłkarze Skry dzielnie 
walczyli, jednak musieli 
uznać wyższość Wisły Płock

KPP Kłobuck

Mundurowi spotkali się  
z mieszkańcami Dankowic

Przed pierwszym dzwonkiem

Sprawdzali drogi w rejonie szkół

W miniony czwartek, 25 sierpnia, profi-
laktyk społeczny wraz z dzielnicowym 
wzięli udział w spotkaniu ze społeczeń-
stwem w Dankowicach. Policjanci 
przeprowadzili prelekcję na temat za-
grożeń związanych z Internetem oraz 
uzależnieniami od substancji psychoak-
tywnych. Co więcej, na spotkaniu 
zaprezentowali walizkę profilaktyczną za-
wierającą imitacje popularnych środków 
psychoaktywnych oraz przedmiotów, 
które nie powinny posiadać dzieci.

W miniony czwartek, 25 sierpnia, profilak-
tyk społeczny młodszy aspirant Aleksandra 
Śledziona wraz z dzielnicowym młodszym 
aspirantem Arturem Wróż, wzięli udział w 

spotkaniu z mieszkańcami Dankowic I, II i 
III. Podczas aktywnej rozmowy policjanci 
między innymi ostrzegali przed oszustwa-
mi dokonywanymi przez cyberprzestępców 
oraz wyjaśnili, czym jest „hejt” i jakie niesie 
ze sobą zagrożenia. Przeprowadzili rów-
nież krótką prelekcję na temat zagrożeń 
związanych z uzależnieniami od substancji 
psychoaktywnych takich jak narkotyki i do-
palacze. Na spotkaniu dzielnicowy zapre-
zentował również walizkę profilaktyczną 
zawierającą imitacje popularnych środków 
psychoaktywnych oraz przedmiotów, które 
nie powinny posiadać dzieci. Dodatkowo 
mundurowy zachęcał rodziców do aktyw-
nego spędzania czasu ze swoimi dziećmi 
oraz promowania zdrowego stylu życia 
wolnego od uzależnień.

Przeprowadzono już pierwsze lustracje 
dróg w rejonie szkół i placówek oświatowo-
-wychowawczych przed rozpoczęciem roku 
szkolnego. W sprawdzeniu stanu dróg i ich 
oznakowania wzięli udział policjanci z Wy-
działu Ruchu Drogowego Komendy Powia-
towej Policji w Kłobucku oraz przedstawi-
ciel powiatowego zarządu dróg.

Zbliża się koniec wakacji i rozpoczęcie roku 
szkolnego, dlatego też policjanci z wydziału ru-
chu drogowego oraz przedstawiciel powiato-
wego zarządu dróg, wspólnie sprawdzali drogi 
przy szkołach. W trosce o bezpieczeństwo dzie-
ci i młodzieży prowadzili lustrację dróg w rejo-

nie szkół i placówek oświatowo-wychowaw-
czych przed rozpoczęciem roku szkolnego.

Do zadań patroli ruchu drogowego należało 
sprawdzenie stanu nawierzchni, stanu oznako-
wania poziomego i pionowego. Policjanci 
zwrócili szczególną uwagę na przejścia dla pie-
szych, stan sygnalizatorów świetlnych oraz ba-
rier zabezpieczających. W wytypowanych miej-
scach sprawdzali, czy wszystkie znaki są prawi-
dłowo ustawione oraz czytelne dla pieszych i 
kierowców. Wnioski z przeprowadzonej lustra-
cji na bieżąco są przekazywane właściwym 
miejscowo zarządcom dróg, celem usunięcia 
uchybień.
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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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AL P I K

OGŁOSZENIA

 ● Antena do tv z przyłączem (kpl) 
tel. 34 362 94 27 

 ● 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

 ● 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

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

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

 ● 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, elektrycz-
ne, sterowane pilotem w czte-
rech 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

 ● 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

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

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

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

OGŁOSZENIA ABONAMENTOWE

SPRZEDAM 
 ● RADIO, CD, MAGNETOFON - 
2x25W, b. dobre, cena 200 zł. 
Tel: 697 272 102

 ● 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

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

 ● 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. 
 Częstochowa, al. Wolności 10 
(w bramie). Tel. 888 149 969

 ● 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

Wysłać email
reklama@zycieczestochowy.pl

Wysłać SMS
na numer 792 620 051

Przez internet
wypełniając formularz na stronie
www.zycieczestochowy.pl
(zakładka: BIURO OGŁOSZEŃ)

Jak zamieścić ogłoszenie w Życiu Częstochowy i Powiatu

Dostarczyć ogłoszenie
Częstochowa, Al. NMP 51

Treść ogłoszenia: 

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

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

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

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

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

    MOTORYZACJA

    NIERUCHOMOŚCI

    KUPIĘ     SPRZEDAM     ODDAM

    PRACA     INNE    MATRYMONIALNE

KUPON na bezpłatne ogłoszenie 
-  Życie Częstochowy i Powiatu  - 

 O Wynajmę budynek 500 m², 
media, siła, pomieszczenia  
socjalne handlowo biurowo 
usługowe przy drodze krajo-
wej 46 za cenę 20 zł netto.  
Tel. 601 545 890
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BMW 430 GRAND COUPE 
2.0 E 4x4, rok prod. 2019, 
kraj., I-wł., serwisowany, 
F-VAT
129.900 zł

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

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, 

188.900 zł

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

62.900 zł

AUDI A3 
1.4 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 Q7 3.0 D, 4x4, rok prod. 2008, kraj.,  57.900 zł
BMW 3 GT 2.0 D, kraj., rok prod. 2018, I-wł., serwisowany, 

F-VAT, 94.900 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
CITROEN C2 1.4 E, rok prod. 2008,  8.400 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 KUGA 2.0 D, rok prod. 2010,  33.900 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
NISSAN X-TRAIL, 1.6 D, zakup 2016, 63.900 zł
OPEL ASTRA 1.7 D, rok prod. 2010, kraj., 18.900 zł
OPEL CORSA C, VAN, 1.3 E, rok prod. 2005, kraj., I-wł.,  

 3.900 zł
PEUGEOT 308 SW 1.6 D, rok prod. 2009, automat, 17.900 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
VOLVO S60 2.0 D, rok prod. 2017, kraj.,  72.500 zł
VOLVO XC60 2.0 D, rok prod. 2017, kraj., I-wł.,  

serwisowany,  F-VAT, 137.900 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,  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

Wybrane samochody na dzień 26 sierpnia 2022
AUDI A6 
2.0 D, rok prod. 2021, 
I-wł., serwisowany, F-VAT,
gwarancja producenta

209.900 zł
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 ■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj

O NAS


