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Gala nauczycieli

Nagrodę Prezydenta Miasta
Częstochowy otrzymało
101 pedagogów

PONIEDZIAŁEK - WTOREK, 17-18 PAŹDZIERNIKA 2022

Nie żyje 83-latka

Wypadek śmiertelny
na ul. Nowowiejskiego

Około godziny 13:40 na ul. Nowowiejskiego (na wysokości
ul. Waszyngtona) kierujący samochodem osobowym potrącił
83-letnią pieszą, która w wyniku zdarzenia poniosła śmierć.
Kierowca był trzeźwy. Na miejscu pracują obecnie służby. Występują utrudnienia w ruchu.

Szkoła Podstawowa nr 25

Podczas uroczystej gali w Miejskim Domu Kultury 101
częstochowskich nauczycieli
otrzymało Nagrody Prezydenta
Miasta Częstochowy za osiągnięcia w pracy dydaktycznej,
wychowawczej i opiekuńczej.
W tym roku na wyróżnienia
przeznaczono łącznie 403,3 tys.
zł. Przedstawiamy listę nagrodzonych.

Nauczycielkom i nauczycielom
szkół, przedszkoli i innych miejskich jednostek oświatowych wyróżnienia wręczył zastępca prezydenta Ryszard Stafaniak, przewodniczący Rady Miasta Zbigniew
Niesmaczny oraz przewodniczący
Komisji Edukacji Rady Miasta Dariusz Kapinos. 13 pedagogów odebrało nagrodę II stopnia w wysokości 7076 zł, a 88 nagrodę III

stopnia opiewającą na kwotę 3538
zł. Wydarzeniu zorganizowanym
przez Wydział Edukacji Urzędu
Miasta, a współorganizowanym
przez Miejski Dom Kultury towarzyszył występ zespołu rockowego
„Jedynka pod prądem’’. Formację
tworzą byli uczniowie SP nr 1,
działający od czterech lat pod
opieką nauczyciela muzyki Jana
Głowackiego.

Platforma Obywatelska

W Biurze Poselskim Izabeli Leszczyny
zainaugurowano akcję #CzęstochowaPrzyszłości
Dziś w Biurze Poselskim Izabeli
Leszczyny odbyła się konferencja
prasowa, podczas której posłanka
KO wraz Łukaszem Banasiem –
szefem Klubu Radnych Koalicji
Obywatelskiej Rady Miasta Częstochowy zainaugurowała akcję
#CzęstochowaPrzyszłości. Przedstawiono specjalną
ankietę, do której
wypełnienia będą zachęcani mieszkańcy
miasta. Ma ona
pomóc w budowaniu
programu.

– Nasza ankieta, którą rozpoczynamy cykl #CzęstochowaPrzyszłości jest ankietą dość
ogólną, ale dzięki niej i wynikom,
które z niej otrzymamy będziemy tworzyć kolejne ankiety dotyczące na przykład komunikacji,
opieki nad seniorami, opieki nad
rodzinami w Częstochowie, a
także tematów związanych ze
sportem i kulturą. Tak naprawdę
jest to początek naszych ankiet i
początek budowania naszego
programu dla Częstochowy i samorządu częstochowskiego –

powiedział podczas konferencji
wiceprezydent Częstochowy Bartłomiej Sabat.

O śladach Jana Pawła
II w Częstochowie
W ramach wewnątrzszkolnego programu o nazwie “Ślady
Wybitnych Polaków w Częstochowie” w Szkole Podstawowej nr 25 im. Stanisława Staszica odbyło się wydarzenie
poświęcone Janowi Pawłowi II.
Szkoła Podstawowa nr 25 prowadzi własny program edukacyjno-wychowawczy, którego częścią była zorganizowana 11 października uroczystość poświęcona częstochowskim śladom papieża Polaka. Jej zasadniczymi elementami były lekcja historii wokół pobytów Jana Pawła II w Częstochowie, przedstawienie przygotowane przez klasy IV, VII i VIII oraz na zakończenie wydarzenia
– gra terenowa. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatury w Częstochowie, Wydziału Edukacji Urzędu Miasta, dyrekcje wielu miejskich placówek
edukacyjnych oraz uczennice i uczniowie szkół podstawowych nr
38 i 39.

Mieszkańcy mogą odpowiedzieć za pomocą ankiety na dwanaście pytań, m.in. czy żyje im
się w Częstochowie szczęśliwie,
czy miasto jest przyjazne turystom lub czy uważają, że stwarza
ono warunki młodym ludziom na
właściwy rozwój. Link do ankiety:
https://poczestochowa.pl/ankieta/
■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj
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NIE KUPUJ, ADOPTUJ!
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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
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Kontakt w sprawie adopcji:
tel. 694 132 231
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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?
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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
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Kontakt w sprawie adopcji:
tel. 694 132 231
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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.
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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
SPRZEDAM
● Aparat fotograficzny Polaroid,
cena 80 zł. Tel. 514 277 061

INNE

40, 40 zł, tel. 660 714 015
● Kosze wiklinowe, 2 szt.
Tel. 792 017 815

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

● Kredensy oszklone 2 szt., stan
b. dobry. Tel. 792 017 815

● Bluza szara męska REEBOK,
70 zł, tel. 660 714 015

● Kurtka czarna, motocyklowa,
skóra, 120 zł, tel. 660 714 015

● Boks w supermarkecie w centrum, prosperujący (5 m²),
tel. 881 205 052

● Kurtka czerwona „PUMA”,
rozm. 36 - 150 zł,
tel. 660 714 015

● Deagostini ciężarówki PRL 2
szt. - ZIŁ157 we folii, 79 zł, w
blistrze 78 zł, URAL 375D blister 79 zł, IKARUS 260 do przemalowania 30 zł.
Tel. 794 239 418

● 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

● Dekoder DVB-T2 marki LCT, nowy na gwarancji, pilot, baterie,
instrukcja, zasilacz w komplecie,
95 zł. Tel. 794 239 418
● Duralex - komplet na 18 osób
(200 części) - 250 zł.
Tel. 514 277 061

● 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

● Grób urnowy-amerykański, nowy na cmentarzu komunalnym
w Częstochowie. Cena 2500 zł.
Kontakt tel. 664729211 w
godz. 17.00 - 19.00.

● Pianino Calisio,
ul. Prądzyńskiego 8/7, Częstochowa,
tel. 535 988 066
● Regał drewniany na książki
3x2m. Tel. 792 017 815

● Kiosk typu „RUCH”, tanio sprzedam, tel. 695 480 723

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

● Komplet do chrztu dla dziewczynki, rozmiar 58, sprzedam
tanio, cena 100 zł,
tel. 576 991 894

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

● Kozako-skarpety czarne, rozm.

● Spodnie męskie nowe na 130

● Przyjmę drewno na opał,
tel. 660 714 015
● Przyjmę stare telefony komórkowe, tel. 667 499 164

pracę jako tokarz - ślusarz,
tel. 694 200 794
● Podejmę prace dorywczo: go-

spodarcze, porządkowe, drobne
remonty. Tel.: 536 512 396
● Podejmę pracę związaną ze

sztuką - praca na scenie, np. teatr, lub malarstwo, literatura.

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

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

macją. Tel. 667 499 164

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

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

● 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

USŁUGI
● Angielski - tłumaczenia umów,
CV, dokumentów, działalność od
1996, tel. 508 569 307
● Usługi psychologiczne / Częstochowskie Centrum Diagnozy
i Terapii, tel. 34 365 50 94,
tel. 600 133 134
● Flash gsm profesjonalny
serwis telefonów komórkowych
oraz nawigacji gps. Cz-wa, al. Wolności 10 (w bramie). Tel. 888 149
969
● Hydraulik tanio, solidnie.
Tel. 532 340 888
● Malowanie obrazów,
szkicowanie. Tel. 667 499 164
● Naprawa pomp wodnych, hydroforowych, samochodowych
i cyrkulacyjnych. Ul. Ikara 133a,
tel. 669 245 082

Życie Częstochowy i Powiatu -

 MOTORYZACJA

 KUPIĘ

 SPRZEDAM

 ODDAM

 NIERUCHOMOŚCI

 PRACA

 MATRYMONIALNE

 INNE

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

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

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

● Mężczyzna lat 46 podejmie

● Przyjmę srebro - złom.
Tel. 667 499 164

KUPON na bezpłatne ogłoszenie
-

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

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

● Umywalka, z „Koła”, z baterią
i szafką, wymiar 65 x 47,
tel. 501 109 822

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

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

● Suknia ślubna, rozmiar 38, biała
śmietankowa oraz tren i woalka.
Cena 400 zł do negocjacji.
Tel. 576 991 894

● Materace samopompujące 2
szt. Tel. 792 017 815

● Drzwi pokojowe białe z szybkami. Tel. 501 109 822

● Fotel biurowy, obrotowy, nowy.
Cena 250 zł. Kontakt tel.
664729211 w godz. 17.00 - 19.00

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

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

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

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

● Stół rozsuwany,
tel. 792 017 815

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

● Dzwi harmonijkowe.
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

cm w pasie, cena: 50 zł.
Tel. 514 277 061

PRACA

Może być praca związana z far● Pracownik gospodarczy z do-

świadczeniem podejmie pracę.
Tel. 665 226 044

OGŁOSZENIA ABONAMENTOWE
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REKLAMA / MOTORYZACJA

Wybrane samochody na dzień 14 października 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

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

129.900 zł

139.900 zł

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

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

137.900 zł

188.900 zł

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

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

43.900 zł

77.900 zł

AUDI A4 2.0 D, rok prod. 2008,

32.900 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

CHEVROLET KALOS 1.2 E+LPG, rok prod. 2008,  7.900 zł
CITROEN C5 2.2 D, rok prod. 2005, 

10.900 zł

OPEL ASTRA III, 1.6 E, rok prod. 2008, kraj.,

13.500 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
PEUGEOT 206 1.1 E, rok prod. 2005, 

75.900 zł
7.700 zł

PEUGEOT 308 SW 1.6 D, rok prod. 2009, automat,17.900 zł
RENAULT LAGUNA III 2.0 D, rok prod. 2010, kraj., I-wł., 

DAEWOO MATIZ 1.0 E, rok prod. 2005, 

3.900 zł

FIAT PUNTO 1.2 E, rok prod. 2000, kraj., 

2.900 zł

TOYOTA YARIS 1.3 E, rok prod. 2006,

16.700 zł

FIAT PUNTO 1.3 D, rok prod. 2005, 

3.800 zł

VOLVO S60 2.0 D, rok prod. 2017, kraj., 

72.500 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
FORD KUGA 2.0 D, rok prod. 2011, 

42.500 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



19.900 zł

VOLVO XC60 2.0 E, rok prod. 2020, kraj., I-wł.,
serwisowany, F-VAT 

179.900 zł

VW GOLF VI, 1.4 E, rok prod. 2009, kraj., I-wł., 24.500 zł
VW NEW BEETLE 2.0 E, rok prod. 1999,

6.900 zł

VW NEW BEETLE 1.6 E, rok prod. 2001,

7.900 zł

VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2018, kraj., I-wł., serwisowany, F-VAT, 
VW POLO 1.2 E + LPG, zakup w 2010, 

74.900 zł
17.900 zł
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■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj

