
MPK Częstochowa poinformowało 
o zmianie lokalizacji punktu kasowego znaj-

dującego się przy Dworcu PKS 
przy ul. Wolności 45. Od 19 li-
stopada nie będzie możliwości 
korzystania z niego.

Miejskie Przedsiębiorstwo Ko-
munikacyjne w  Częstochowie 
S.A. poinformowało o zmianie lo-
kalizacji Punktu Kasowego. Nowe 

miejsce zostanie otwarte 1 grudnia tego roku. 
Będzie znajdować się przy Centrum Handlo-
wym K3 Center przy ul. Wolności 27. Obowią-
zują następujące godziny otwarcia: poniedzia-
łek godz.: 9:00-16:30; od wtorku do piątku 
w godz.: 8:00-19:30; sobota: 8:00-15:30.

Najbliższy punkt będzie znajdować się przy 
Al. Najświętszej Maryi Panny 24. Będzie czyn-
ny w  godzinach: od poniedziałku do piątku 
w godz.: 6:00-19:30; sobota: 8:00-15:30.

Z  uwagi na niekorzystne prognozy pogody 
w czwartek o świcie, 17 listopada, zostanie 
powołana 50% gotowość do zimowego 
oczyszczania miasta. W efekcie tego 11 jed-
nostek ciężkiego sprzętu pozostanie 
w gotowości do wyjazdu na nasze ulice. Bę-
dzie te de facto rozpoczęcie „Akcji zima” 
w tym sezonie na terenie Częstochowy – po-
informował Maciej Hasik, rzecznik prasowy 
MZD w Częstochowie.

Miejski Zarząd Dróg zapowiedział, że z uwagi 
na zmiany w organizacji ruchu w różnych czę-
ściach miasta, należy spodziewać się, że spe-
cjalistyczny sprzęt firmy wykonawcy będzie 
częściej niż w latach ubiegłych dokonywać tak-
że działań profilaktycznych. – W praktyce ozna-
cza to, że np. posypywanie ulic przy zapowie-
dziach wystąpienia niekorzystnych warunków 
pogodowych, w godzinach porannych czy po-
południowych szczytów, będzie następowało 
prewencyjnie, z wyprzedzeniem, jeszcze przed 
wystąpieniem opadów atmosferycznych; tak 
by nawierzchnie ulic przygotowane były na 
czas zwiększonego ruchu i zamarzające opady. 
Może się wiec zdarzyć się, że pługopiaskarki 
będą jeździć po mieście przy dodatniej i  sło-
necznej aurze przygotowując bezpieczny prze-

jazd mieszkańcom w obliczu prognozowanego 
załamania pogody. W efekcie przewidywanego 
pogorszenia warunków meteorologicznych 
(w  zależności od potencjalnej intensywności 
zjawisk) powoływana będzie gotowość do dzia-
łania w  wymiarze zaangażowania 50% lub 
100% floty specjalistycznego sprzętu firmy wy-
konawcy zimowego oczyszczania miasta – wy-
jaśnia rzecznik Maciej Hasik.

Za zimowe utrzymanie miasta na zlecenie 
częstochowskiego MZD oprócz 21 zestawów 
ciężkich pługopiaskarek odpowiadać będzie 
m.in.: 16 samochodów z samymi pługami (do 
wykorzystania przy intensywnych opadach 
śniegu), 5 ciągników z rozrzutnikami i pługami, 
po 2 sztuki – ładowarek, pługów wirnikowych 
i  odśnieżarek ręcznych; na mieście ustawio-
nych zostanie 50 skrzyń z piachem. Oprócz kie-
rowców pojazdów, do prac ręcznych wykonaw-
ca powoła sztab pracowników fizycznych. 
W  kilku lokalizacjach rozstawione zostaną też 
płoty przeciwśnieżne. Zabezpieczonych zostało 
8 tys. ton soli, 2 tys. ton piachu i 100 ton chlor-
ku wapnia. W  utrzymaniu MZD pozostaje bli-
sko 660 km ulic na terenie miasta Częstochowy 
z  przejściami dla pieszych i  część przylegają-
cych doń chodników oraz obiekty mostowe, 
kładki czy przejścia podziemne.
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Częstochowa

Drogowcy gotowi  
na nadchodzącą zimę Prace modernizacyjne w  VIII Li-

ceum Ogólnokształcącym 
Samorządowym w Częstochowie 
zostały zakończone. Szkoła jest 
docieplona i  odnowiona. Koszt 
zmian wyniósł 2,6 mln zł.

Działania miały przysłużyć się nie 
tylko estetyce i  komfortowi, 
a  przede wszystkim efektywności 
energetycznej budynków. Inwesty-
cja została rozpoczęta w  lipcu 
2021r. W  ostatnim czasie zakoń-
czyły się prace.

-Zakres robót objął docieplenie 
budynku oraz uporządkowania 
bezpośredniego otoczenia szkoły 
(w  ramach nawierzchni utwardzo-
nych). Termomodernizację prze-
szedł budynek szkoły ze stropoda-
chem i  dociepleniem kominów 
oraz dociepleniem ścian funda-

mentowych i  piwnicznych wraz 
z  instalacją odgromową. Przepro-
wadzono też wymianę instalacji 
centralnego ogrzewania, wymianę 
okien, remont wejść i schodów do 
obiektu oraz remont placu przy 
szkole- informuje Urząd Miasta 
Częstochowy.

Wykonawcą inwestycji była firma 
,,DZIEDZICKI”. Środki wykorzysta-
ne do działań modernizacyjnych 
pochodziły z Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych.

 ■ NL

Skra Częstochowa walczy o  po-
wrót na własne boisko. Klub 
rozpoczął akcję crowdfundin-
gową, dzięki której będzie mógł 
dokończyć modernizację sta-
dionu przy ulicy Loretańskiej. 
Wszyscy kibice mogą stać się ak-
cjonariuszami pierwszoligowej 
drużyny.

W zeszłym tygodniu Skra Często-
chowa zaczęła zbierać finanse, wy-
korzystując metodę crowdfundin-
gową. Od wyników działań zależy, 
czy piłkarze wrócą na boisko przy 
ul. Loretańskiej.

Crowdfunding polega na finanso-
waniu społecznym. Każdy, kto ma 
ochotę włączyć się w finansową po-
moc dla klubu może zostać inwe-
storem. Klub oferuje szereg benefi-
tów w zamian za przekazane środ-
ki. Między innymi dostęp do za-
mkniętej grupy inwestorów, karnet 
na pierwszy pełny sezon Skry na 
„Lorecie”, miejsce na pamiątkowej 
tablicy dla akcjonariuszy czy możli-
wość obserwowania zamkniętego 
treningu pierwszej drużyny. Ponad-
to, część akcji spółki zostaje przeka-
zana kibicom.

– Nie gra się łatwo półtorej roku na 
wyjeździe, nie gra się łatwo dwa mie-
siące bez swojej szatni, swojego bu-
dynku klubowego – tłumaczył na 
konferencji prasowej po ostatnim 

meczu tegorocznej rundy jesiennej, 
trener Jakub Dziółka. – Dzisiaj wyjeż-
dżaliśmy spod Loretańskiej i koparki 
pracowały na to, żebyśmy wiosną 
wrócili do Częstochowy. Widzę, że 
prezesi bardzo ciężko na to pracują – 
zakończył szkoleniowiec, wyrażając 
zrozumienie dla obecnej sytuacji.

Efekt zbierania finansów wpłynie 
na to, czy piłkarze pierwszej druży-
ny Fortuna 1 Liga), zespołu kobiet 
(Pierwsza Liga Piłkarska Kobiet), 
a  także dzieci trenujące w  szere-
gach akademii Skry Częstochową 
będą mogły wrócić do treningów 
na boisku przy ul.Loretańskiej. -Za-
rząd Skry wpadł na niecodzienny 
pomysł – uruchomił emisję akcji, na 
wzór przedsięwzięcia zorganizowa-
nego nie tak dawno temu przez Wi-
słę Kraków. Zarówno osoby fizycz-
ne jak i przedsiębiorcy, którzy zde-
cydują się zainwestować w Skrę nie 
tylko dołożą swoją cegiełkę do bu-
dowy trybun oraz rozbudowy infra-
struktury około stadionowej, ale 
również otrzymają od klubu szereg 
benefitów- informuje rzecznik pra-
sowy Skry, Daniel Flak. O szczegó-
łach akcji można więcej dowie-
dzieć się śledząc media społeczno-
ściowe Skry Częstochowa oraz od-
wiedzając witrynę emisji: emisja.
ks-skra.pl.

 ■ NL

Jest już cieplej i ładniej

Termomodernizacja Liceum 
Samorządowego

Trwa akcja crowdfundingowa Skry

Pomóż zawodnikom wrócić  
na stadion!

MPK

Punkt sprzedaży biletów zmienia lokalizację
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Treść ogłoszenia: 
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Nr tel. .................................................................................

    MOTORYZACJA

    NIERUCHOMOŚCI

    KUPIĘ     SPRZEDAM     ODDAM

    PRACA     INNE    MATRYMONIALNE

KUPON na bezpłatne ogłoszenie 
-  Życie Częstochowy i Powiatu  - 

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

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

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

 ● Dekoder DVB-T2 marki LCT, no-
wy na gwarancji, pilot, baterie, 
instrukcja, zasilacz w komplecie, 
95 zł. Tel. 794 239 418

 ● 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

 ● Grób urnowy-amerykański, no-
wy na cmentarzu komunalnym 
w Częstochowie. Cena 2500 zł. 
Kontakt tel. 664729211 w 
godz. 17.00 - 19.00.

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

 ● 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

 ● 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 sta-
nie, 40 zł. Tel. 794 239 418

 ● 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, Częstochowa, 
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

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

OGŁOSZENIA ABONAMENTOWE

SPRZEDAM 

 ● 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

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

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

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

 ● Wózek inwalidzki, automat, ce-
na wywoławcza: 2000 zł.  
Tel. 534 917 417

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. Wol-
ności 10 (w bramie). Tel. 888 149 
969

 ● Hydraulik tanio, solidnie.  
Tel. 532 340 888

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

INNE
 ● 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 stare telefony komór-

kowe, tel. 667 499 164

 ● Przyjmę srebro - złom.  

Tel. 667 499 164

 ● Trening pamięci, uwagi,  

myślenia logicznego i twórczego,  

od 6 do 106 lat. Tel. 668 814 587

 ● 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

 ● Podejmę pracę związaną ze 
sztuką - praca na scenie, np. te-
atr, lub malarstwo, literatura. 
Może być praca związana z far-
macją. Tel. 667 499 164

 ● Pracownik gospodarczy z do-
świadczeniem podejmie pracę. 
Tel. 665 226 044

 O Mercedes Benz A170, rok 
prod. 2003, poj. 1,689 cm³, 
diesel, przebieg: 240.000, 
właścicielki: kobiety niepa-
lące, bardzo ekonomiczny. 
Pilnie sprzedam. 
Cena: 5200 PLN.  
Tel. 507 859 705

Adres redakcji:

42-200 Częstochowa, al. NMP 51
tel. 792 620 051

Wydawca:

Firma Handlowo-Usługowa BTG
Częstochowa, ul. Drzewna 48
Redaktor naczelny: Teresa Szajer

Kontakt internetowy:

email: redakcja@zycieczestochowy.pl
email: reklama@zycieczestochowy.pl
www.zycieczestochowy.pl

Telefon:

Biuro ogłoszeń:  792 620 051
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OPEL ASTRA III 
1.6 E, rok prod. 2008, 
kraj., 

12.800 zł

TOYOTA AVENSIS 
2.0 E, rok prod. 2020,  
kraj., I-wł, serwisowany, 
F-VAT

179.900 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

VW PASSAT 
1.5 E, rok prod. 2019,
nawigacja, kraj., I-wł., 
F-VAT

85.900 zł

AUDI A4 2.0 D, rok prod. 2008, 32.900 zł

AUDI A5 1.8 E, rok prod. 2014, 63.900 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 A6 2.0 D, rok prod. 2021, kraj., I-wł., serwisowany, 
F-VAT, gwarancja producenta 219.900 zł

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

BMW 430 GRAND COUPE, 2.0 E, 4x4, rok prod. 2019, 
kraj., I-wł., serwisowany, F-VAT 129.900 zł

CHEVROLET KALOS 1.2 E+LPG, rok prod. 2008,  7.900 zł

CITROEN C5 2.2 D, rok prod. 2005,  10.900 zł

DAEWOO MATIZ 1.0 E, rok prod. 2005,  3.900 zł

FIAT PUNTO 1.2 E, rok prod. 2000, kraj.,  2.900 zł

FORD EDGE 2.0 E, rok prod. 2019,  118.500 zł

FORD FIESTA 1.6 D, rok prod. 2010,  24.500 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

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

OPEL ZAFIRA 1.6 E, rok prod. 2007, kraj.,            16.800 zł
PEUGEOT 206 1.1 E, rok prod. 2005,  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.,    

 19.900 zł
TOYOTA AVENSIS 2.0 D, rok prod. 2008, 9.900 zł
TOYOTA YARIS 1.3 E, rok prod. 2006, 16.700 zł
VOLVO XC60 2.0 D, rok prod. 2017, kraj., I-wł.,  

serwisowany, F-VAT  137.900 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., serwiso-

wany, F-VAT,  74.900 zł
VW POLO 1.2 E + LPG, zakup w 2010,  17.900 zł

Wybrane samochody na dzień 4 listopada 2022
FIAT TIPO 
1.2 E, rok prod. 2017, I-wł., 

43.900 zł
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 ■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj

O NAS


