
Dzięki częstochowskiemu programowi 
dofinansowania procedury in vitro dla 
par starających się o dzieci, 8 sierpnia 
na świat przyszedł chłopiec o imieniu 
Roman. Miasto tradycyjnie przekazało 
jego rodzicom wózek ufundowany 
przez firmę Deltim.

– Do tej pory, dzięki częstochowskiemu 
programowi od 2012 r. urodziło się 70 dzie-
ci (34 dziewczynek oraz 36 chłopców) – w 
tym 8 par bliźniaków. Od pierwszej edycji 
program wspiera częstochowska firma Del-
tim, która każdemu dziecku funduje wózek 
własnej produkcji. Kolejny z nich trafił 18 
sierpnia do rodziców małego częstochowia-
nina – podsumowuje magistrat.

Program „Leczenie niepłodności metodą 
zapłodnienia pozaustrojowego dla miesz-
kańców miasta Częstochowy realizowany 
jest od 2012 roku przez podmioty lecznicze 
wyłaniane w drodze konkursu ofert. W chwi-
li obecnej realizowana jest czwarta edycja 
programu, która obowiązuje do roku 2023. 

Program  w 2012 roku został pozytywnie 
zaopiniowany przez Agencję Oceny Techno-
logii Medycznej i Taryfikacji oraz przyjęty do 
realizacji Uchwałą Rady Miasta Częstochowy. 

W 2015 roku przygotowano aktualizację 
programu, która również pozytywnie zosta-
ła zaopiniowana przez Agencję i przyjęta do 
realizacji Uchwałą Rady Miasta Częstocho-
wy. 

Od 2018 roku  program przyjmowany jest 
do realizacji w formie konty-
nuacji programu z roku 2017. 
Taka możliwość wynika z art. 
48a  ustawy o świadczeniach 
opieki zdrowotnej, ponieważ 
brak zmian merytorycznych w 
programie nie wymaga nowej 
opinii Agencji.  

W pierwszej edycji programu (2012-1014) 
samorząd dopłacał do procedury 3000 zł, a 
od 2015 roku dofinansowanie wynosi do 
5000 zł. 

Konkursy na wybór realizatora ogłaszane 
każdego roku adresowane są do podmio-
tów leczniczych świadczących usługi me-
dyczne w rozumieniu ustawy o działalności 
leczniczej oraz ustawy o leczeniu niepłodno-
ści, które:
• posiadają pozwolenie Ministra Zdrowia na 

prowadzenie ośrodka medycznie wspo-
maganej prokreacji,

• realizują Europejski program monitoringu 
wyników leczenia metodami zapłodnienia  
pozaustrojowego -European IVF Monito-
ring (EIM),

• dysponują odpowiednią doświadczoną ka-
drą oraz aparaturą i posiadają odpowied-
nie warunki do prowadzenia leczenia 
zgodnie z wymogami zawartymi w progra-
mie, a po okresie dostosowawczym zgod-
nie z wymogami ustawy o leczeniu nie-
płodności,

• w ostatnich latach wykonały co najmniej 
200 programów zapłodnienia pozaustrojo-
wego rocznie,

• stosują wytyczne zawarte w Algorytmach 
Diagnostyczno Leczniczych w Niepłodno-
ści przygotowanych przez Polskie Towarzy-
stwo Medycyny Rozrodu i Sekcję Płodności 
i Niepłodności Polskiego Towarzystwa Gi-
nekologicznego,

• stosują wytyczne zawarte w rekomenda-
cjach pacjenckich w leczeniu niepłodności 
Stowarzyszenia na Rzecz Leczenia Nie-
płodności i Wspierania Adopcji „Nasz Bo-
cian”.

Wykonanie jednej procedury zapłodnienia 
pozaustrojowego obejmuje przeprowadze-
nie następujących elementów:
• stymulacji mnogiego jajeczkowania i nad-

zór nad jej przebiegiem, w tym leki (tzn. le-

ki wykorzystywane w podmiocie leczni-
czym podczas zabiegu),

• wykonanie punkcji pęcherzyków jajowych,
• znieczulenie ogólne podczas punkcji,
• pozaustrojowe zapłodnienie klasyczne lub 

mikroiniekcja plemnika do komórki jajowej 
przy wskazaniach czynnik męski lub niewy-
jaśniony i nadzór nad rozwojem zarodków 
in vitro,

• transfer zarodków do jamy macicy,
• mrożenie niewykorzystanych zarodków z 

zachowanym potencjałem rozwojowym,
• przeprowadzenie ankiety satysfakcji 

uczestników programu. 
Uczestnikami programu są pary, które nie 
mogą zrealizować planów rozrodczych po-
przez naturalną koncepcję i spełniają nastę-
pujące kryteria:
• wiek kobiety mieści się w przedziale 20 - 40 

lat wg rocznika urodzenia – dopuszcza się 
możliwość przeprowadzenia procedury u 
pacjentek w wieku do 42 lat ( wg rocznika 
urodzenia) jeżeli stężenie AMH jest powy-
żej 0,7 ng/ml,

• poddały się wcześniej leczeniu niższego 
rzędu, które zakończyło się niepowodze-
niem lub posiadają bezpośrednie wskaza-
nia do zapłodnienia pozaustrojowego,

• pozostają w związku małżeńskim lub w 
związku partnerskim,

• są mieszkańcami Częstochowy,
• zostały zakwalifikowane do leczenia nie-

płodności metodą zapłodnienia pozaustro-
jowego przez Realizatora Programu, zgod-
nie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa 
Medycyny Rozrodu.
Uczestnikom przysługuje prawo rezygna-

cji z programu na każdym etapie jego reali-
zacji. Para uczestnicząca w programie zobo-
wiązana jest natomiast do przekazywania 
realizatorowi programu okresowych infor-
macji dot. powikłań ciąży i o stanie zdrowia 
dziecka 
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KMP Częstochowa

Policyjna 
suczka Jarika 
przeszła  
na emeryturę

Po 7 latach służby policyjna suczka 
Jarika, która ma na swoim koncie 
wiele sukcesów, przeszła na emery-
turę. Od 2015 roku dzielnie 
wspierała mundurowych z garni-
zonu śląskiego w służbie patrolowej, 
a przez ostatnie cztery lata była 
wiernym towarzyszem asp. Roberta 
Kolanko z częstochowskiej pre-
wencji. Suczka odchodzi do cywila, 
ale nie rozstaje się ze swoim prze-
wodnikiem, z którym przez lata 
współpracy połączyła ją silna więź.

– 9-letnia suczka owczarka belgijskiego – 
Jarika rozpoczęła służbę w 2015 roku od 
szkolenia w Zakładzie Kynologii Policyjnej 
w Sułkowicach. Po zakończonej adaptacji, 
przez kolejne 3 lata patrolowała ulice Za-
wiercia. W połowie 2018 roku trafiła do Ko-
mendy Miejskiej Policji w Częstochowie, 
gdzie strzegła bezpieczeństwa mieszkań-
ców wspólnie ze swoim przewodnikiem – 
asp. Robertem Kolanko.
Jarika, to suczka wyszkolona do działań 
prewencyjnych. Brała udział w poszukiwa-
niach osób zaginionych, tropieniu prze-
stępców, zabezpieczaniu meczów i imprez 
masowych, jak również uczestniczyła w fe-
stynach rodzinnych i szkolnych prelek-
cjach. Ma na swoim koncie wiele sukce-
sów. Brała udział w wojewódzkich poka-
zach tresury psów służbowych i reprezen-
towała garnizon śląski w mistrzostwach ky-
nologicznych w Sułkowicach – w finałach 
wojewódzkich zdobyła złoty i srebrny me-
dal – informuje KMP w Częstochowie i do-
daje – Policyjna suczka odchodzi do cywila, 
ale nie rozstaje się ze swoim przewodni-
kiem. Podczas kilku lat współpracy zawią-
zała się między nimi silna więź i asp. Ro-
bert Kolanko nie wyobraża sobie, by roz-
stawać się ze swoją czworonożną przyja-
ciółką.

 ■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj

Miejski program in vitro

Kolejny maluszek  
przyszedł na świat
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AKTUALNOŚCI

Ćwierćfinał fazy play-off

Zielona-energia.com  
Włókniarz Częstochowa  
wygrywa we Wrocławiu!

Skrajna nieodpowiedzialność 37-latka

Wiózł dziecko  
na motorowerze,  
mając prawie 4,5 promila

KPP Lubliniec

Policjanci poszukują 
świadków włamania

Fortuna 1 Liga

Skra Częstochowa przegrała z Wisłą Kraków

Włókniarz Częstochowa 
postawił już pierwszy krok 
w stronę półfinału PGE Eks-
traligi. Podopieczni 
szkoleniowca Lecha Kę-
dziory zwyciężyli  dziś na 
Stadionie Olimpijskim we 
Wrocławiu z Betard Spartą 
46:44.

Częstochowska drużyna bar-
dzo dobrze rozpoczęła dzisiej-
sze spotkanie, zwyciężając 
pierwszy bieg 4:2 i bieg drugi 
5:1. Gospodarze odpowie-
dzieli bardzo szybko w trze-
cim biegu, odnosząc podwój-
ne zwycięstwo. Pierwsza seria 
startów zakończyła się wyni-
kiem 13:11 dla Włókniarza. W 
kolejnej części spotkania wy-
nik oscylował już wokół remi-
su, aż ekipa Lwów ponownie 
wyszła na prowadzenie. – Wo-
bec niepewnej sytuacji pogo-
dowej kolejne wyścigi toczyły 
się w iście ekspresowym tem-
pie. Biegi: 9, 10, 11 – to feno-
menalna wymiana ciosów 
obu zespołów, z której osta-
tecznie zwycięsko wyszli “Bia-
ło-Zieloni”. Przed decydujący-
mi gonitwami świetną robotę 
wykonali dla Włókniarza Fre-
drik Lindgren oraz Kacper 
Woryna, którzy pokonali po-
dwójnie Daniela Bewleya i 
Macieja Janowskiego (42:36). 
W pierwszym biegu nomino-
wanym gospodarze odpowie-
dzieli pewnym zwycięstwem 
5:1 (43:41). W ostatnim wyści-
gu trener Lech Kędziora desy-
gnował do walki najlepsze te-
go dnia “Lwy”, czyli Kacpra 
Worynę, a także Leona Mad-
sena. Popularny “Woryn” do-
wiózł do mety 3 “oczka”, dzię-
ki czemu zwyciężyliśmy w ca-
łym spotkaniu 46:44 – podsu-
mował klub.

Rewanżowe spotkanie odbę-
dzie się już w najbliższą niedzielę, 
28 sierpnia o godzinie 19:15. Bi-
lety dostępne w sprzedaży “onli-
ne” – https://www.eventim.pl/ar-
tist/wlokniarz-czestochowa/

Punktacja:
Betard Sparta Wrocław: 44 pkt
9. Gleb Czugunow – 3 (0,2,1,0,0,-)
10. Mateusz Panicz – NS
11. Tai Woffinden – 9+5 
(2,2*,1*,2*,1*,1*)
12. Z/Z
13. Maciej Janowski – 15+1 
(3,3,3,2,0,2*,2)
14. Michał Curzytek – 1+1 (0,1*,0)
15. Bartłomiej Kowalski – 3 (1,0,2)
16. Daniel Bewley – 13 (2,3,1,3,1,3)

zielona-energia.com Włókniarz 
Częstochowa: 46 pkt
1. Leon Madsen – 8+1 (1,1*,3,3,0)
2. Bartosz Smektała – 8+1 
(0,2,2*,3,1)
3. Kacper Woryna – 12+2 
(3,3,1*,2*,3)
4. Jonas Jeppesen – 0 (0,-,-,-)
5. Fredrik Lindgren – 7 (1,2,1,3,0)
6. Jakub Miśkowiak – 7 (3,3,0,0,1)
7. Mateusz Świdnicki – 4+1 
(2*,0,2,0)
8. Kajetan Kupiec – NS

Bieg po biegu:
1. (62,72) Woryna, Woffinden, 
Madsen, Czugunow – 2:4 – (2:4)
2. (63,14) Miśkowiak, Świdnicki, 
Kowalski, Curzytek – 1:5 – (3:9)
3. (61,91) Janowski, Woffinden, 
Lindgren, Smektała – 5:1 – (8:10)
4. (62,75) Miśkowiak, Bewley, Cu-
rzytek, Jeppesen – 3:3 – (11:13)
5. (61,49) Woryna, Czugunow, 
Woffinden, Miśkowiak – 3:3 – 
(14:16)
6. (61,92) Janowski, Smektała, 
Madsen, Kowalski – 3:3 – (17:19)
7. (61,22) Bewley, Lindgren, Czu-
gunow, Świdnicki – 4:2 – (21:21)
8. (62,00) Janowski, Świdnicki, 
Woryna, Curzytek – 3:3 – (24:24)
9. (61,62) Madsen, Smektała, Be-
wley, Czugunow – 1:5 – (25:29)
10. (61,20) Bewley, Woffinden, 
Lindgren, Miśkowiak – 5:1 – 
(30:30)
11. (62,31) Madsen, Janowski, 
Miśkowiak, Czugunow – 2:4 – 
(32:34)
12. (62,51) Smektała, Kowalski, 
Woffinden, Świdnicki – 3:3 – 
(35:37)
13. (61,92) Lindgren, Woryna, Be-
wley, Janowski – 1:5 – (36:42)
14. (61,42) Bewley, Janowski, 
Smektała, Lindgren – 5:1 – (41:43)
15. (61,64) Woryna, Janowski, 
Woffinden, Madsen – 3:3 – (44:46)

37-latek, który przewoził dziecko 
na motorowerze całą szerokością 
drogi na terenie gminy Kłomnice, 
wzbudził swoim zachowaniem 
słuszne podejrzenia przypadko-
wego świadka. Dzięki 
zdecydowanej reakcji tej osoby, 
policjanci z częstochowskiej dro-
gówki zatrzymali pijanego 
mężczyznę, który odpowie nie 
tylko za kierowanie w stanie nie-
trzeźwości, ale również za 
narażenie małoletniego na nie-
bezpieczeństwo.

– Policjanci otrzymali zgłoszenie 
wczoraj około godziny 19:00. O tym, 
że kierujący motorowerem jedzie ca-
łą szerokością drogi w po terenie 
gminy Kłomnice i nie potrafi utrzy-
mać prawidłowego toru jazdy zawia-
domił jadący za nim świadek. Ze 
wstępnych ustaleń wynikało, że kie-
rujący skuterem przewozi również 

kilkuletnie dziecko. W dodatku wjeż-
dżając na teren jednej z posesji miał 
stracić panowanie nad jednośladem 
i razem z małoletnim pasażerem 
przewrócić się. Na szczęście nikt w 
tym zdarzeniu nie odniósł obrażeń. 
Mundurowi z częstochowskiej dro-
gówki zatrzymali nieodpowiedzialne-
go 37-latka. Badanie wykazało, że 
miał prawie 4,5 promila alkoholu w 
organizmie. Teraz odpowie przed są-
dem nie tylko za kierowanie w stanie 
nietrzeźwości, ale również za naraże-
nie dziecka na niebezpieczeństwo. 
Grozi mu do 5 lat pozbawienia wol-
ności – poinformowała Komenda 
Miejska Policji w Częstochowie, która 
podziękowała świadkowi za zdecy-
dowaną reakcję i powiadomienie Po-
licji. – Taka postawa jest godna na-
śladowania i pokazuje, że hasło kam-
panii „Nie reagujesz akceptujesz” 
jest wciąż aktualne i w wielu sytu-
acjach może zapobiec tragedii – do-
daje oficer prasowy miejskiej ko-
mendy.

Pod koniec czerwca 2022 roku 
doszło do włamania do domu jed-
norodzinnego w Lublińcu przy 
ulicy Kochanowskiego. Policjanci 
z Wydziału Kryminalnego Ko-
mendy Powiatowej Policji w 
Lublińcu proszą wszystkie osoby, 
które były świadkami zdarzenia 
lub posiadają informacje mogące 
pomóc w ustaleniu sprawcy bądź 
sprawców proszone są o kontakt 
z funkcjonariuszami prowadzą-
cymi sprawę pod numerem 
telefonu 47 85 832 55, lub nu-
merem alarmowym 112.

– Do włamania doszło 29 czerwca 
2022 roku. Nieznany sprawca bądź 

sprawcy po podważeniu okna wła-
mali się do domu jednorodzinnego, 
a następnie dokonali kradzieży 
przedmiotów osobistych i drobnych 
elementów wyposażenia domu. 
Funkcjonariusze prowadzący sprawę 
proszą o kontakt osoby, które w tym 
czasie przebywały we wskazanym 
miejscu lub były świadkami włama-
nia i kradzieży. Wszelkie informacje 
prosimy kierować do Komendy Po-
wiatowej Policji w Lublińcu, przy ul. 
Oświęcimskiej 6 pod numerem tele-
fonu 47 85 832 55 lub najbliższą jed-
nostką Policji za pośrednictwem nu-
meru alarmowego 112 – poinformo-
wała Komenda Powiatowa Policji w 
Lublińcu.

Choć piłkarze Skry Często-
chowa dzielnie walczyli, 
niestety odnieśli porażkę w 
meczu wyjazdowym z Wisłą 
Kraków. Mecz zakończył się 
wynikiem 3:0 dla gospodarzy.

Sam trener Wisły Kraków na 
pomeczowej konferencji przy-
znał, że Skra Częstochowa bar-
dzo dobrze grała w defensywie 
i wychodziła z groźnymi ataka-
mi, dopóki „Biała Gwiazda” nie 
zdobyła pierwszej bramki. Szko-
leniowiec Skry Jakób Dziółka 
pogratulował Wiśle zwycięstwa 
i zdobycia trzech punktów. - Z 

przebiegu całego meczu trzeba 
stwierdzić, że Wisła miała dobre 
fragmenty i strzeliła nam trzy 
bramki. Myślę, że druga bram-
ka w pewien sposób zamknęła 
mecz, bo to my zaczęliśmy sytu-
acją ze stałego fragmentu gry i 
też mieliśmy taki plan, żeby ko-
rzystać z tych sytuacji, które bę-
dą się pojawiały blisko pola kar-
nego Wisły. Niestety ta bramka 
zamknęła nam plan, który usta-
liliśmy sobie w przerwie. Myślę, 
że to było duże przeżycie dla 
moich piłkarzy – może nie 
wszystkich, ale większości – za-
grać tutaj na stadionie Wisły. 
Gratuluję jeszcze raz Wiśle i 

przygotowujemy się do następ-
nego meczu.Czy zagraliśmy 
zbyt bojaźliwie? Nie nazwałbym 
tego bojaźliwością, aczkolwiek 
rzeczywiście zakładaliśmy, że w 
pierwszych dwudziestu minu-
tach będziemy mieli więcej piłki 
przy nodze po odbiorach na na-
szej połowie i będziemy grali w 
przestrzeni za plecami Wisły 
Kraków. Nie udawał nam się 
ten plan, ponieważ po odbiorze 
szybko traciliśmy piłkę i zdarza-
ły nam się błędy własne. Drugą 
połowę chcieliśmy zagrać zde-
cydowanie inaczej, ale strata 
drugiej bramki spowodowała, 
że nie mieliśmy już tak dużego 

wpływu na mecz – podsumował 
trener Jakub Dziółka.

Wisła Kraków 
– Skra Częstochowa 3:0
1 - 0 - Luiz Fernandez 37’

2 - 0 - Mateusz Młyński 46’
3 - 0 - Konrad Gruszkowski  

90 + 4’

Skra Częstochowa:
Jakub Bursztyn, Szymon Szy-
mański, Adam Mesjasz, Benia-
min Czajka (84’ Szymon Michal-
ski) – Rafał Brusiło (67’ Dawid 
Niedbała), Bartosz Baranowicz, 
Adam Olejnik (67’ Jakub San-
gowski), Kamil Lukoszek – Prze-

mysław Sajdak (46. Bartłomiej 
Babiarz), Damian Hilbrycht (84’ 
Kacper Łukasiak) – Filip Kozłow-
ski

Wisła Kraków:
Mikołaj Biegański – Bartosz Ja-
roch, Igor Łasicki, Adi Mehre-
mić, Krystian Wachowiak (92’ 
Marcin Barton) – Kacper Duda 
(84’ Wiktor Szywacz), Patryk 
Plewka – Mateusz Młyński (84’ 
Piotr Starzyński), Luis Fernan-
dez (92’ Jakub Niewiadomski), 
Momo Cisse (66’ Konrad Grusz-
kowski) – Michał Żyro
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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
POKU S

GAN DA L F   R U D Y

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

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
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 ● 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

FORD MONDEO 
2.0 D, rok prod. 2018, 
kraj., I-wł., serwisowany, 
F-VAT

76.900 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
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 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 FUSION 2.5 E + LPG, rok prod. 2016, 39.700 zł
FORD KUGA 2.0 D, rok prod. 2010,  33.900 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 1.3 E, rok prod. 2019, kraj., I-wł.,  

serwisowany, F-VAT,  59.900 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.,  73.000 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

Wybrane samochody na dzień 19 sierpnia 2022
AUDI A6 
2.0 D, rok prod. 2021, 
I-wł., serwisowany, F-VAT,
gwarancja producenta

209.900 zł

 ■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj
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 ■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj
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