
Ministerstwo Spraw We-
wnętrznych i Administracji 
zdecydowało o dystrybucji 
tabletek z jodkiem potasu. 
W ubiegłym tygodniu trafiły 
one do powiatowych jedno-
stek Państwowej Straży 
Pożarnej – tuż po doniesie-
niach, związanych z 
prowadzonymi walkami w 
rejonie Zaporoskiej Elek-
trowni Atomowej. Jak 
podkreśla resort, to standar-
dowa procedura, wynikająca 
z przepisów prawa i stoso-
wana na wypadek 
wystąpienia ewentualnego 
zagrożenia radiacyjnego. W 
obecnej chwili takie zagro-

żenie jednak nie 
występuje.

– W ramach 
działań z zakresu 
zarządzania kry-
zysowego i 
ochrony ludno-

ści, w związku z informacjami 
medialnymi dotyczącymi walk 
w rejonie Zaporoskiej Elek-
trowni Atomowej, w ubiegłym 
tygodniu do komend powia-
towych Państwowej Straży 
Pożarnej przekazano tabletki 
zawierające jodek potasu. Jest 
to standardowa procedura, 
przewidziana w przepisach 
prawa i stosowana na wypa-
dek wystąpienia ewentualne-
go zagrożenia radiacyjnego – 
poinformowało w specjalnym 
komunikacie Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych i Admi-
nistracji. Resort podkreślił 
także, że w obecnej chwili ta-
kie zagrożenie nie występuje, 
a sytuacja jest na bieżąco mo-
nitorowana przez Państwową 
Agencję Atomistyki. – Służby 
odpowiedzialne za bezpie-
czeństwo państwa są w cią-
głej gotowości, a odpowied-
nia ilość jodku potasu jest za-
bezpieczona dla każdego, kto 

będzie tego potrzebował. Na-
leży podkreślić, że profilak-
tyczne przyjmowanie jodku 
potasu na własną rękę jest 
odradzane przez lekarzy i 
specjalistów – dodaje MSWiA. 
Przyjmowanie na wszelki wy-
padek jodku potasu czy płynu 
Lugola gdy nie ma zagrożenia 
promieniowaniem radioak-
tywnym może zaszkodzić 
zdrowiu, gdyż jod nie jest 
obojętny dla organizmu. Nie 
wolno przekroczyć dopusz-
czalnej dawki, ponieważ może 
to grozić uaktywnieniem tar-
czycy i doprowadzić do jej 
nadczynności. Jest to właśnie 
główne działanie niepożąda-
ne. Należy przy tym zazna-
czyć, że nadczynność tarczycy 
w niektórych przypadkach 
może stanowić zagrożenie dla 
życia (dotyczy to m.in. osób z 
zaburzeniami układu krąże-
nia).
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GDDKiA

Będzie bezpieczniej  
na DK43 w Zajączkach 
Drugich

Wyprzedzał na przejściu dla pieszych

Otrzymał 1500 zł 
mandatu i 15 punktów 
karnych

Generalna Dyrekcja Dróg Krajo-
wych i Autostrad podpisała 
umowę na wykonanie inwestycji, 
która ma poprawić bezpieczeń-
stwo ruchu drogowego na DK43 
w miejscowości Zajączki Drugie  
(gmina Krzepice). Za niespełna 
pół roku powinien pojawić się 
tam 400-metrowy chodnik oraz 
dedykowane oświetlenie na 
przejściu dla pieszych. Ponadto 
zostaną przebudowane również 
zjazdy i odwodnienie drogi,  
a także zmodyfikowane zostanie 
oznakowanie pionowe i po-
ziome. Koszt tej inwestycji to  
1 179 939 zł.

– Wykonawca będzie miał 
pięć miesięcy na zaprojektowanie 
i budowę prawie 400-metrowego 

chodnika oraz dedykowanego 
oświetlenia na przejściu dla pie-
szych. Chodnik ułatwi bezpieczne 
poruszanie się wzdłuż drogi, a do-
świetlenie przejścia dla pieszych 
zapewni odpowiednia widocz-
ność, ułatwiając odpowiednio 
wczesną reakcję kierowców. Na 
odcinku objętym budową chodni-
ka przebudowane zostaną rów-
nież zjazdy i odwodnienie drogi. 
Tam, gdzie będzie to niezbędne, 
zmodyfikowane zostanie oznako-
wanie pionowe i poziome. Zada-
nie za kwotę 1 179 939 zł wykona 
firma Gramar z Lublińca. Inwesty-
cja realizowana jest w ramach rzą-
dowego Programu Bezpiecznej In-
frastruktury Drogowej – informuje 
GDDKiA.

Podczas działań kłobuckiej dro-
gówki wspomaganej przez 
Ruchome Stanowisko Dowo-
dzenia zatrzymany został 
36-letni kierowca toyoty, który 
wyprzedzał na przejściu dla pie-
szych. Został ukarany mandatem 
w wysokości 1500 zł i 15 punk-
tami karnymi.

Mundurowi z kłobuckiej drogów-
ki przeprowadzili kolejne w tym 
roku działania ukierunkowane na 
poprawę bezpieczeństwa pie-
szych. Policjanci monitorowali 
skrzyżowania oraz oznakowane 
przejścia dla pieszych na terenie 
naszego powiatu, gdzie przede 
wszystkim kontrolowali wzajemne 
relacje pomiędzy pieszymi i kie-
rowcami. Stróże prawa zwracali 
uwagę na to, czy w tych miejscach 
uczestnicy ruchu przestrzegają 
obowiązujących przepisów. Pod-
czas działań kłobuccy policjanci 
byli wspierani przez Ruchome Sta-
nowisko Dowodzenia z KWP w Ka-
towicach, czyli specjalistyczny po-

jazd rejestrujący wykroczenia.
W czasie akcji stróże prawa za-

trzymali między innymi kierowcę 
toyoty, który na ul. Kłobuckiej w 
Gruszewni wyprzedzał inne po-
jazdy na oznakowanym przejściu 
dla pieszych. Niebezpieczny ma-
newr kierowcy został zarejestro-
wany przez RSD, a następnie od-
tworzony sprawcy wykroczenia. 
Za popełnione wykroczenie 
36-letni mieszkaniec powiatu czę-
stochowskiego został ukarany 
mandatem karnym w wysokości 
1,5 tysiąca złotych. Dodatkowo 
na konto mężczyzny trafiło 15 
punktów karnych!

 ■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj

Tabletki trafiły już jednostek powiatowych

Jodek potasu  
w razie zagrożenia 
radiacyjnego
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AKTUALNOŚCI

Neuroblastoma zaatakowała malutką Olunię!

Możecie pomóc, wspierając zbiórkę
Aleksandra Pędziak to sied-
miomiesięczna dziewczynka, 
która cierpi na bardzo agre-
sywny rodzaj neuroblastomy. 
Przeszła już operację wycięcia 
guza w nadnerczu, ale to nie 
koniec zmagań. Przed małą 
Olą jeszcze długa droga do 
całkowitego wyzdrowienia. 
Jej rodzice proszą o pomoc w 
ratowaniu córeczki.

 
Życie rodziny Pędziak prze-

wróciło się do góry nogami 25 
kwietnia 2022 roku, kiedy mała 
Ola została skierowana do szpi-
tala na dalszą diagnostykę. – To 
miało być tylko kontrolne USG 
jamy brzusznej, jednak od tam-
tej pory naszym drugim do-
mem stał się oddział onkologii 
w Centrum Zdrowia Dziecka w 
Warszawie. Pierwszy tydzień w 
szpitalu był tygodniem badań. 
Ola to nasza mała bohaterka. 
Dzielnie zniosła zastrzyki, przy-
gotowania do badań i same ba-
dania. W trzeciej dobie pobytu 
w szpitalu zaproszono nas na 
rozmowę. To wtedy usłyszeli-
śmy diagnozę mrożącą krew w 
żyłach: “Państwa córka ma no-
wotwór z przerzutami do wą-
troby. Konieczna jest pilna ope-
racja”. 4 maja 2022 roku Olunia 
przeszła operację wycięcia guza 
w nadnerczu. Mieliśmy dużo 
szczęścia, że udało się go wy-
ciąć w całości! Ola ma dopiero 
kilka miesięcy, a za sobą już 3 
miesiące podawania chemii. 
Nie obyło się niestety bez powi-
kłań. Córeczka praktycznie po 
każdej dawce chemii potrzebo-
wała przetoczenia krwi. Im jest 
starsza, tym trudniej jej przy-
brać na wadze… To wszystko 
okrutnie nas przeraża! – mówią 
rodzice siedmiomiesięcznej  
Aleksandry, którą czeka drugi 
etap leczenia – autoprzeszczep 
szpiku.

– Ja – mama Oli, bardzo się bo-
ję, ponieważ zostaniemy wraz z 
Olą same, zamknięte w izolacji 
na co najmniej miesiąc. Izolacja 
to czas sterylnych ubranek, ale 
przede wszystkim całkowitego 
braku odwiedzin. Po au-

toprzeszczepie czeka nas jesz-
cze immunoterapia, która bę-
dzie trwała 5 miesięcy. Przed 
nami jeszcze długa droga, ale 
jesteśmy dobrej myśli. Wiemy, 
że nasza córka będzie zdrowa i 

usłyszymy słowa “remisja całko-
wita”. Aby jednak ta remisja 
mogła trwać w nieskończoność, 
potrzebujemy Waszej pomocy 
już teraz. W Nowym Jorku do-
stępna jest szczepionka prze-
ciwko wznowieniu choroby no-
wotworowej, niestety jest ona 
bardzo kosztowna. W przypad-
ku naszej małej córeczki będzie 

jednak niezbędna, ponieważ 
nawrót może być bardzo trud-
ny do pokonania – podkreśla 
pani Małgorzata. Razem z mę-
żem, panem Sebastianem, pro-
szą o pomoc na tym ostatnim 

etapie leczenia. – Ta szczepion-
ka to nasza ogromna i jedyna 
szansa, aby Ola już nigdy więcej 
nie musiała ponownie przez to 
wszystko przechodzić – zazna-
czają i apelują o pomoc.

Link do zbiórki: 
https://www.siepomaga.pl/

olunia-pedziak

Poszukiwani świadkowie

Włamanie i kradzież na cmentarzu
We wrześniu na terenie cmen-
tarza parafialnego w Lublińcu 
doszło do włamań i kradzieży. 
Skradziony został sprzęt go-
spodarczy oraz pieniądze. 
Funkcjonariusze Komendy Po-
wiatowej Policji w Lublińcu 
poszukują świadków tego zda-
rzenia. Do pierwszej kradzieży, 
w której łupem padł sprzęt go-
spodarczy miało dojść w 
okresie pomiędzy 3-5 wrze-
śnia, a 15 września skradziono 
pieniądze.

– O kontakt z funkcjona-
riuszami prowadzącymi sprawę 
kradzieży sprzętu gospodarcze-
go oraz włamania i kradzieży 
pieniędzy z pomieszczeń biuro-
wych na cmentarzu przy ulicy 
Plebiscytowej w Lublińcu pro-
szone są wszystkie osoby, które 
są w posiadaniu istotnych infor-
macji mogących przyczynić się 
do ustalenia tożsamości spraw-
ców tych zdarzeń. Śledczy pro-
szą również o kontakt wszystkie 
osoby, które w okresie 3-5 

września przechodziły w rejonie 
cmentarza i były świadkami 
kradzieży, czy też 15 września 
około godziny 22.30 widziały 
dwóch mężczyzn przebywają-
cych na terenie lub okolicach 
cmentarza – informuje KPP w 
Lublińcu. Informacje można 
przekazywać osobiście, telefo-
nicznie pod numerem telefonu 
47 85 832 55 lub za pośrednic-
twem poczty e-mail: komen-
dant@lubliniec.ka.policja.gov.
pl.

3. edycja wydarzenia

Policjanci na Pikniku 
Służb Mundurowych

Seans filmu

„Paryż, 13. dzielnica” w OPK

Policjanci z komendy miejskiej 
i samodzielnego pododdziału 
prewencji w Częstochowie 
uczestniczyli w pikniku mun-
durowym „Razem w szyku”, 
zorganizowanym przez Woj-
skową Komendę Uzupełnień. 
Na Palcu Biegańskiego spotkali 
się przedstawiciele różnych 
służb dbających o bezpieczeń-
stwo. Stróże prawa 
prezentowali swoje radiowozy, 
motocykl, rower i sprzęt wyko-
rzystywany w codziennej 
służbie. Zachęcali też do wstą-
pienia w szeregi policji.

W piątek już po raz trzeci na 
Placu Biegańskiego w Często-
chowie odbył się piknik „Razem 
w szyku”, którego organizato-
rem była Wojskowa Komenda 
Uzupełnień. W jednym miejscu 
można było spotkać przedsta-
wicieli różnych służb dbających 
na co dzień o szeroko rozumia-

ne bezpieczeństwo. Przecha-
dzający się częstochowskimi 
Alejami mogli zobaczyć stoiska 
policji, wojska, straży granicz-
nej, straży pożarnej, służby wię-
ziennej, izby administracji skar-
bowej, ratownictwa medyczne-
go i klas o profilu munduro-
wym. Wszyscy prezentowali 
swoje wyposażenie, uzbrojenie 
oraz sprzęt, którym dysponują 
podczas codziennych zadań. 
Policjanci z komendy miejskiej, 
w tym z wydziału ruchu drogo-
wego oraz profilaktycy z wy-
działu prewencji, a także poli-
cjanci z samodzielnego podod-
działu prewencji w Częstocho-
wie w ramach akcji „zostań jed-
nym z nas” zachęcali do obej-
rzenia radiowozów, motocykla 
a także chętnie opowiadali o 
tym jak wygląda praca w policji 
i jakie są wymagania do wstą-
pienia w jej szeregi.

Seans filmu Jacquesa 
Audiarda w Ośrodku 
Promocji Kultury odbę-
dzie się w najbliższy 
czwartek, 29 września, 
o godz. 19. Wstęp 
wolny.

Pokazywany w Cannes 
w roku 2021 ,,Paryż, 13. 
dzielnica” to bazująca na 
bestsellerowym komiksie ,,Kil-
ling and Dying” Adriana Tomi-
ne’a (w Polsce wydanym jako 
,,„Śmiech i śmierć”)  komedia 
romantyczna, podtrzymująca 
legendę stolicy Francji jako sto-
licy miłości i seksu, portretująca 
ją jako wieloetniczny tygiel – 
opleciony siatką niezliczonych 
połączeń, powodującą bezu-
stanne problemy z komunika-
cją. Przy tym wszystkim jest 
portretem współczesnego po-
kolenia 30-latków, poddanych 
stanowi ciągłego zawieszenia i 
niestałości we współczesnym 
kapitalizmie, dzielących miesz-
kanie z innymi ludźmi, ciągle 
zmieniającymi miejsce pracy, 
zarobkującymi, ale bez możli-
wości zapuszczenia gdziekol-
wiek korzeni, szukającymi uzna-
nia i bliskości.    

Pracownica call centre Emile 
(w tej roli Lucie Zhang) dzieli 
mieszkanie z zapadającą się w 
demencję babcią. Dziewczyna 
ucieka od codzienności w nie-
zobowiązujący seks. Ze wzglę-
dów finansowych znajduje so-
bie współlokatora – niespełnio-
nego intelektualnie nauczyciela 
Camille’a (gra go Makita Sam-
ba). Jednocześnie agentka nie-
ruchomości Nora (grana przez 

Noemi Merlant) przyjeżdża do 
Paryża studiować prawo. Losy 
tych trzech postaci przeplatają 
się wielokrotnie w zabawnych, 
ale i dramatycznych okoliczno-
ściach…

Recenzujący film na portalu 
,,Pełna sala” Marcin Prymas 
wskazuje na związki tego obra-
zu z kinem zmarłego niedawno 
Jean Luca Godarda. Pisze m.in. 
W warstwie fabularnej objawia 
się to po pierwsze dużym na-
stawieniem na społeczno-eko-
nomiczny kontekst przedsta-
wionej historii. Większość waż-
nych życiowych decyzji bohate-
rów, tudzież ich dylematów, 
dyktowana jest raczej egoistycz-
ną potrzebą przeżycia, niż wiel-
kimi uczuciami i emocjami. Jed-
nocześnie całość ujęta zostaje 
w dość bezpretensjonalny i nie-
zwykle komediowy ton, dzięki 
czemu nigdy nie wchodzi w nie-
bezpieczne rejony kina społecz-
nego.  

Pokaz w ramach cyklu ,,Play-
back”, pokazującego ambitne, 
artystyczne kino, odbędzie się 
w czwartek, 29 września, o 
godz. 19 w OPK ,,Gaude Mater” 
przy ul. Dąbrowskiego 1. Wstęp 
wolny!
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Tel. 694 132 231   email: kontakt@psiaduszka.pl

Jeśli szukasz pieska do adopcji, dobrze trafiłeś ;)

Fundacja Psia Duszka

Alpik vel Kiler ma 
3 lata i  7 kg wagi. Jest malutki 
i  poręczny :) Piesek wciąż szuka 
swojego miejsca na świecie. Jego 
historia zaczęła się, gdy trafił do 
adopcji do rodziny, która dała mu 
miłość i bezpieczeństwo. Wszystko 
stracił po kilku latach gdy sytuacja 
zmieniła się na tyle, że dotych-
czasowi opiekunowie nie mogli 
dłużej sprawować opieki nad pie-
skiem. Kiler wrócił do fundacji. Jest 
psem wpatrzonym w  człowieka, 
ale w  bardzo zdrowym wymiarze. 
Nie jest zaborczy ani kontrolujący. 
Idealnie nadaje się do domu, gdzie 
są dzieci w  wieku szkolnym. Jest 
niezwykle delikatny w  kontaktach 
z  domownikami. Kładzie się na 
pleckach, wystawia brzusio do gła-
skania i  chętnie uczestniczy w  ak-
tywnościach. W domu gdzie nie ma 
innych psów w  spokojnej okolicy, 
będzie psem idealnym. Centrum 
miasta i  nadmierny ruch zwie-
rząt i  ludzi mocno go stresuje, ale 
pracujemy nad tym intensywnie. 
Rodzinie która zdecyduje się na ad-
opcję zapewniamy pełne wsparcie 
trenera i behawiorysty. Kilerek jest 
wspaniałym, maleńkim pieskiem, 
który pokocha swoją rodzinę od 
razu i  będzie jej wierny do końca 
swoich dni. Jedyna jego wada to 
wybiórczość w  tolerowaniu gości. 
Jednych kocha od razu innych do-
piero po chwili. Jednak przy tak 
małym psiaku i  jego motywacji do 
nauki, można ten problem bardzo 
szybko przepracować, bądź uniknąć 
sytuacji kiedy piesek mógłby źle 
się zachować. Na pewno nie na-
daje się do domu gdzie jest bardzo 
duża rotacja ludzi i  zwierząt, lub 
pojawiają się goście ze swoimi pie-
skami.  W  innych okolicznościach 
odnajdzie się idealnie i  wniesie do 
niego dużo radości i  bezcenną psią 
miłość. Tak bardzo chcemy aby ten 
piesek miał już dom. Długo czeka 
i  traci najfajniejszy czas z  życia 
który mógłby spędzić z kochającym 
człowiekiem.

Kontakt w sprawie adopcji:
 tel. 694 132 231

Bryś ma około 5 lat, jest zaszcze-
piony, odrobaczony, wykastrowany 

i zaczipowany. 
Brysia zabraliśmy ze schroniska 

w  Szczytach, chłopak nie znał smyczy 
i  ze strachu próbował straszyć wolonta-

riuszy przez kraty. Niestety miał pecha, bo 
nasza dzielna ekipa spacerowa nie takie przy-

padki na Cisiu przerabiała. Teraz obecnie Brysiu 
dzielnie spaceruje na smyczy i  zaczął wybierać się na akcje promujące Fun-
dacje w  samym centrum Częstochowy. Brysiu nie narzeka już na dotyk czło-
wieka i z coraz większą chęcią szuka z nim kontaktu. 
Bryś, jak to każdy ma wybranych przyjaciół dlatego, jeśli miałby zamieszkać 
z  innym psem, polecamy spacer zapoznawczy. Chociaż musimy wspomnieć, 
że powoli przekonuje się chętniej do większej grupy psiaków. Czy w  Twoim 
domu znajdziesz miejsce dla Brysia?

Kontakt w sprawie adopcji: tel. 694 132 231

BR Y Ś
Sara to 7 letnia sunia z przyjaznym 
charakterem i prawie 4 letnim stażem 
w naszej Fundacji! 
Jest cudna, z  wyglądu przypomina 
trochę krótkowłosego owczarka 
niemieckiego, który skurczył się 
w praniu:)
Mimo, że jest już dorosła to ma świetny 
kontakt z ludźmi, bardzo lubi dwunoż-
nych, jest miła, przyjacielska, chętnie 
nawiązuje relacje.
Sara niecierpliwie czeka na nowy dom, 
potrafi chodzić na smyczy – stara się 
chodzić przy nodze, chętnie spędza 
czas z  ludźmi. Zna warunki domowe, 
jednak zamiast bloków idealny byłby 

dla niej dom z ogródkiem:)

Kontakt w sprawie adopcji:
 tel. 694 132 231

Sushi został odłowiony na te-
renie gm. Herby, 3 miesiące temu. Nie-
stety Sushi już dłużej nie może czekać 
na swojego człowieka i  postanowił 
szukać domu.
Sushi ma 3 lata i  jest już gotowy do 
adopcji, ma wszystkie szczepienia 
oraz przeszedł zabieg kastracji, jest 
też zaczipowany. Chłopak jest ener-
giczny i nudy z  im nie ma. Sushi kocha 
bardzo ludzi i  jest do każdego przy-
jaźnie nastawiony, uwielbia pieszczoty 
po łebku. Sushi nie szuka też konfliktu 
z innymi psami.
Wielkim skrócie Sushi jest młody, 
piękny, zdrowy, przyjaźnie nastawiony 
do ludzi i zwierząt. Pies ideał, któremu 
brak tylko domu! Psiak przebywa 
w okolicy Częstochowy.

Kontakt w sprawie adopcji:
 tel. 694 132 231

Stilo  - piesek który był bardzo 
zagubiony. Jest przykładem jak 
można niechcący pomimo ogromnej 
miłości popełnić błędy, które zaważą 
na przyszłości zwierzaka. Stilo nie 
jest psem dla każdego. A może jest ale 
dla każdego kto zechce się nauczyć 
jego obsługi. Wystarczy poznać kilka 
zasad i  życie z  tym psiakiem będzie 
czystą przyjemnością. Stilo kocha 
spacery, codziennie wychodzi na nie 
z  miłymi dzieciaczkami z  Herbów, 
które licznie przychodzą go odwie-
dzać i zabierać na przechadzki. Psiak 
nadaje się do domu gdzie nie ma 
psów lub jest stanowczy pozytywny 
opanowany piesek lub sunia. Akcep-
tuje koty. Jest bardzo spokojny i  lubi 
przebywać w samochodzie, u fryzjera 
i  weterynarza grzecznie pozwala na 
dotyk i  pielęgnację. Stlio nie nadaje 
się do małych dzieci i psów z proble-
mami, bo sam ma kilka do przepra-
cowania. Nowy właściciel dostanie 
kompleksową i  profesjonalną pomoc 
trenerską w ramach adopcji.

Kontakt w sprawie adopcji:
 tel. 694 132 231

AL P I K

SU S H I

SA R A

S T I L O
GAN DA L F   R U D Y

Gandalf Rudy - na tyle wie-
kowy, aby mieć imię i nazwisko:)
Ile miłości jest w psiej starości?
Dziadzio znaleziony w krzakach przez 
wędkarzy. Przeuroczy jegomość. 
Chętny na pieszczoty i  dzielnie kro-
czący przy człowieku. Piesek szuka 
domu tymczasowego. Zapewniamy 

wszystko, tylko daj mu miejsce i uwagę.

Kontakt w sprawie adopcji:
 tel. 694 132 231

POK U S
Pokus chciałby szybciutko mieć 
dom i  człowieka, który go bardzo po-
kocha na długie psie lata. Chłopak wy-
rośnie na pieska mniejszych rozmiarów 
max ok 15 kg. Oddamy to cudo tylko do 
warunków domowych i dzieci od 7 roku 

życia.

Kontakt w sprawie adopcji:
 tel. 694 132 231
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 ● Aparat fotograficzny Polaroid, 
cena 80 zł. Tel. 514 277 061

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

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

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

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

 ● Dekoder DVB-T2 marki LCT, no-
wy 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

 ● Dzwi harmonijkowe. 
 Tel. 501 109 822

 ● Drzwi pokojowe białe z szybka-
mi. Tel. 501 109 822

 ● Drzwi wewnętrzne białe 80 - 
bez futryny, tylko skrzydła: 1 szt. 
lewe, 5 szt. prawe - 50 zł/szt.  
Tel. 509 024 239

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

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

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

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

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

godz. 17.00 - 19.00.

 ● Kamienie białe ogrodowe 
ozdobne, 1,80 kg,  
tel. 508 747 290

 ● Kiosk typu „RUCH”, tanio sprze-
dam, tel. 695 480 723

 ● Koła do Opla 15 na stalowych 
felgach, tel. 501 608 730

 ● Kozako-skarpety czarne, rozm. 
40, 40 zł,  tel. 660 714 015

 ● Kosze wiklinowe, 2 szt. 
Tel. 792 017 815

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

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

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

 ● Łóżko rehabilitacyjne, elek-
tryczne, sterowane pilotem 
w czterech pozycjach, wysięgnik  
z uchwytem, drewniane wykoń-
czenie obudowy, nowy materac. 
Nie używane. Cena 1400 zł.  
Tel: 500 486 920

 ● Maszyna do szycia przemysło-
wą, marki „minerva” - stan bar-
dzo dobry. Cena do negocjacji.  
Tel. 603 521 686

 ● Materac masujący rehabilitacyj-
ny Enabiol” prod. niemieckiej. 
Podstawowe informacje:  
w internecie wpisać słowo  
„Vitberg”, wskazania do terapii: 
bóle kręgosłupa i karku,  
skurcze łydek i inne.  
Tel: 514 621 011

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

 ● Materace samopompujące 2 
szt. Tel. 792 017 815

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

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

OGŁOSZENIA ABONAMENTOWE

SPRZEDAM 

 ● Odtwarzacz MANTA DVD-007 
EMPEROR 2 z karaoke (pilot, 
mikrofon w zestawie), w bdb 
stanie, 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, Częstocho-
wa, tel. 535 988 066

 ● Regał drewniany na książki 
3x2m. Tel. 792 017 815

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

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

 ● Spodnie męskie nowe na 130 
cm w pasie, cena: 50 zł. 
Tel. 514 277 061

 ● Stół rozsuwany,  
tel. 792 017 815

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

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

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

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

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

 ● Umywalka, z „Koła”, z baterią 
i szafką, wymiar 65 x 47,  

tel. 501 109 822

 ● Wanna metalowa, używana,  
w dobrym stanie, wym. 170 x 
75.Tel. 501 109 822

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

 ● Wzmacniacz gitarowy VOX, VT 
20+, 30W, b. dobry, cena 400 zł. 
Tel: 697 272 102

USŁUGI
 ● Angielski - tłumaczenia umów, 
CV, dokumentów, działalność od 
1996, tel. 508 569 307

 ● Usługi psychologiczne / Często-
chowskie Centrum Diagnozy  
i Terapii, tel. 34 365 50 94, 
tel. 600 133 134

 ● Flash gsm profesjonalny  
serwis telefonów komórkowych 
oraz nawigacji gps. Cz-wa, al. Wolno-
ści 10 (w bramie). Tel. 888 149 969

 ● Hydraulik tanio, solidnie.  
Tel. 532 340 888

 ● Malowanie obrazów,  
szkicowanie. Tel. 667 499 164

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

INNE
 ● 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

 ● Pracownik gospodarczy z do-

świadczeniem podejmie pracę. 

Tel. 665 226 044

Treść ogłoszenia: 

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

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

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

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

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

    MOTORYZACJA

    NIERUCHOMOŚCI

    KUPIĘ     SPRZEDAM     ODDAM

    PRACA     INNE    MATRYMONIALNE

KUPON na bezpłatne ogłoszenie 
-  Życie Częstochowy i Powiatu  - 
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BMW 430 GRAND COUPE 
2.0 E 4x4, rok prod. 2019, 
kraj., I-wł., serwisowany, 
F-VAT
129.900 zł

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

137.900 zł

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

139.900 zł

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

188.900 zł

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

62.900 zł

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

77.900 zł

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

43.900 zł

AUDI A6 1.8 E, rok prod. 1998, 9.900 zł

AUDI A6 2.0 D, rok prod. 2017/2018, kraj., I-wł.,  
serwisowany, F-VAT 135.900 zł

AUDI A6 2.0 D, QUATRO S TRONIC, rok prod. 2018, 
kraj., I-wł., serwisowany, F-VAT 139.900 zł

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

BMW X1 2.0 D, rok prod. 2010, automat,  39.900 zł

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

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

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

FIAT PUNTO 1.3 D, rok prod. 2005,  3.800 zł

FORD FIESTA 1.6 D, rok prod. 2010,  24.500 zł

FORD FOCUS 1.6 E, rok prod. 2008,  14.900 zł

FORD FOCUS 1.5 D, rok prod. 2017, I-wł., serwisowany, 
F-VAT 44.900 zł

HONDA CIVIC 1.8 E, rok prod. 2009,  28.200 zł

MERCEDES GLC 250, 2.0 E, rok prod. 2018, 4x4, automat, 
kraj., I-wł., F-VAT,                       166.900 zł

MERCEDES ML, 3.0 D, rok prod. 2008,             39.900 zł

OPEL ASTRA V, 1.6 D, rok prod. 2018, kraj., I-wł.,  
serwisowany, F-VAT            43.900 zł

OPEL CORSA C, VAN, 1.3 E, rok prod. 2005, kraj., I-wł.,  
 3.900 zł

OPEL INSIGNIA 1.5 E, rok prod. 2019, kraj., I-wł.,  
serwisowany, F-VAT 75.900 zł

PEUGEOT 308 SW 1.6 D, rok prod. 2009, automat, 17.900 zł
PEUGEOT 5008 1.6 E, rok prod. 2011,  15.800 zł
RENAULT MEGANE SCENIC 1.5 D, rok prod. 2014, 25.900 zł
RENAULT LAGUNA III 2.0 D, rok prod. 2010, kraj., I-wł.,    

 19.900 zł
SMART MCC 0.6 E, rok prod. 2002, 6.800 zł
TOYOTA YARIS 1.3 E, rok prod. 2006, 16.700 zł
VOLVO S60 2.0 D, rok prod. 2017, kraj.,  72.500 zł
VOLVO XC60 2.0 E, rok prod. 2020, kraj., I-wł.,  

serwisowany, F-VAT  179.900 zł
VW NEW BEETLE 2.0 E, rok prod. 1999, 7.500 zł
VW PASSAT 1.9 D, rok prod. 2006,   12.900 zł
VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2018, kraj., I-wł., serwiso-

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

VW TOURAN 2.0 D, rok prod., 2006, 7-os.,   12.900 zł

Wybrane samochody na dzień 23 września 2022
AUDI A6 
2.0 D, rok prod. 2021, 
I-wł., serwisowany, F-VAT,
gwarancja producenta

219.900 zł
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 ■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj

O NAS


