
W Wyższej Szkole Zarządzania 
w Częstochowie odbyła się XXIX 
Międzynarodowa Konferencja 
Naukowa – „Rola pielęgniarki w 
opiece nad pacjentem z pląsa-
wicą Huntingtona” realizowana 
przy współpracy z Polskim Sto-
warzyszeniem Choroby 
Huntingtona. Wydarzenie było 
nie tylko szansą dla studentów 
do poznania tajników opieki nad 
pacjentem z tą przypadłością, 
ale także dla osób postronnych, 
aby zrozumieć, czym jest cho-
roba Huntingtona i dlaczego 
osoby, które na nią cierpią są tak 
bardzo stygmatyzowane.

– Wydarzenie to zorganizowali-
śmy dla pielęgniarek i pielęgnia-
rzy, dla studentek i studentów 
pielęgniarstwa, a także wszystkich 
tych osób, które zaszczyciły nas 

swoją obecnością, 
aby szerzyć wiedzę 
na temat choroby 
Huntingtona. To 
rzadka choroba neu-
rologiczna, bardzo 
mało znana wśród 

społeczności. Ludzie, którzy na 
nią cierpią są bardzo stygmatyzo-
wani, podejrzewani o to, że są pi-
jani lub pod wpływem narkoty-
ków. Mają ruchy mimowolne, któ-
rych niestety nie można wyhamo-
wać i dlatego są tak bardzo nega-
tywnie odbierani – powiedziała w 
rozmowie z naszą redakcją Danu-
ta Lis, prezes Polskiego Stowarzy-
szenia Choroby Huntingtona.

Choroba Huntingtona jest dzie-
dziczną chorobą mózgu, powodu-
je obumieranie neuronów w mó-
zgu. W miarę obumierania komó-
rek mózgu, osoby z chorobą Hun-
tingtona tracą możliwość kontro-
lowania ruchów i emocji, przypo-
minania sobie ostatnich zdarzeń 
oraz podejmowania decyzji. Cho-
roba prowadzi do niepełnospraw-
ności i śmierci. Jest ona genetycz-
nie uwarunkowana, spowodowa-
na obecnością ‘wadliwego’ genu. 
Ryzyko jej odziedziczenia jest ta-
kie samo dla mężczyzn i kobiet. 
Objawy choroby Huntingtona po-
jawiają się zazwyczaj pomiędzy 
30. i 45. rokiem życia, jednak cho-
roba może ujawniać się nawet u 

5-letnich dzieci, jak również u do-
rosłych po 70. roku życia. W cho-
robie Huntingtona opisuje się trzy 
główne typy objawów: objawy fi-
zykalne, takie jak ruchy mimowol-
ne i nieporadność ruchowa, obja-
wy emocjonalne, jak depresja, 
drażliwość oraz skłonność do na-
tręctw, zaburzenia poznawcze, ta-
kie jak utrata zdolności zapamię-
tywania, niemożność skupienia 
uwagi oraz trudności w podejmo-
waniu decyzji. Istnieje duża róż-
norodność objawów choroby i nie 
u wszystkich występują one w ta-
kim samym stopniu nasilenia. 
Więcej o chorobie Huntingtona 
można przeczytać na stronie Sto-
warzyszenia: http://www.hunting-
ton.pl/ Podczas konferencji swo-
imi doświadczeniami i wiedzą po-
dzielili się m.in. prof. Jimmy Pol-
lard ze Stanów Zjednoczonych 
oraz zawodowy pielęgniarz psy-
chiatryczny Mike Wooldridge z 
Wielkiej Brytanii. Wydarzeniem 
towarzyszącym konferencji było 
uroczyste czapkowanie studen-
tów pielęgniarstwa Wyższej Szko-
ły Zarządzania w Częstochowie.
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DK 46 w Lgocie Błotnej

Saab dachował, kierowca szarej 
toyoty uciekł. Policja prosi 
o pomoc w jego znalezieniu
Policja poszukuje świadków wypadku drogowego, do 
którego doszło wczoraj,  30 września około godziny 10:40 
na DK 46 w miejscowości Lgota Błotna (223,3 km). Przy-
byli na miejsce mundurowi ustalili, że kierujący Toyotą 
koloru szarego (prawdopodobne początkowe numery to 
ELW) jadąc w  kierunku Szczekocin, podjął manewr wy-
przedzania ciągu pojazdów. W  wyniku tego kierujący 
pojazdem Saab, uciekł w  kierunku pobocza, by uniknąć 
zderzenia i uderzył w betonowy przepust. Samochód da-
chował.

Kierujący Saabem w  wyniku odniesionych obrażeń trafił 
do szpitala. Poszukiwany jest kierowca toyoty, który odje-
chał z miejsca wypadku. Osoby mogące pomóc w ustaleniu 
okoliczności wypadku, lub posiadają zapis z kamery samo-
chodowej, który nagrał zdarzenie lub wymieniony pojazd 
Toyota Avansie proszone są o kontakt z oficerem dyżurnym 
Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie pod numerem te-
lefonu 47 858 1255.

Są akty oskarżenia

Zaatakowali ratowników 
medycznych
W sierpniu doszło do dwóch podobnych sytuacji, w któ-
rych dwaj mężczyźni –  Mariusz B. i  Dariusz B. naruszyli 
nietykalność cielesną pracowników Pogotowia Ratunko-
wego w  Częstochowie. Ratownicy zostali zaatakowani 
podczas udzielania pomocy. Prokuratura Rejonowa Czę-
stochowa-Północ skierowała do Sądu Rejonowego 
w Częstochowie akty oskarżenia przeciwko sprawcom.

Do pierwszej sytuacji doszło 11 sierpnia 2022 roku. Wów-
czas partnerka 42-letniego Mariusza B. wezwała pogoto-
wanie ratunkowe w związku z doznanym przez niego ura-
zem nogi. W trakcie czynności podejmowanych przez zało-
gę karetki, znajdujący się pod wpływem alkoholu Mariusz 
B. odepchnął ratownika medycznego i uderzył go pięścia-
mi w klatkę piersiową.

Do kolejnego zdarzenia doszło 26 sierpnia 2022 roku. W tym 
dniu ratownicy medyczni udali się w okolice cmentarza Kule 
w Częstochowie, aby udzielić pomocy 58-letniemu mężczyźnie 
z raną ciętą ręki. W czasie udzielania świadczeń medycznych, 
nietrzeźwy mężczyzna uderzył ratownika medycznego pięścią 
w twarz.

– W postępowaniach Mariuszowi B. i Dariuszowi B. przedsta-
wiono zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej ratowników 
medycznych w trakcie pełnienia czynności służbowych. Prze-
słuchani w charakterze podejrzanych sprawcy przyznali się do 
zarzucanych im przestępstw i zadeklarowali dobrowolne pod-
danie się karze. Mariusz B. był w przeszłości karany za prze-
stępstwo zniszczenia mienia, a Dariusz B. jest osobą nie kara-
ną.  Zarzucane oskarżonym przestępstwa są zagrożone karą 
pozbawienia wolności do 3 lat – informuje prokurator Tomasz 
Ozimek, rzecznik prasowy częstochowskiej prokuratury.

Co istotne, zgodnie z art.5 ust.1 ustawy o Państwowym Ra-
townictwie Medycznym, osoba wchodząca w skład zespołu ra-
townictwa medycznego korzysta z  ochrony przewidzianej 
w  kodeksie karnym dla funkcjonariuszy publicznych, co 
skutkuje dla sprawcy przestępstwa surowszą odpowiedzial-
nością karną.

 ■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj

Międzynarodowa Konferencja Naukowa

O chorobie Huntingtona 
w Wyższej Szkole 
Zarządzania  
w Częstochowie
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AKTUALNOŚCI

SGP2

Jakub Miśkowiak 
wywalczył  
brązowy medal!
Na toruńskiej Motoarenie, gdzie rozgrywany był 
wczoraj ostatni już w tym sezonie turniej SGP2, na 
starcie finałowego wyścigu stanęli sami Polacy. 
Zwyciężył Jakub Miśkowiak, zapewniając sobie w 
klasyfikacji końcowej brązowy medal. Po tytuł in-
dywidualnego mistrza świata juniorów sięgnął 
ostatecznie Mateusz Cierniak.

Jak podkreśla częstochowski klub, w Toruniu bar-
dzo dobrze zaprezentował się również Mateusz Świd-
nicki, choć pechowo zakończył się dla niego bieg fina-
łowy. Ze względu na upadek, został wykluczony.

Wyniki 3. Finału SGP2  
w Toruniu:
1. Jakub Miśkowiak – 16 (0,2,2,3,3,3,3) – 20 pkt SGP2
2. Wiktor Lampart – 20 (3,3,3,3,3,3,2) – 18
3. Mateusz Cierniak – 13 (3,3,0,2,2,2,1) – 16
4. Mateusz Świdnicki – 13 (2,3,2,3,1,2,w) – 14
5. Benjamin Basso – 13 (2,3,2,2,3,1) – 12
6. Jan Kvech – 11 (1,2,3,3,1,1) – 11
7. Tom Brennan – 10 (3,2,1,2,2,0) – 10
8. Wiktor Przyjemski – 9 (2,1,1,2,3,0) – 9
9. Keynan Rew – 7 (0,1,3,1,2) – 8
10. Krzysztof Lewandowski – 6 (2,0,3,1,0) – 7
11. Daniel Klima – 5 (3,1,0,0,1) – 6
12. Kevin Juhl Pedersen – 5 (1,0,1,1,2) – 5
13. Petr Chlupac – 4 (1,2,1,0,0) – 4
14. Casper Henriksson – 3 (u,1,2,0,0) – 3
15. Timi Salonen – 2 (d,0,0,1,1) – 2
16. Jonas Knudsen – 0 (0,0,t,0,0) – 1
17. Celina Liebmann – 0 (u)
18. Mateusz Affelt – NS
Bieg po biegu:
1. (58,17) Cierniak, Świdnicki, Henriksson (u), Salo-

nen (d)
2. (58,28) Brennan, Przyjemski, Pedersen, Knudsen
3. (57,71) Klima, Lewandowski, Chlupac, Rew
4. (57,45) Lampart, Basso, Kvech, Miśkowiak
5. (57,54) Lampart, Brennan, Henriksson, Lewan-

dowski
6. (57,18) Cierniak, Miśkowiak, Klima, Knudsen
7. (57,51) Basso, Chlupac, Przyjemski, Salonen
8. (57,77) Świdnicki, Kvech, Rew, Pedersen
9. (58,30) Kvech, Henriksson, Chlupac, Liebmann (u)
10. (58,35) Rew, Basso, Brennan, Cierniak
11. (59,24) Lewandowski, Miśkowiak, Pedersen, Sa-

lonen
12. (58,59) Lampart, Świdnicki, Przyjemski, Klima
13. (58,04) Miśkowiak, Przyjemski, Rew, Henriksson
14. (58,26) Lampart, Cierniak, Pedersen, Chlupac
15. (59,21) Kvech, Brennan, Salonen, Klima
16. (59,56) Świdnicki, Basso, Lewandowski, Knudsen
17. (59,86) Basso, Pedersen, Klima, Henriksson
18. (60,41) Przyjemski, Cierniak, Kvech, Lewandow-

ski
19. (59,97) Lampart, Rew, Salonen, Knudsen
20. (59,39) Miśkowiak, Brennan, Świdnicki, Chlupac
Półfinał nr 1. (59,92) Lampart, Cierniak, Kvech, 

Brennan
Półfinał nr 2. (59,48) Miśkowiak, Świdnicki, Basso, 

Przyjemski
Finał. (59,48) Miśkowiak, Lampart, Cierniak, Świd-

nicki (w)

Uległ wypadkowi w drodze na służbę

Komenda Miejska Policji w Częstochowie 
żegna asp. Bartłomieja Bojanowskiego

UJD

Ogólnopolska Konferencja Naukowa 
połączona z jubileuszem profesora 
Mariana Grzybowskiego

W sobotę, 1 października w wieku 
48-lat odszedł na wieczną służbę 
asp. Bartłomiej Bojanowski.  
– Wspaniały policjant, oddany 
przyjaciel, kochający mąż i  tata. 
Odchodząc tak wcześnie, pozo-
stawił pogrążoną w  smutku 
policyjną rodzinę oraz bliskich. Na 
zawsze pozostanie w  naszej pa-
mięci… – poinformowała 
w  specjalnym komunikacie Ko-
menda Miejska Policji 
w Częstochowie.

28 września 2022 roku aspirant 
Bartłomiej Bojanowski jadąc na 
służbę uległ poważnemu wypadko-
wi drogowemu i  w  ciężkim stanie 
trafił do szpitala. W sobotę, 1 paź-
dziernika odszedł na wieczną służ-
bę. -Bartek z zaangażowaniem wy-
pełniał słowa policyjnej roty. Przez 
23 lata swojej służby pokazał, że 
dobrym policjantem może zostać 
tylko dobry człowiek. Każdy mógł li-
czyć na jego profesjonalizm, po-
mocną dłoń i  duże wsparcie. Był 
człowiekiem, który zarażał wszyst-
kich optymizmem i dodawał otuchy 
sprawiając, że nawet zły dzień sta-
wał się dla każdego lepszy – pod-
kreśla Komenda Miejska Policji 
w Częstochowie.

Bartłomiej Bojanowski od 1999 
roku dbał o bezpieczeństwo miesz-
kańców Częstochowy. Służbę roz-
począł 20 maja w  Referacie Inter-
wencyjnym Komendy Miejskiej Po-
licji w Częstochowie. Od 2001 roku 
służbę pełnił w ogniwie patrolowo-
-interwencyjnym w Komisariacie III 
Policji w Częstochowie. Od 2010 ro-
ku codziennie z  niebywałą staran-

nością dochodził prawdy i sprawie-
dliwości w  tamtejszym Zespole do 
spraw Wykroczeń.

Kierownictwo Komendy Miejskiej 
Policji w  Częstochowie, policjanci 
i pracownicy cywilni garnizonu czę-
stochowskiego, składają wyrazy 
najgłębszego współczucia i  łączą 
się w bólu z pogrążonymi w żałobie 
bliskimi.

W budynku Uniwersytetu im. Jana 
Długosza przy ul. Zbierskiego roz-
poczęła się dziś Ogólnopolska 
Konferencja Naukowa pt. „Władza 
wykonawcza w  demokratycznym 
państwie prawnym”. Wydarzenie 
jest połączone z  jubileuszem 55-
lecia pracy naukowej profesora 
Mariana  Grzybowskiego.

Konferencja na Wydziale Prawa 
i  Ekonomii UJD odbywa się pod ho-
norowym patronatem Rzecznika 
Praw Obywatelskich oraz Polskiego 
Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego 
i  Oddziału Polskiej Akademii Nauk 
w Katowicach. Przybyłych gości powi-
tała uroczyście rektor Uniwersytetu 
Humanistyczno-Przyrodniczego im. 
Jana Długosza prof. dr hab. Anna Wy-
pych-Gawrońska. Po wystąpieniu 
przewodniczącego Rady Uczelni Uni-
wersytetu – sędziego NSA dr Krzysz-
tofa Winiarskiego, rozpoczął się pa-
nel prelegentów. Poniżej zamieszcza-
my listę, opublikowaną w programie 
konferencji:

– Prof. Hanna Suchocka, Większość 
rządząca a opozycja, relacje wzajem-
ne w świetle opinii Komisji Weneckiej 
(UAM, Poznań)

– Prof. Jerzy Jaskiernia, Zaplecze 
parlamentarne rządu jako przesłan-

ka efektywności władzy wykonawczej 
(UJK, Kielce)

– Prof. Jacek Zaleśny, O  znaczeniu 
politycznym uwarunkowań tworze-
nia rządu dla jego stabilności (UW, 
Warszawa)

– Prof. Artur Olechno, Prezydent 
Ukrainy jako gwarant suwerenności 
i  integralności terytorialnej państwa 
(UwB, Białystok)

W ramach jubileuszu profesora Ma-
riana Grzybowskiego zaplanowano 
laudację prof. Andrzeja Szmyty, od-
czyt listu Prezydenta Rzeczypospoli-

tej Polskiej – dr Andrzeja Dudy, lauda-
cję rzecznika praw obywatelskich 
prof. Marcina Wiązka i wręczenie od-
znaki honorowej „Za zasługi dla 
Ochrony Praw Człowieka”. Ponadto 
w  programie uwzględniono wystą-
pienie rektor Uniwersytetu Humani-
styczno-Przyrodniczego im. Jana Dłu-
gosza w  Częstochowie i  wręczenie 
Medalu Komisji Edukacji Narodowej 
oraz wystąpienie prezydenta  Miasta 
Częstochowy i wręczenie Medalu Me-
rentibus.
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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 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 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 30 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


