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Nie żyje 66-latek

Tragiczny wypadek
na torach
w Blachowni
Do tragicznego wypadku doszło w piątek 21 stycznia w
Blachowni. Pod kołami pociągu zginął 66-letni mężczyzna. Okoliczności zdarzenia bada policja.
Do wypadku doszło w piątek, 21 stycznia ok godz. 22:40, w
Blachowni. Pociąg osobowy relacji Warszawa-Wrocław, potracił
ze skutkiem śmiertelnym mężczyznę w wieku 66 lat, który przechodził przez torowisko. Ruch kolejowy przywrócono o godz.
01:25 w sobotę.
Okoliczności wypadku bada częstochowska policja.
■ Red

Do lipca

Kontrowersyjny pomysł

Jak będzie wyglądać
testowanie w aptekach?
Pomysł dotyczący powszechnego testowania w kierunku
SARS-CoV-2 w aptekach budzi
sporo kontrowersji. - W jednej
kolejce będą stać osoby chcące
zakupić leki, w tym oczywiście
seniorzy, a obok nich osoby
prawdopodobnie chore na koronawirusa? - zastanawiali się
aptekarze. W jaki sposób chcą
tę kwestię rozwiązać rządzący?
Testy w aptekach mają być wykonywane od 27 stycznia – będą one
opłacane przez Narodowy Fundusz
Zdrowia i nie będzie na nie wymaga-

ne skierowanie. - Każdy, kto jest zainteresowany, wypełniając formularz bądź w domu, bądź na miejscu
w aptece, będzie mógł poddać się
testowi i bardzo szybko zweryfikować testem antygenowym, czy jest
zakażony, czy nie - zaznaczył Adam
Niedzielski, minister zdrowia.
Temat testowania w aptekach
wywoływał wiele kontrowersji - może to bowiem stanowić zagrożenie
dla osób obciążonych chorobami i
starszych, które często goszczą w
aptekach. Jak zapowiedział szef resortu zdrowia, testy będą przeprowadzane jednak w placówkach, które są odpowiednio przygotowane
infrastrukturalnie. - Mówimy tutaj o
sytuacji, w której musi być wydzielo-

ne pomieszczenie, muszą być zachowane pewne standardy bezpieczeństwa, ale te apteki, które w tej
chwili prowadzą szczepienia – a jest
ich ponad tysiąc – takie standardy
spełniają, więc to są potencjalni kandydaci na przeprowadzanie właśnie
tego testowania – wyjaśnił. Jak podkreślał, kwestia stworzenia bezpiecznych warunków - tak by klienci
nie mieli styczności z osobami potencjalnie chorymi - powinna być
rozstrzygana indywidualnie, w zależności od możliwości każdej apteki.
Co istotne, uzyskany wynik zostanie zarejestrowany w systemie monitorującym sytuację epidemiologiczną.

Policja

Spod sklepu prosto do więziennej celi
Częstochowscy policjanci zatrzymali kolejnego przestępcę,
który ukrywał się
przed organami
ścigania w nadziei,
że uniknie konsekwencji
za
spowodowanie u
innej osoby ciężkiego uszczerbku

na zdrowiu. Mężczyzna był poszukiwany listem gończym.
Najbliższe trzy lata spędzi za
kratami.
Policjanci z referatu poszukiwań
wiele czasu spędzają na analizowaniu
zebranych informacji, by idąc ich tropem, w końcu zatrzymać i zgodnie z
wyrokiem sądu doprowadzić do zakładu karnego. W ubiegłym roku za-

trzymali aż 127 osób poszukiwanych
listami gończymi. W czwartek w ich
ręce wpadł kolejny przestępca, który
ukrywał się w nadziei, że uniknie konsekwencji za spowodowanie u innej
osoby ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. 23-latek wybrał się do marketu
na zakupy. Z pewnością nie spodziewał się, że już z niego nie wróci. Najbliższe 3 lata spędzi bowiem w zakładzie karnym.

Śledztwo w sprawie
kradzieży danych w
MOPS-ie przedłużono
Śledztwo w sprawie kradzieży danych pracowników częstochowskiego MOPS-u zostało przedłużone do lipca
2022 roku. Dotychczas przesłuchano w tej sprawie ponad
1000 osób, Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu, która
prowadzi dochodzenie, chce przesłuchać 2700 osób, czyli
wszystkich, których dane zostały wykorzystane do głosowania w budżecie obywatelskim na program
„Częstochowa silna dzielnicami”.
Afera związana z kradzieżą danych pracowników częstochowskiego MOPS wybuchła w lutym 2021 roku. Sprawę nagłośniła
radna PiS, Monika Pohorecka, która w przeszłości była związana
zawodowa z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Nieprawidłowości zostały odkryte przypadkowo. Kiedy jeden z pracowników MOPS chciał zagłosować w budżecie obywatelskim, okazało
się, że jego dane zostały już wykorzystane w głosowaniu. Niestety
takich osób było więcej i dyrektor MOPS 17 lutego 2021 roku dyrektorka MOPS zawiadomiła częstochowską prokuraturę.
Sprawę przejęła jednak Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu.
Taką decyzję podjęła Prokuratura Regionalna. To często spotykana procedura, kiedy śledczy badają jednostki samorządowe. Prokuratura chce w ten sposób uniknąć podejrzeń o stronniczość, bo
przy pełnieniu codziennych obowiązków prokuratorzy i urzędnicy
często współpracują.
Sosnowiecka prokuratura chce przesłuchać wszystkie osoby,
których dane wykorzystano do głosowania na program „Częstochowa silna dzielnicami”. Jest to ponad 2700 częstochowian, których sukcesywnie przesłuchuje częstochowska policja. Dotychczas przesłuchano już ponad 1000 osób. Ponad 120 pokrzywdzonych chce ścigania sprawców kradzieży danych.
Prokuratura zabezpieczyła setki kart SIM, komputery i telefony
komórkowe, należące do kilku osób. Biegli już potwierdzili, że
część z nich została wykorzystana do głosowania w budżecie obywatelskim.
Śledztwo zostało przedłużone do 14 lipca 2022 roku. Na razie nikomu nie przedstawiono zarzutów. Śledztwo prowadzone jest w
sprawie artykułu 190 a paragraf 2 kodeksu karnego. Karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy podlega ten, kto, podszywając się
pod inną osobę, wykorzystuje jej wizerunek, inne jej dane osobowe
lub inne dane, za pomocą których jest ona publicznie identyfikowana, w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej.
■ ts
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AKTUALNOŚCI

Częstochowa

Kolejny sukces sportowy
częstochowskiej policjantki.
Zdobyła Górę świętej Anny
Sierż. szt. Agnieszka Czyżewska
pokonała dystans 50 km w czasie
5h i 18 min. i jako pierwsza w kategorii kobiet zdobyła Górę
Świętej Anny. W ogólnej klasyfikacji
Ultramaratonu
Annogórskiego, na 116 uczestników
częstochowska
policjantka przybiegła na linię
mety na 20 pozycji. To kolejny już
sukces sportowy naszej biegaczki.
Góra Świętej Anny to najwyższe
wzniesienie Wyżyny Śląskiej. 16
stycznia odbyły się tam zawody biegowe pod nazwą Ultramaraton An-

nogórski. Na linii startu stanęło 375
osób, które miały do pokonania dystans 21, 30 lub 50 km. Na dystansie
50 km biegło 116 zawodników, w
tym częstochowska policjantka.
Sierż. szt. Agnieszka Czyżewska
pokonała wybrany dystans w czasie
5 h 18 min. i wbiegła na linię mety
jako pierwsza w kategorii kobiet.
Policjantka wspomina, że na trasie
biegu nie było lekko: - Bieg był bardzo wymagający - trasa z licznymi
podbiegami, a podłoże nierówne i
błotniste. Dodatkowo silny porywisty wiatr pchał mnie z powrotem na
linię startu – opowiada z uśmiechem.

Częstochowa

Znany restaurator skazany
za znieważenie radnej
Częstochowski restaurator i
działacz Konfederacji został skazany prawomocnym wyrokiem
za znieważenie radnej Jolanty
Urbańskiej. Mężczyzna przy wejściu do pubu Cosmo, który
prowadził wywiesił tabliczkę, że
w lokalu nie obsługuje się „lewaków, multikulti, multisex,
genderowców i bandytów z wymiaru sprawiedliwości”. Z czasem
do listy dodał imię i nazwisko wiceprzewodniczącej Rady Miasta
w Częstochowie.
Sprawa zaczęła się pod koniec
2016 roku. Wtedy przy wejściu do
lokalu powieszono tablicę informującą, że „pub Cosmo nie dla lewaków” i nie obsługuje „bandytów z
wymiaru
niesprawiedliwości”,
„wszelkich komunistów”, „multikulti,
multisex, zielonych, genderowców”
oraz „współpracowników i sympatyków legalnych grup przestępczych”,
„SB, PZPR, europejski sojuz, trzylite-

rowe służby”.
O sprawie poinformowano radną
Jolantę Urbańską, która zrobiła zdjęcia tablicy i podjęła się interwencji w
tej sprawie. Wtedy do listy nieobsługiwanych osób dodano jej imię i nazwisko. Radna wniosła prywatny akt
oskarżenia, bo wcześniej prokuratura uznała, że nie ma tutaj do czynienia ze znieważeniem funkcjonariusza publicznego.
W tym tygodniu w Sądzie Okręgowym został wydany prawomocny
wyrok w tej sprawie. Restaurator
został uznany winnym. Musi zapłacić 9 tysięcy zł grzywny, 3 tys. zł zadośćuczynienia radnej i pokryć
koszty postępowania. Poza tym wyrok zostanie opublikowany na stronie częstochowskiej policji.
- Trzy tysiące zł przeznaczę na cele
statutowe Stowarzyszenia Demokratyczna RP, które powstało „by
walczyć z mową nienawiści, ksenofobią i wykluczeniem” - mówi Jolanta Urbańska.

Artur Warzocha
wiceprezesem Tauronu
do spraw korporacyjnych
Artur Warzocha, jeden z najbardziej znanych polityków PiS z
Częstochowy, został powołany
na stanowisko wiceprezesa
Grupy Tauron ds. korporacyjnych. Rada Nadzorcza spółki
poinformowała o wybraniu nowego wiceprezesa, który został
powołany w drodze konkursu.
Z informacji przekazanych przez
Radę Nadzorczą w ramach konkursu wpłynęły trzy kandydatury, ale
rozmowy przeprowadzono tylko z
dwoma kandydatami, z których lepszy okazał się Artur Warzocha. Od
września 2020 r. do stycznia 2022 r.
pełnił on funkcję prezesa spółki zależnej Tauron Nowe Technologie,
gdzie nadzorował strategiczne pro-

jekty dotyczące kogeneracji, odnawialnych źródeł energii oraz elektromobilności.
Artur Warzocha to jeden z najbardziej znanych polityków Prawa i
Sprawiedliwości z Częstochowy. W
latach 2006-2007 był wicewojewodą
śląskim, później był senatorem IX
kadencji, ale nie został wybrany do
Senatu w kolejnych wyborach. Dwukrotnie (w 2014 i 2018 roku) startował w wyborach na prezydenta Częstochowy, za każdym razem przegrywał z Krzysztofem Matyjaszczykiem.
Po stracie mandatu senatora Artur
Warzocha pracował w KRUS, skąd
trafił do spółki Tauron Nowe Technologie.
■ TS
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Właściciel Demar z zakazem opuszczania
kraju i kontaktu z określonymi osobami
Właściciel firmy Demar, który na początku
tygodnia został zatrzymany przez Żandarmerię Wojskową, usłyszał w prokuraturze
wojskowej zarzut dotyczący zastosowania
gorszej jakości materiałów w zamówionych
przez wojsko butach. Mężczyzna nie został
jednak tymczasowo aresztowany. Zastosowano wobec niego dozór policyjny
połączony z zakazem kontaktowania się z
określonymi osobami, a także zakaz opuszczania kraju wraz z zatrzymaniem
paszportu.
W poniedziałek 17 stycznia 2022 roku Żandarmeria Wojskowa zatrzymała właściciela firmy Demar. Zatrzymanie związane było ze śledztwem
dotyczącym oszustwa polegającego na dostarczaniu w latach 2014 – 2020 do Sił Zbrojnych RP
wadliwego obuwia.
– Powyższe śledztwo prowadzone jest w związku z ujawnieniem i rozpracowaniem przestępczego procederu, polegającego na celowej produkcji wadliwego obuwia przez nierzetelnego
przedsiębiorcę – informował ppłk Artur Karpienko, rzecznik prasowy Komendanta Głównego
Żandarmerii Wojskowej.
Zatrzymany miał doprowadzić komendantów 2.
Regionalnej Bazy Logistycznej w Warszawie i 3.
Regionalnej Bazy Logistycznej w Krakowie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o wartości
67 974 117,30 zł w celu osiągnięcia korzyści ma-

jątkowej.
Podejrzany wprowadził dowódców w błąd co
do jakości dostarczanych do Sił Zbrojnych RP
trzewików, zastępując określoną w specyfikacji
produktu tkaninę o odpowiedniej jakości – dużo
tańszym materiałem, który nie spełniał zakładanych parametrów.
„Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy
pozwolił na przedstawienie Markowi D. zarzutu
doprowadzenia Komendantów 2. Regionalnej
Bazy Logistycznej w Warszawie oraz 3. Regionalnej Bazy Logistycznej w Krakowie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości
ponad 67 mln zł poprzez wprowadzenie w błąd
co do jakości dostarczanych do Sił Zbrojnych RP
trzewików wojskowych i zastąpienie określoną w
specyfikacji produktu włókninę o odpowiedniej
jakości, tańszym odpowiednikiem nie spełniającym określonych wymagań i właściwości hydrofilowych” - poinformowała prokuratura wojskowa.
Przedsiębiorcy grozi nawet 10 więzienia.
Na poczet przyszłych kar i obowiązku naprawienia szkody, prokurator dokonał zabezpieczenia majątkowego. Zabezpieczono nieruchomości, ruchomości, w tym środki pieniężne
ujawnione podczas przeszukania oraz środki
zgromadzone na rachunkach bankowych, a także jednostkach uczestnictwa w funduszach na
kwotę ponad 68 mln zł, a więc przewyższającą
straty poniesione przez wojsko.
■ RED

Policja

Częstochowscy funkcjonariusze walczą
w przestępczością narkotykową
W ciągu zaledwie kilku dni częstochowscy
policjanci zatrzymali 5 mężczyzn i zabezpieczyli ponad 2,5 tys. działek dilerskich
amfetaminy i marihuany. W ubiegłym roku
zabezpieczyli prawie 100 kg środków odurzających.
Wartość
czarnorynkowa
zabezpieczonych środków narkotycznych
to w przybliżeniu ponad 10,5 mln zł, co wystarczyłoby do odurzenia około 270 tys.
osób.
W ubiegłym tygodniu kryminalni z Komisariatu III Policji w Częstochowie zatrzymali 30-letniego mieszkańca Częstochowy, który między
innymi w opakowaniu po papierosach ukrył
narkotyki. Policjanci zabezpieczyli 500 działek
dilerskich białego proszku. Wstępne badania
wykazały, że była to amfetamina. Grozi mu do 3
lat więzienia.
Następnego dnia kryminalni z Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie zatrzymali dwóch
częstochowian w wieku 17 i 38 lat, którzy w
miejscach zamieszkania posiadali znaczne ilości
środków odurzających. W wyniku przeszukania
pomieszczeń mieszkalnych i garażu kryminalni

zabezpieczyli prawie 1 tys. działek amfetaminy i
prawie 30 zielonego suszu. Decyzja prokuratora zostali objęci policyjnym nadzorem. Za posiadanie znacznej ilości środków odurzający w
więzieniu może spędzić 10 lat.
Kilka dni później policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości pseudokibiców zatrzymali 21-latka z Częstochowy, który w miejscu
zamieszkania miał prawie 140 działek dilerskich
zielonego suszu i ponad 120 białego proszku.
Wstępne wyniki badań wskazały, że była to marihuana i amfetamina. Usłyszał już prokuratorskie zarzuty i został objęty policyjnym dozorem.
Za posiadanie znacznej ilości narkotyków grozi
mu do 10 lat pozbawienia wolności.
Dwa dni temu, 19 stycznia br., kryminalni z
Częstochowy zatrzymali do kontroli opla, w którym miały być przewożone narkotyki. Informacja potwierdziła się. Dwóch mężczyzn w wieku
38 i 35 posiadało przy sobie prawie 900 działek
dilerskich amfetaminy i marihuanę. W miejscu
zamieszkania u 38-latka policjanci znaleźli jeszcze słoik wypełniony zielonym suszem. Za posiadanie znacznej ilości środków odurzających
może im grozić do 10 lat pozbawienia wolności.

Myszków

Przewróciła się na balkonie i nie była
w stanie się podnieść. Pomogli policjanci
Kiedy mieszkanka Myszkowa z balkonu na
drugim piętrze wołała o pomoc, stróże
prawa natychmiast ruszyli do akcji. - Z balkonu sąsiada, przeskoczyli na balkon gdzie
leżała 76-latka. Okazało się, że kobieta
przewróciła się i nie była w stanie się podnieść - mówi asp. sztab. Barbara Poznańska,
oficer prasowy myszkowskich policjantów.
Na numer alarmowy zadzwonił mieszkaniec
Myszkowa. Był zaniepokojony wołaniem o pomoc swojej sąsiadki, której głos dobiega z bal-

konu mieszkania znajdującego się na drugim
piętrze. Policjanci z Ogniwa Patrolowo- Interwencyjnego nie czekając na służby, przez balkon sąsiada, przeskoczyli na balkon, gdzie leżała seniorka. Jak się okazało, kobieta od dłuższego czasu nie mogła się podnieść po upadku.
Mundurowi od razu pomogli kobiecie, udzielili jej pierwszej pomocy i otworzyli drzwi od
środka. Wtedy załoga pogotowia weszła do
mieszkania. 76-latka uskarżała się na ból ręki.
Została zabrana do szpitala.
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LOMBARD KAPS
20 lat doświadczenia
RABAT – 50% u nas to działa!

SZYBKA GOTÓWKA za:

złoto, srebro, GSM, RTV
SKUP I SPRZEDAŻ ZŁOTA

TANIE WYROBY
JUBILERSKIE

Al. NMP 1, tel. 34 361-39-50
Al. N.M.P. 8, tel. 34 324 51 03
Al. NMP 16, tel. 34 324-68-31
Al. Wolności 6, tel. 34 324 23 24

www.lombardkaps.pl

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE
wego PRESTO, 5L / 100 zł,
nowy, tel. 697 272 102

O Meble w dobrym stanie, „norweskie” tel. 508 747 290

O Kawiarkę ciśnieniową
DeLonghi CAFE TREVISO,
b.dobra, 100 zł,
tel. 697 272 102

O Okulary oryginalne Carl Zeiss
Germany Lupenbrille, lupa powiększając x2, lewy okular do
prac precyzyjnych, nowe, futerał, tel. 730 016 717

O Kopiarkę laserową HP LaserJet
1010, dobra, 50 zł /
tel. 697 272 102

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE
SPRZEDAM
O Antena do tv z przyłączem
( kpl do zamontowania ),
tel. 34 362 94 27
O Aparat fotograficzny klasyczny,
KODAK KE40 na standardowy
film, timer, automatyczna lampa
błyskowa, zasilany 2 baterie w
zestawie, 45 zł.
Tel.: 794 239 418
O Błotniki przednie do Mercedesa
190 oryginał, w b. dobrym
stanie. Tel.: 693 629 529

O Drzwi białe pokojowe
Tel. 501 109 822
O Drzwi wejściowe
Tel. 501 109 822
O Drzwi wewnętrzne pełne 80,
bez ościenicy, prawe i lewe.
Tel. 693 629 529
O Garnitur męski nowy,
na wzrost 170 cm, 100 zł,
tel. 697 272 102
O Garnek do gotowania ciśnienio-

O Łóżko rehabilitacyjne, elektryczne, sterowane pilotem w
czterech pozycjach, wysięgnik
z uchwytem, drewniane wykończenie obudowy, nowy materac.
Nie używane. Cena 1400 zł.
Tel: 500 486 920
O Maszyna dziewiarska firmy
bosch, tel. 34 362 94 27
O Maszyna do szycia przemysłową, marki „minerva” - stan bardzo dobry. Cena do negocjacji.
Tel. 603 521 686
O Materac masujący rehabilitacyjny 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

O Pilarka poprzeczno-wzdłużna
dmpa-40– mało używana!
Tel. 790 819 855
O Pralka whirlpool ładowana
od góry. Tel. 721 390 993
O Prasowalnica elektryczna
tel. 34 362 94 27
O Programator do pralki typ 770
nowy – tel. 790 819 855

O Flash gsm profesjonalny
serwis telefonów komórkowych
oraz nawigacji gps.
Częstochowa, al. Wolności 10
(w bramie). Tel. 888 149 969

PRACA
O Pracownik gospodarczy podejmie pracę: sprzątanie, porządki,
piwnice, strych, drobne remonty, dyspozycyjny.
Tel.: 536 512 396

INNE

O Radio+cd+magnetofon+2 głośniki 2x25W + głośnik basowy,
250 zł, tel. 697 272 102

O Lekcje gry na gitarze,
tel. 697 272 102

O Wózki inwalidzkie (2), nowe, regulowane podnóżki, ręczne,
50 zł / szt. Tel.: 794 239 418

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

O Wzmacniacz gitarowy 30W
lampowy typu VOX, b.dobry,
400 zł, tel. 697 272 102

O Wolny lat 54, bezdzietny,
niezależny finasowo pozna
panią.
Pani może posiadać dzieci.
Tel. 660 006 217

USŁUGI
O Naprawa pomp wodnych, hy-

KUPON na bezpłatne ogłoszenie
-

droforowych, samochodowych
i cyrkulacyjnych. Ul. Ikara 133a,
tel. 669 245 082

Życie Częstochowy i Powiatu -

 MOTORYZACJA

 KUPIĘ

 SPRZEDAM

 ODDAM

 NIERUCHOMOŚCI

 PRACA

 MATRYMONIALNE

 INNE

Treść ogłoszenia:

Jak zamieścić
ogłoszenie
w Życiu Częstochowy i Powiatu

Dostarczyć ogłoszenie
Wrzucić do skrzynki:
42-200 Częstochowa
Al. NMP 51

Wysłać email
na adres: reklama@zycieczestochowy.pl

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

Wysłać SMS
.......................................................................................................................................................................................................

na numer 792 620 051

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

Przez internet

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

wypełniając formularz na stronie
www.zycieczestochowy.pl
(zakładka: BIURO OGŁOSZEŃ)
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REKLAMA / MOTORYZACJA

Wybrane samochody na dzień 21 stycznia 2022
AUDI A4 2.0 D, rok prod. 2003, automat, 

11.800 zł

OPEL ASTRA IV, 1.7 D, zakup 2013, 

29.900 zł

OPEL MERIVA 1.7 D, rok prod. 2006,

MERCEDES GLC
2.0 D, 4x4, rok prod. 2018,
kraj., I-wł., serwisowany,
automat

OPEL ASTRA
1.6 D, rok prod. 2018,
krajowy, I-wł., F-VAT
serwisowany,

166.800 zł

43.900 zł

AUDI A8 4.2 E, rok prod. 2006, 

21.300 zł

BMW 320i xDrive 2.0 E, rok prod. 2014, 

55.500 zł

RENAULT MEGANE CABRIO 2.0 E, rok prod. 2004, 

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

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

BMW 520 2.0 D, rok prod. 2007, 

19.900 zł

RENAULT SCENIC 1.5 D, rok prod. 2009, 

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

41.500 zł

139.900 zł

139.900 zł

FIAT BRAVO 1.4 E, rok prod. 2007, 

14.900 zł

FORD FIESTA 1.25 E, rok prod. 2009, 

17.900 zł

VW PASSAT
1.8 TSI, rok prod. 2017,
kraj., I-wł., serwisowany,
F-VAT

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

77.900 zł

77.900 zł

AUDI A4 2.0 D, rok prod. 2008, sedan, 

PEUGEOT 407 1.8 E + LPG, kraj., rok prod. 2008, 

AUDI A6 2.0 TDI S TRONIC, rok prod. 2017,
kraj., I-wł., serwisowany, F-VAT 

CHEVROLET KALOS 1.2 E+LPG, rok prod. 2008, 
CITROEN C5 2.2 D, automat, rok prod. 2002, 

119.900 zł

23.000 zł
7.900 zł
22.000 zł

RENAULT CLIO 1.2 E, kraj., rok prod. 2017, I-wł., serwisowany,
F-VAT,

34.900 zł
9.900 zł
14.900 zł

RENAULT TWINGO 1.2 E, rok prod. 2010, 

9.900 zł

7.900 zł

SEAT ALHAMBRA 2.0 D, rok prod. 2010, 

15.900 zł

1.800 zł

SEAT TOLEDO 1.2 E, rok prod. 2015, kraj., 

29.900 zł

FORD FOCUS 1.5 D, rok prod. 2017, kraj., I-wł., serwisowany,

SKODA OCTAVIA 1.6 D, rok prod. 2017, kraj., serwisowany,
F-VAT,

44.900 zł

TOYOTA AVENSIS 2.0 D, rok prod. 2009, 

19.900 zł

44.900 zł

VW JETTA 1.4 E, rok prod. 2007, 

16.900 zł

FORD MONDEO 2.0 D, rok prod. 2007, kraj., 

16.900 zł

VW JETTA 1.6 E, rok prod. 2007, 

17.900 zł

HYUNDAI TUSCON 2.0 D, rok prod. 2006, 

15.900 zł

VW GOLF VII, 1.5 E, rok prod. 2018, kraj., F-VAT

69.500 zł

F-VAT,

MERCEDES BENZ E300 COUPE, 2.0 E, rok prod. 2018,  188.000 zł

VW NEW BEETLE 2.0 E, rok prod. 1999,

MERCEDES GLC 250, 2.0 E, rok prod. 2018, 4x4, automat, kraj.,

VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2018, kraj., I-wł., serwisowany, F-VAT,

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

BMW 3 GT
2.0 D, rok prod. 2018,
kraj., I-wł., serwisowany,
F-VAT

MERCEDES S350, 3.0 D, rok prod. 2015,

139.900 zł

94.900 zł

OPEL ASTRA II, 1.6 E, rok prod. 2003, kraj.,

5.500 zł

OPEL ASTRA III, 1.4 E, rok prod. 2009, kraj., I-wł.,

16.900 zł

I-wł., F-VAT,



OPEL ASTRA 1.6 E, rok prod. 2013, kraj.,

173. 900 zł
 181.500 zł
25.800 zł



8.900 zł
71.900 zł

VW PASSAT 1.4 E, rok prod. 2016, kraj., I-wł., serwisowany, F-VAT, 

VW POLO 1.2 E + LPG, zakup w 2010, 

59.900 zł
17.900 zł
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ADOPTUJ ZWIERZAKA!

FUNDACJA PSIA DUSZKA
Jeśli szukasz pieska do adopcji, dobrze trafiłeś ;)

zapiąć mu smyczy. Następuje jednak moment kiedy
on przyjmuje taka osobę do grona zaufanych i wtedy
aż miło patrzeć jak ciśnie się na kolana. Bruno woli
być jedynakiem bo z psami idzie mu dłużej. Nasze
fundacyjne na spacerach już zna i nie szuka konfliktu,
natomiast nowy pies wywołuje u niego niepokój i czasami Bruniu próbuje mu coś wytłumaczyć. Te zachowania powodują, że chłopak tak długo czeka na dom
i swojego człowieka. Było wielu chętnych, ale osoby
te rezygnowały gdy dowiadywały się, że trzeba
pieska odwiedzić więcej razy. My się nie poddajemy
i dzielnie szukamy mu domku. Bruniu bardzo szybko
się uczy. Poznał swego czasu kilka komend i gdy tylko
- Czeka u nas na dom już prawie cztery
ktoś chciałby z nim poćwiczyć będzie niezły materiał
lata. Piesek trafił pod nasza opiekę od kobiety, która
na uczonego psa bo ma duża motywację do pracy i
przygarnęła go do domu z ulicy, ale nie umiał poenergię którą można w fajny sposób wykorzystać.
rozumieć się z jej psami. Bruno nie kocha od razu,
Bruno ma 5 lat, jest pieskiem niedużym. Waży teraz
potrzebuje kilku spotkań aby zaufać, ale gdy to już się
nieco więcej, bo mu urosło sadełko zimowe, ale jego
stanie, oddaje się bez granic tej miłości. Osoby które
waga standardowa to 12-13 kg. Jest pogodny, szybki,
regularnie wyprowadzają go na spacery mogą go
zwinny. Pięknie stróżuje i jeśli ktoś chciałby psiaka,
tulić, brać na ręce, przytrzymywać i wykonywać czynktóry przez ogrodzenie pokazuje obcym, że nie warto
ności pielęgnacyjne. Każda nowa osoba może z nim
wchodzić to on bardzo ładnie potrafi zagrać obrońcę
wyjść na spacer, ale nie może go sama dotykać ani
domu :)

NO

B

RU

Kontakt: 694 132 231

Bruno

I
F
L
A

Ś

K

B RY

Alfik jest trzyletnim miłośnikiem przytu-

Bryś to malutki 5-latek bardzo ładnie

lania. To pełen energii, aczkolwiek grzeczny
w domu, psiak szukający nowych opiekunów.
Jest łagodny dla dzieci, więc dobrze odnajdzie
się wśród rodziny, ale potrafi również zostać
sam bez marudzenia, więc sprawdzi sie też
jako kompan w małym czy jednoosobowym
gospodarstwie. Alpik lubi spacery i aktywne
spędzanie czasu. Nie pogardzi jednak chwilami
relaksu przy telewizorze na wygodnej kanapie.

chodzący na smyczy. Jest ruchliwym i pełnym
życia psem, który dobrze odnajduje się w
zyciu miejskim. Jest grzeczny w domu oraz
w samochodzie. Listę jego ulubionych rzeczy
zdecydowanie otwiera głaskanie. Bryś uwielbia
poświęcaną mu uwagę. Cieszy go każy gest
i ruch wykonywany w jego stronę. Z nadzieją
czeka na nowego opiekuna, z którym przejdzie
przez resztę życia.

SA

RA

Sara to 7 letnia sunia z przyjaznym charakterem i prawie 3 letnim stażem w naszej Fundacji! Jest cudna, z wyglądu przypomina trochę
krótkowłosego owczarka niemieckiego, który
skurczył się w praniu...
Mimo, że jest już dorosła to ma świetny kontakt
z ludźmi, bardzo lubi dwunożnych, jest miła,
przyjacielska, chętnie nawiązuje relacje.
Sara niecierpliwie czeka na nowy dom, potrafi
chodzić na smyczy – stara się chodzić przy
nodze, chętnie spaceruje, chętnie spędza czas z
ludźmi. Nie szuka konfliktów z innymi psami, ale
nie przepada za innymi suczkami. Zna warunki
domowe, jednak zamiast bloków idealny byłby
dla niej dom z ogródkiem:)
Wszelkie informacje o Sarze oraz o procedurze
adopcji uzyskasz pod numerem tel.:
694-132-231
Kontaktując się pamiętaj o podaniu jej imienia!

A

Lolka to 4-letnia suczka, przeby-

LK

LO

wająca w domu tymczasowym i marząca o opiekunie, który przygarnie
ją na stałe. Jest miłośniczką przytulania, chętnie spędza czas w domu
i dobrze bawi się na spacerach..
Aktualnie mieszka razem z kotem,
jest też przyjazna dla innych psów.
Sprawdzi się więc także w towarzyskim gronie. Lolka jest średniej
wielkości suczką. Waży 16 kg. Jest
zdrowa, wesoła i wysterylizowana.

Lunka pozdrawia z nowego domu!
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Doran

Kuba

szuka nowego domu!
Chłopak młody nie jest, bo ma już 12 lat, ale energii mu nie brakuje! Kuba potrzebuje zdecydowanego właściciela, który będzie umiał ogarnąć jego energię i dobrze go poprowadzi.
Chłopak zna smycz, ale zdarzy mu się czasem mocniej pociągnąć. Niestety Kuba nie może zamieszkać w domu z ogrodem, bo każdy płot to dla niego nie problem do przeskoczenia. On potrzebuje bloku (najlepiej, żeby była winda), częstych spacerów i wielu zabaw.
W nowym domu musi zostać jedynakiem, bo nie przepada za innymi zwierzętami. Chłopak jest
bardzo kontaktowy, uwielbia mieć styczność z człowiekiem, być głaskany i czasem przytulany.
No nie czekaj, odmień los tego psa!
Właśnie Twój dom to może być jego jedyną szansą na lepsze życie!

cudny pies, który pragnie tylko domu.
Do schroniska trafił w styczniu tego roku. Psiak jest już po kastracji i śmiało może biec do domu, ale tego domu nadal nie widać! Doranek ma dopiero około 2 lat więc całe psie życie jeszcze
przednim. Chłopak jest bardzo przyjacielski, jeżeli chodzi o inne
psiaki w schronisku. W nowym domu nie powinno być problemu, jeśli masz już jakiegoś psiaka, ale polecamy spacer zapoznawczy. Doran jak to młodziak jest aktywny, ciekawy świata i
uwielbia spacery z człowiekiem. Fajnie, gdyby w nowym domu,
jeżeli trafiłby np. do domu z ogrodem, miał możliwość spacerów
na smyczy za placem. Doran jest też bardzo proludzkim psiakiem i nigdy nie odmawia głaskania podczas spacerów. Ten
psiak marnuje się w schronisku i wiemy, że szuka właśnie Ciebie!

Rufinka

już 11 lat czeka na dom w
naszym schronisku!
Nie rozumiemy co ta średnia
sunia jeszcze tu robi..Nie jest
konfliktowa w stosunku do
innych psiaków. Powoli
nabrała pewności i polubiła
spacery na smyczy.. Bardzo
prosimy o dom dla tej
średniaczki!

Brevuś

wciąż szuka tego jedynego człowieka!
Jedyny przyjęty w 2017 roku Brevuś, wciąż szuka tego jedynego
człowieka! Chłopak ma około 7 lat i potrzebuje spokojnego
domu, najlepiej bez innych zwierząt. Czy znasz taki?
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Tekla

oddana przez właściciela bo... nie mieściłaby się w mieszkaniu!

Tekla to przepiękna, młoda suczka w typie owczarka niemieckiego długowłosego.
Oddana do schroniska przez swojego właściciela, który z domu przeprowadzał się do bloku..Tekla
straciła wiarę i zaufanie do ludzi, co okazywała zębami, nie chciała wyjść z budy/kojca. Po kilku miesiącach pracy z behawiorystą otworzyła się i jest już dużo lepiej - chodzi na spacery i poddaje się
pieszczotom. Niestety cały czas jest nadreaktywna i czasami nie radzi sobie z pobudzeniem.
Dlatego poszukujemy zrównoważonego opiekuna, doświadczonego w pracy z psami, który da jej
spokojny dom, w spokojnej okolicy. Człowieka asertywnego w stosunku do psów, który da jej
wsparcie i pomoże uwierzyć w człowieka.Tekla absolutnie nie nadaje się do domu z dziećmi i raczej bez innych zwierząt. PRZYWRÓĆ JEJ WIARĘ W CZŁOWIEKA!
PS: Nie wydamy Tekli do pilnowania podwórka!

Czaki

to typ psa idealnego!

Chłopak nie narzeka na towarzystwo innych psiaków, da
się go połączyć z innymi boksami na wybiegu, bez problemów. Mimo wieku 11 lat energia nadal go nie opuszcza i
kocha biegać, bawić się. Jest delikatny w stosunku do ludzi
małych i tych dużych, na spacerach nie ciągnie. Niestety,
kiedy już wraca do boksu, zrezygnowany idzie do budy i
nawet niechętnie wychodzi po jedzenie! Czaki z każdym
dniem coraz bardziej traci nadzieje, że znajdzie swój jedyny dom... Kto go pokocha?!

Bohun

ma dopiero 3 lata.

Potrzebuje świadomego, doświadczonego, cierpliwego opiekuna, który zna się na obcowaniu z psami i będzie słuchał zaleceń
wolontariuszy oraz behawiorystki. Psiak wrócił już raz z adopcji,
nie ze swojej winy. Chłopak jest raczej indywidualistą, nie polecamy do domu z dziećmi oraz innymi zwierzętami. Bohunek
nauczył się chodzić na smyczy i poznaje twarze nowych wolontariuszy. Jeżeli nie boisz się wyzwań i jesteś otwarty na pracę z
Bohunem, to dzwoń! Nie pozwól mu na dożywocie w schronisku! On się zmieni na 100%, ale do tego potrzebny mu człowiek,
czas i praca nad jego lękami oraz zrozumienie. Adoptuj!

Bajgiel
Do schroniska trafił w 2012
roku. Bajgiel dogaduje się z
innymi psami, na smyczy
jest bardzo grzeczny. Jest
delikatny w stosunku do
dzieci. Uwielbia też się
czasem bawić.

Zgrywus

od 2016 roku czeka na dom!

W środku jest bardzo delikatnym psiakiem, co udowadnia przy
dłuższym poznaniu i przekonaniu się do danej osoby. Nie jest
konfliktowy, ale miewa czasem sprzeczki z innymi psiakami.
Niestety nie polecamy go do domu z małymi dziećmi. Psiak najlepiej odnalazłby się w domu z ogrodem. Czy Zgrywus doczeka
się tego dnia, w którym go adoptujesz?
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