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W Częstochowie

Problemy z przebudową DK 91
byłoby skore zmienić warunki
finansowe, ale na razie tego nie
czyni, bo jest zaniepokojone
przebieg budowy.

Przebudowa DK 91 w Częstochowie
może
zostać
opóźniona? Miasto nie jest zadowolone z tempa prac, a
wykonawcy chcą większych
pieniędzy. Obydwie strony
rozpoczęły rozmowy, bo w
najbardziej pesymistycznym
scenariuszu może dojść do zerwania umowy.

Czy faktycznie może dojść do
zerwania umowy, co spowodowałoby ogromne problemy i
prawdopodobnie przedłużyłoby
prace? MZD na razie nie ujawnia szczegółów.
- Szczegółowe informacje dotyczące współpracy z konsorcjum firm wykonawczych na
trwającej budowie al. Wojska
Polskiego będziemy mogli przekazać za kilka dni. Trwają bowiem ustalenia w temacie istotnych dla realizacji kontraktu
kwestii. Od ich efektu zależeć
będą szczegóły informacji na
ten temat, która podana dziś
byłaby niekompletna. Dlatego
zachowując okres przewidziany
na przygotowanie rzetelnej informacji prasowej, MZD przekaże stosowny komentarz po zakończeniu wspomnianych ustaleń - twierdzi rzecznik MZD w
Częstochowie, Maciej Hasik.

Przebudowa DK 91 to jedna z
największych inwestycji drogowych w województwie śląskim i
największa inwestycja w historii
miasta. Prace po długim okresie
przygotowawczym i procedurze
przetargowej rozpoczęły się w
ubiegłym roku. Zburzono estakadę na Rakowie i rozpoczęto
prace na całym odcinku, ale jak
udało się nam dowiedzieć, zdaniem Miejskiego Zarządu Dróg,
prace nie przebiegają w takim
tempie, który zapewniałby dotrzymanie terminu (druga połowa 2023 roku).
Z drugiej strony konsorcjum
firm, które realizuje inwestycję,
chcę podwyżki ze względu na
wzrost cen. Miasto być może

■ TS

Kłobuck
Pomogli strażnicy
Przychodnia przy alei
miejscy
Niepodległości zostanie Nie ustąpił
Zaniedbany
pierwszeństwa
i wygłodzony
sprzedana
80-latkowi, potrącił go psiak
i uciekł
Od początku kwietnia nie
działa Poradnia Podstawowej
Opieki Zdrowotnej należąca
do Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego, zlokalizowana w budynku przy alei
Niepodległości 32.
- Świadczenia podstawowej
opieki zdrowotnej realizowane w
Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi
Panny w Częstochowie przy Alei
Niepodległości 32 w Częstochowie będą udzielane przez NZOZ
Nasza Przychodnia Sp. z o.o.
przy Alei Wolności 46 w Częstochowie – poinformował Śląski Oddział Wojewódzki
Narodowego Funduszu Zdrowia w
Katowicach.
Oczywiście wszyscy pacjenci mogą
zmienić świadcze-

niodawcę udzielającego świadczenia z zakresu świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej.
Jak udało się nam dowiedzieć,
budynek prawdopodobnie zostanie sprzedany. Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego liczy, że uzyska w ten sposób około 3,5-4 miliona zł. Czy to
realna kwota? O tym przekonamy się po wykonaniu operatu
szacunkowego, który zleci Śląski
Urząd Marszałkowski. Później
urząd zleci przetarg.
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny niedawno sprzedał również budynek po szpitalu hutniczym na
Kucelinie. Kwota ze sprzedaży tej
nieruchomości ma zostać przeznaczona na budowę nowoczesnego
Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej. Pieniądze z przychodni na
Niepodległości mają zostać przeznaczone na oddział rehabilitacji
na Tysiącleciu.
■ TS

Kłobuccy policjanci poszukują
świadków zdarzenia, do którego doszło 28 marca w
miejscowości
Zajączki
Pierwsze. Jak wynika z ustaleń
funkcjonariuszy, kierowca
białego samochodu, skręcając
w ulicę prowadzącą do miejscowości Zimnowody, nie
ustąpił pierwszeństwa 80-letniemu rowerzyście, potrącił
go i uciekł.
Do zdarzenia doszło 28 marca
pomiędzy godziną 12.30 – 13.30.
Po potrąceniu kierowca białego
samochodu natychmiast odjechał,
prawdopodobnie w kierunku
miejscowości Parzymiechy. Potrącony cyklista, z obrażeniami ciała

Częstochowscy
strażnicy
miejscy otrzymali informację o

dotarł do domu. Rodzina o całym
zdarzeniu poinformowała służby porzuconym i zaniedbanym
ratownicze i policję. Starszy męż- psie. Zareagowali natychczyzna był trzeźwy. Zespół pogo- miast. Pojechali pod wskazany
towia ratunkowego zabrał go do adres, nakarmili czworonoga i
częstochowskiego szpitala na przekazali do schroniska dla
szczegółową diagnostykę.
bezdomnych zwierząt. Trwa
Policjanci zajmujący się sprawą ustalanie, do kogo należał...
ustalili, że pojazd, który potrącił rowerzystę to prawdopodobnie saPies został porzucony w rejonie
mochód koloru białego, typu kombi ul. Irzykowskiego. Był zaniedbany
lub van, wyglądem przypominający i wygłodzony. Miał widoczne żecitrena berlingo, o początkowym bra i zapadnięty brzuch. Strażnicy
numerze rejestracyjnym SKL.
nakarmili psa i próbowali znaleźć
Osoby, które mają jakiekolwiek właściciela. Niestety nie udało się.
informacje dotyczące zdarzenia, Z tego też powodu psiak został
proszone są o kontakt z KPP w Kło- umieszczony w schronisku dla
bucku, e-mailowo: dyzurny@klo- zwierząt. Trwa postępowanie w
buck.ka.policja.gov.pl, lub telefo- sprawie.
nicznie: (47) 38582255, (47) 8582280
bądź z najbliższą jednostką policji
pod numerem 997 i 112.
■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara

2

AKTUALNOŚCI

Ulica Koksowa
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Koziegłowy

W budynku zakwaterowania
Prokuratura chce pół roku
uchodźców powstała świetlica więzienia w zawieszeniu
dla najmłodszych
za zniszczenie figury Chrystusa
Dwa pomieszczenia w biurowcu
przy ulicy Koksowej - udostępnionym uchodźcom z Ukrainy
- zmieniły swoje oblicze. Z myślą o
najmłodszych stworzono w nich
świetlicę. Do dyspozycji dzieci są
przybory do rysowania i malowania,
a także zabawki, dwie konsole do gry
i zestaw książek w swoim ojczystym
języku. Jedną ze ścian zdobi natomiast efektowne malowidło.
Przypomnijmy, Huta Liberty Częstochowa przekazała miastu swój biurowiec na potrzeby uchodźców z Ukrainy.
Obiekt został użyczony do 30 czerwca,
jednak z możliwością przedłużenia.
Obecnie korzysta z niego kilkadziesiąt
osób.
Z chwilą przekazania budynku na potrzeby kwaterunku – głównie matek z
dziećmi – był on spełniającym podstawowe standardy schronieniem. Brakowało mu jednak czegoś, co czyniłoby go
bardziej przytulnym, gościnnym, przyjaznym – zwłaszcza dla najmłodszych.

Miejskie urzędniczki postanowiły więc
wziąć sprawy w swoje ręce i zorganizowały stoły, krzesła, przybory do rysowania i malowania, pojawiły się pierwsze
zabawki i gry… W miniony weekend w
budynku przy ul. Koksowej pojawiły się
osoby, które po prostu chętnie poświęciły na to swój wolny czas. Oprócz
urzędniczek były też osoby działające w
stowarzyszeniach, młodzież i – rzecz jasna – same ukraińskie kobiety, które ze
swoimi dziećmi spędzą tam przynajmniej najbliższe tygodnie. Dwa pomieszczenia zamieniły się w świetlice,
na ścianie powstało przepiękne malowidło – drzewo z kotami. Ukraińskie
dzieci mają już nie tylko dwie konsole
do gry, ale i zestaw książek w swoim ojczystym języku, przysłany prosto ze
Lwowa, od działających tam wolontariuszy.
Jak zapowiedzieli wolontariusze, to
nie koniec zmian w budynku przy ulicy
Koksowej. Obiekt ma stawać się coraz
bardziej przyjazny jego obecnym lokatorkom i lokatorom.

Na „gościnnych” występach

Przyjechał do Częstochowy
sprzedać narkotyki
Młody mieszkaniec województwa
warmińsko-mazurskiego przyjechał
do Częstochowy, by sprzedać narkotyki. Ostatecznie jednak jego plany
udaremnili częstochowscy policjanci.
Funkcjonariusze zabezpieczyli przy
nim znaczne ilości środków odurzających. Sąd, na wniosek częstochowskich
śledczych zdecydował, że kolejne 3
miesiące 22-letni diler spędzi w
areszcie.
Funkcjonariusze uzyskali informa-

cję, że na początku kwietnia do Częstochowy ma przyjechać mieszkaniec
województwa warmińsko-mazurskiego ze znaczną ilością narkotyków. 2
kwietnia nieumundurowani policjanci
zatrzymali 22-latka w rejonie dworca
kolejowego. Znaleźli przy nim prawie
tysiąc działek dilerskich amfetaminy i
blisko 460 porcji substancji pochodnej mefedronu. Młody mężczyzna
usłyszał prokuratorskie zarzuty i decyzją sądu trafił do aresztu, gdzie spędzi najbliższe 3 miesiące. Grozi mu za
to do 10 lat więzienia.

Prokuratura zażądała kary pół roku więzienia w zawieszeniu na trzy lata dla
17-letniego Adama K., który był oskarżony o zniszczenie figury Chrystusa na
Krzyżu w Pińczycach w powiecie myszkowskim. Obrońca i oskarżony proszą o
uniewinnienie. Wyrok zapadnie 15
kwietnia w myszkowskim sądzie.
Do zdarzenia doszło 21 lipca 2021 roku. Policjanci z Komisariatu w Koziegłowach otrzymali zgłoszenie dotyczące zniszczenia figury
Chrystusa na Krzyżu w miejscowości Pińczyce. W wyniku oględzin policjanci stwierdzili,
że nieustalony sprawca odkręcił figurę od
metalowego krzyża i rozbił ją, a następnie
odłamki wyrzucił na pobliskie pola. Ponadto
ustalono, że zniszczona figura należy do parafii pod wezwaniem Św. Michała Archanioła
w Pińczycach, a wartość spowodowanych
strat wynosi 1000 zł.
- Na skutek podjętych czynności śledczych
uzyskano informację, że sprawcą przestępstwa może być 17-letni mieszkaniec Pińczyc
Adam K. W związku z tym przeprowadzono
przeszukanie jego pomieszczeń mieszkalnych, w trakcie którego znaleziono gipsową
głowę figury Chrystusa - mówi Tomasz Ozimek, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgo-

wej w Częstochowie.
Adamowi K. przedstawiono zarzut popełnienia przestępstwa obrazy uczuć religijnych, poprzez publiczne znieważenie przedmiotu czci religijnej, polegające na jego zniszczeniu. Przesłuchany w charakterze podejrzanego Adam K. przyznał się do popełnienia
zarzuconego mu czynu i wyjaśnił, że zniszczenia figury dokonał w połowie lipca b.r.,
wracając z imprezy w towarzystwie kuzyna.
Oświadczył ponadto, że uszkodzenie figury
nie było spowodowane nienawiścią do religii, lecz stanem upojenia alkoholowego.
Adam K. jest uczniem jednej ze szkół w Zawierciu. Nie był w przeszłości karany. Oskarżony wraz z ojcem odwiedzali księdza proboszcza, deklarując chęć naprawienia szkód.
Podczas ostatniej rozprawy, prokuratura
zażądała dla oskarżonego kary pół roku więzienia w zawieszeniu na trzy lata. Obrońca i
oskarżony wnosili o uniewinnienie. Wyrok
zostanie wydany 15 kwietnia 2022 roku.
Przestępstwo obrazy uczuć religijnych jest
zagrożone grzywną, karą ograniczenia wolności albo karą pozbawienia wolności do 2
lat. Przestępstwo zniszczenia mienia jest zagrożone karą pozbawienia wolności od 3
miesięcy do 5 lat.

Częstochowa

Obchody rocznicy katastrofy
smoleńskiej na Jasnej Górze

Coroczna akcja

Pobiegły w kaskach
wokół Politechniki
Częstochowskiej
Politechnika Częstochowska po raz
kolejny przyłączyła się do akcji
„Dziewczyny na politechniki”. W ramach wydarzenia odbył się
tradycyjny bieg w kaskach.
Akcja „Dziewczyny na politechniki” ma
15-letnią tradycję. Częstochowska
uczelnia uczestniczy w niej od 2009 roku. Politechnika Częstochowska wspiera rozwój kobiet w nauce, kształceniu i
badaniach naukowych. Promuje i docenia osiągnięcia naukowe kobiet oraz zachęca dziewczęta do studiowania kierunków technicznych. Działania te przy-

noszą efekt. W 1949 roku, kiedy uczelnia inaugurowała pierwszy rok akademicki, na 161 studentów była tylko jedna kobieta. Obecnie na 5422 studentów
Politechniki Częstochowskiej 1722 to
kobiety. Do tego 285 spośród wszystkich 640 zatrudnionych wykładowców
do kobiety.
W ramach akcji zorganizowano tradycyjny „Bieg w kasku”, w którym startować mogły wyłącznie panie. Panowie z
kolei wcielili się w rolę... cheerleaderek.
Najlepsze zawodniczki otrzymały puchary oraz nagrody.

Na Jasnej Górze odbyły się uroczystości
związane z 12. rocznicą katastrofy smoleńskiej,
które
zorganizowała
europosłanka Jadwiga Wiśniewska. W
obchodach uczestniczyli m.in. minister
obrony narodowej Mariusz Błaszczak,
wiceminister kultury Szymon Giżyński
oraz wojewoda śląski Jarosław Wieczorek i marszałek województwa Jakub
Chełstowski. Mszy świętej przewodniczył arcybiskup Wacław Depo.
Uroczystości rozpoczęły się od złożenia
kwiatów pod Epitafium Smoleńskim. Później
odbyła się msza święta w Kaplicy Cudownego Obrazu.
- Wszyscy sobie nadal zadajemy pytanie, co
tam się stało. Przecież samoloty z wysokości

słynnej brzozy na miękkie podłoże nie rozbijają się na milion części. To co zrobiono ze
śledztwem smoleńskim jest dowodem na to,
że ówczesny rząd nie zadbał o bezpieczeństwo delegacji z prezydentem na czele, ale
nie zadbał również o to, żeby śledztwo było
prowadzona przez polskie służby. Doprowadziło to do takiego skandalu, że do dzisiaj nie
mamy wraku samolotu, a raport Anodiny
jest jedynym dokumentem, jaki przedstawiła
rosyjska strona, a jest on tyle wart, ile warte
było kłamstwo katyńskie - mówiła europosłanka Jadwiga Wiśniewska, podkreślając, że
w tym roku przeżycie jest jeszcze bardziej
bolesne w obliczu wydarzeń na Ukrainie,
gdzie dochodzi do ludobójstwa.
■ TS
■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara
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BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE
SPRZEDAM
● Akordeon Weltmaister, cena:
1000 zł. Tel. 514 277 061
● Antena do tv z przyłączem (kpl)
tel. 34 362 94 27
● Aparat fotograficzny klasyczny,
KODAK KE40 na standardowy
film, timer, automatyczna lampa
błyskowa, zasilany 2 baterie
w zestawie, 45 zł.
Tel.: 794 239 418
● Błotniki przednie do Mercedesa
190 oryginał, w b. dobrym
stanie. Tel.: 693 629 529
● Drzwi wewnętrzne pełne 80,
bez ościenicy, prawe i lewe.
Tel. 693 629 529
● Kiosk typu „RUCH”, tanio sprzedam, tel. 695 480 723
● Kopiarkę laserową HP LaserJet
1010, dobra, 50 zł /

tel. 697 272 102
● 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
● Maszyna dziewiarska firmy
bosch, tel. 34 362 94 27
● Maszyna do szycia przemysłową, marki „minerva” - stan bardzo dobry. Cena do negocjacji.
Tel. 603 521 686
● 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

● Prasowalnica elektryczna
tel. 34 362 94 27

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

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

● Pawilon przy pasażu, ul. Westerplatte. Wyposażony w klimatyzator, chłodnię, WC. Sprzedam lub wynajmę za 1 zł.
Tel. 501 645 181
● pianino Calisio,
ul. Prądzyńskiego 8/7, Częstochowa,
tel. 535 988 066
● Pilarka poprzeczno-wzdłużna
dmpa-40– mało używana!
Tel. 790 819 855
● Pralka whirlpool ładowana
od góry. Tel. 721 390 993

● Wózki inwalidzkie (2), nowe,
regulowane podnóżki, ręczne,
50 zł / szt. Tel.: 794 239 418
● Wzmacniacz gitarowy 30W
lampowy typu VOX, b.dobry,
400 zł, tel. 697 272 102

USŁUGI
● Naprawa pomp wodnych, hydroforowych, samochodowych
i cyrkulacyjnych. Ul. Ikara 133a,
tel. 669 245 082
● Flash gsm profesjonalny
serwis telefonów komórkowych
oraz nawigacji gps.
Częstochowa, al. Wolności 10
(w bramie). Tel. 888 149 969

INNE
● Lekcje gry na gitarze,
tel. 697 272 102

LOMBARD KAPS

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

20 lat doświadczenia
RABAT – 50% u nas to działa!

SZYBKA GOTÓWKA za:

złoto, srebro, GSM, RTV
SKUP I SPRZEDAŻ ZŁOTA

● Wolny lat 55, bezdzietny,
niezależny finasowo pozna
panią. Pani może posiadać
dzieci. Tel. 660 006 217

TANIE WYROBY
JUBILERSKIE

PRACA

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

● Podejmę prace dorywczo: gospodarcze, porządkowe, drobne
remonty. Tel.: 536 512 396

www.lombardkaps.pl

KUPON na bezpłatne ogłoszenie
-

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 8 kwietnia 2022
AUDI A6
2.0 D QUATRO S TRONIC,
kraj., rok prod. 2018, I-wł.,
serwisowany, F-VAT

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

139.900 zł

77.900 zł

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

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

77.900 zł

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

29.900 zł

OPEL ASTRA III, 1.4 E, rok prod. 2004, kraj., I-wł.,

AUDI A6 2.0 D, rok prod. 2008,

30.900 zł

OPEL CORSA C, VAN, 1.3 E, rok prod. 2005, kraj., I-wł., 3.900 zł
OPEL MERIVA 1.7 D, rok prod. 2006,

7.400 zł

119.900 zł

RENAULT LAGUNA COUPE 2.0 E, rok prod. 2008, 

31.800 zł

21.300 zł

RENAULT MEGANE SCENIC 1.6 E, rok prod. 2009, kraj.,

AUDI A6 2.0 TDI S TRONIC, rok prod. 2017,
kraj., I-wł., serwisowany, F-VAT 
AUDI A8 4.2 E, rok prod. 2006, 

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

11.900 zł

94.900 zł

serwisowany 
RENAULT MODUS 1.6 E, rok prod. 2005, 

21.900 zł
8.900 zł

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

BMW 520 2.0 D, rok prod. 2007, 

144.900 zł

BMW X1 2.0 D, rok prod. 2010, automat, 
CHEVROLET KALOS 1.2 E+LPG, rok prod. 2008, 

7.900 zł

CITROEN C5 2.2 D, automat, rok prod. 2002, 

1.800 zł

SKODA OCTAVIA 1.9 D, rok prod. 2007, kraj., 

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

DAEWOO MATIZ 1.0 E, rok prod. 2005, 

4.500 zł

TOYOTA AVENSIS 2.0 D, rok prod. 2009, 

19.900 zł

HYUNDAI TUSCON 2.0 D, rok prod. 2006, 

15.900 zł

VW JETTA 1.4 E, rok prod. 2007, 

16.900 zł

KIA VENGA 1.4 E, kraj., rok prod. 2010, 

24.900 zł

VW JETTA 1.6 E, rok prod. 2007, 

17.900 zł

MERCEDES BENZ E300 COUPE, 2.0 E, rok prod. 2018,  178.000 zł

VW NEW BEETLE 2.0 E, rok prod. 1999,

8.900 zł

149.900 zł

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

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

MERCEDES GLC 250
2.0 E, 4x4, rok prod. 2018,
kraj., I-wł., serwisowany,
automat

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

173.900 zł

79.900 zł

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

F-VAT,



MINI COOPER, 1.6 E, rok prod. 2006,
OPEL ASTRA 1.6 E, rok prod. 2013, kraj.,

26.900 zł

19.900 zł

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

29.900 zł

41.500 zł

SKODA OCTAVIA 1.6 D, rok prod. 2017, kraj., serwisowany,

166.800 zł
 179.900 zł


14.900 zł
25.800 zł

OPEL ASTRA 1.6 D, rok prod. 2018, kraj., I-wł.,
serwisowany
OPEL ASTRA II, 1.6 E, rok prod. 2003, kraj.,

9.900 zł

SEAT IBIZA 1.2 E, rok prod. 2014, kraj., 

149.900 zł

MERCEDES S350, 3.0 D, rok prod. 2015,

RENAULT TWINGO 1.2 E, rok prod. 2010, 

43.900 zł
5.500 zł

F-VAT,



44.900 zł
13.800 zł

71.900 zł

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


59.900 zł

VW POLO 1.2 E + LPG, zakup w 2010, 

17.900 zł

VW UP! 1.0 E, rok prod. 2012, nawigacja 

23.300 zł

PRZYCZEPA LEKKA sklep/bar, rok prod. 2015, 

21.500 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
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Kontakt: 694 132 231

Bruno
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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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