
W rejonie Góry Ossona w Często-
chowie podrzucono sześć około 
dwustulitrowych beczek z nieznaną 
substancją. Jedna z nich jest już rozsz-
czelniona. Okazuje się, że pozbycie się 
ich to nie lada problem. Wszystkie 

znajdują się na terenie 
należącym do spółki 
Skarbu Państwa. Ope-
rator ARP obecnie szuka 
wykonawcy, który zajmie 
się unieszkodliwieniem 
beczek.

 

O porzuceniu odpadów w beczkach w re-
jonie Góry Ossona częstochowscy poli-
cjanci zostali poinformowani na przełomie 
roku. Z wszczętego postępowania wynika-
ło, że już 19 grudnia podjęto działania ra-
townicze przez PSP w Częstochowie w ce-
lu zabezpieczenia porzuconych odpadów 
w beczkach na terenie leśnym. Straż usta-
liła, że znajduje się tam 6 beczek 200 litro-
wych z niewiadomą substancją, szczelnie 
zamkniętych. Skażenia terenu nie stwier-
dzono.

Funkcjonariusze przekazali sprawę do 
prokuratury. Mimo że beczki zostały po-
rzucone na terenie będącym własnością 
spółki Skarbu Państwa, na odkrycie zare-

agował też częstochowski magistrat. 
Urząd skierował Operatora ARP pismo 
wzywające do uprzątnięcia porzuconych 
odpadów z terenu własnej działki. Ten z 
kolei zapytał policji, czy beczki są dowo-
dem w prowadzonym postępowaniu i czy 
może je usunąć zgodnie z nakazem. Funk-
cjonariusze poinformowali, że beczki nie 
stanowią dowodu w sprawie, lecz zacho-
dzi konieczność pobrania z nich próbek 
substancji. Pobrano je 15 lutego. Niestety 
beczki jak stały tak stoją.

Kilka dni temu do Wydziału Ochrony Śro-
dowiska wpłynęła informacja, że nastąpiło 
rozszczelnienie beczek.  - Przedstawiciele 
wydziału zrobili wizję w terenie i po po-

twierdzeniu tych informacji, ponownie 
zwrócono się do Operatora o podjęcie 
niezwłocznych działań w celu usunięcia 
beczek - mówi Włodzimierz Tutaj, rzecznik 
prasowy magistratu.

Spółka państwowa poinformowała jed-
nak, że obecnie szuka wykonawcy, który 
zajmie się unieszkodliwieniem beczek. - 
Po usunięciu beczek Urząd Miasta zwróci 
się do Wojewódzkiego Inspektoratu 
Ochrony Środowiska z wnioskiem o po-
branie próbek z tego terenu, w celu spraw-
dzenia stanu czystości gleby w miejscu po-
rzucenia beczek - podsumowuje Włodzi-
mierz Tutaj.
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Beczki z nieznaną substancją porzucone  
w rejonie Góry Ossona

Na obietnicach się skończyło

Miało być 100 tysięcy mieszkań
Szumnie zapowiadany przez 
rządzących program „Miesz-
kanie Plus” okazał się fiaskiem. 
Jak oceniła Najwyższa Izba 
Kontroli, nie przyniósł on 
przyniósł oczekiwanych 
efektów, tym samym nie wpły-
nęła znacząco na poprawę 
warunków i rozwiązanie pro-
blemów mieszkaniowych 
lokalnych społeczności. W ra-
mach programu w 
Częstochowie przy ulicy Wio-
linowej miało powstać osiem 
bloków, w którym miało za-
mieszkać nawet 600 rodzin.

Przypomnijmy, rząd deklaro-
wał, że do końca 2019 roku wy-
buduje 100 tysięcy mieszkań – 
jednak do końca października 
2021 r.wybudowano 15,3 tys. 
mieszkań, a 20,5 tys. mieszkań 
znajdowało się w budowie. - 
Głównymi przyczynami zmniej-
szającymi efektywność progra-
mu Mieszkanie Plus były: brak 
skutecznych i spójnych ze sobą 
rozwiązań prawnych, a także 
opieszałość we wdrażaniu aktów 
wykonawczych – analizuje NIK. 
Zwraca też uwagę, że podejmo-
wane przez kolejnych ministrów 
inicjatywy legislacyjne, mające na 
celu usprawnienie funkcjonowa-
nia programu Mieszkanie Plus, 
nie zawierały kompleksowych 
rozwiązań w zakresie zwiększe-
nia podaży gruntów Skarbu Pań-
stwa i wykorzystania ich na cele 
mieszkaniowe, co z kolei miało 
negatywny wpływ na wzrost do-

stępności mieszkań dla osób o 
umiarkowanych dochodach.

Z ustaleń kontroli wynika też, że 
efekty wdrażanych rozwiązań 
dotyczących budowy mieszkań 
na wynajem o umiarkowanym 
czynszu oraz budowy mieszkań 
przy udziale preferencyjnego 
kredytu z Banku Gospodarstwa 
Krajowego odbiegały od zakłada-
nych celów.

Do 2030 r. liczba mieszkań 
przypadająca na 1 tys. mieszkań-
ców powinna osiągnąć w naszym 
kraju wysokość mieszczącą się w 
aktualnej średniej Unii Europej-
skiej, czyli 435 mieszkań na 1000 
osób. Oznacza to według wyj-
ściowych danych wskazanych w 
NPM konieczność wybudowania 
2 mln mieszkań oraz pozyskania 
przez gminy ponad 165 tys. 
mieszkań do 2030 roku.

W Narodowym Programie 
Mieszkaniowym zakładano likwi-
dację kolejki po mieszkania ko-
munalne do 2030 roku. Żeby tak 
się stało do użytku powinno zo-
stać oddane ponad 136 tys. 
mieszkań (stan na koniec 2020 
r.). Oznacza to, że co roku powin-
no być wybudowanych minimum 
13,6 tys. mieszkań w ramach 
społecznego budownictwa 
czynszowego. Tymczasem 13,5 
tys. mieszkań oddano do użytku 
w ramach realizacji części spo-
łecznej programu Mieszkanie 
Plus przez cały dotychczasowy 
okres jego funkcjonowania.



2 ŚRODA-CZWARTEK, 30-31 MARCA 2022AKTUALNOŚCI

 ■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara

Skazano ją na 10 miesięcy w zawieszeniu

Zagłodziła psy, które cudem przeżyły

Myszków

91-latek wypalał trawę  
na swojej posesji i o mało  
nie doprowadził do tragedii

MPK

„Kulturalne” plakaty w środkach 
komunikacji miejskiej i nie tylko

Projekt dla mam 
chcących powrócić 
na rynek pracy

Budżet obywatelski

Mini plac zabaw w Rząsawach

Na 10 miesięcy więzienia w zawie-
szeniu na dwa lata myszkowski sąd 
skazał kobietę, która o mało nie zagło-
dziła na śmierć swoich czterech psów. 
Zwierzęta cudem przeżyły, a do 
zdrowia doszły tylko dzięki zaangażo-
waniu wolontariuszy i Schroniska dla 
Zwierząt w Zawierciu. Oskarżona 
przepraszała przed sądem i zasłaniała 
się problemami osobistymi, zdaniem 
wolontariuszy wyrok jest skanda-
licznie łagodny.

W sierpniu 2020 roku działacze Fundacji 
„Do serca przytul psa” i pracownicy Schro-
niska dla Bezdomnych Zwierząt w Zawier-
ciu uratowali cztery prawie zagłodzone 
na śmierć psy - trzy dogi kanaryjskie i 
suczkę rasy bulterier. Psy miały od 4 do 8 
lat i były skrajnie zaniedbane. O ich stanie 
świadczyła waga i przerażające zdjęcia. 
Dogi ważyły po ok. 30 kg, mimo że nor-
malna waga takich psów powinna prze-
kraczać 70 kg!

Gigantyczna praca i wielkie serce organi-
zacji, które przejęły zwierzęta, spowodo-
wało, że psy udało się uratować. Dzisiaj są 

już bezpieczne, mają nowych właścicieli.
Przed sądem oskarżona tłumaczyła się, 

że powodem zagłodzenia psów była trud-
na sytuacja rodzinna. Miała być m.in. ofia-
rą przemocy domowej, w domu były pro-
blemy z alkoholem i finansami. Sąd opie-
rając się m.in. na podobnych zeznaniach 
świadków, wziął to pod uwagę. Dodatko-
wo sędzia Marek Zachariasz zwrócił uwa-
gę, że brak izolacji i kary więzienia związa-
ny jest również z faktem, że kobieta wy-
chowuje dwoje dzieci. Podczas procesu 
oskarżona przepraszała za swój czyn.

Oskarżona kobieta została skazana na 
10 miesięcy pozbawienia wolności w za-
wieszeniu na 2 lata. Co pół roku ma infor-
mować sąd o swoim zachowaniu. Ma też 
wpłacić 2 tysiące złotych na konto funda-
cji „Do serca przytul psa” , pokryć koszty 
oskarżyciela posiłkowego w wysokości 
5040 zł, zapłacić grzywnę (100 stawek po 
15 zł). Ma też 10-letni zakaz posiadania 
psów.

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt 
nie kryje oburzenia łagodnym wyrokiem. 
Wyrok jest nieprawomocny. Apelacja jest 
wielce prawdopodobna.

91-letni myszkowianin, wypalając 
trawę na swojej posesji, nie zapanował 
nad żywiołem. Ogień przedostał się na 
sąsiednie łąki. Na szczęście nikomu nic 
się nie stało, a strażacy szybko ugasili 
pożar.

W czwartek przed południem patrol po-
licjantów z Ogniwa Patrolowo- Interwen-
cyjnego myszkowskiej komendy został pil-
nie skierowany w rejon ulicy Pułaskiego w 
Myszkowie. Z informacji przekazanej 
przez dyżurnego wynikało, że ogień wydo-
stał się z jednej z posesji i zajął okoliczne 
łąki.

Na miejscu mundurowi zastali kilka za-
stępów straży pożarnej i 91-letniego 
myszkowianina. Z jego relacji wynikało, że 
chciał wypalić trawę na swojej posesji, lecz 
w pewnym momencie nie zapanował nad 
żywiołem i ogień zajął również sąsiednią 
łąkę. Na szczęście nikomu nic się nie sta-
ło, a pożar udało się szybko ugasić. Za nie-

odpowiedzialne zachowanie stróże prawa 
ukarali 91-latka mandatem karnym.

Policjanci przypominają, że wypalanie 
łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów 
przydrożnych, szlaków kolejowych, trzci-
nowisk lub szuwarów grozi kara aresztu 
lub grzywną.

Jeśli podczas pożaru suchej roślinności 
dojdzie do zagrożenia życia ludzi lub mie-
nia, czyn może być sklasyfikowany, jako 
przestępstwo, podlegające karze pozba-
wienia wolności od roku do lat 10.

Wypalanie traw wpływa negatywnie na 
środowisko naturalne, zagraża roślinom i 
zwierzętom, niszczy ekosystem, który już 
nigdy nie będzie taki sam. Część osób sto-
sujących ten nierozsądny i nielegalny pro-
ceder uważa, że to pomoże użyźnić glebę, 
co jest oczywiście mitem. Najważniejsze 
jednak, aby wziąć pod uwagę, jak wypala-
nie pól, lasów czy nieużytków pozostawia 
ogromne spustoszenie i straty w przyro-
dzie.

 ■ TS

Kilkaset plakatów informujących o 
podstawowych zasadach kultury roz-
wieszono w środkach komunikacji 
miejskiej oraz w wielu budynkach 
mieszkalnych na terenie naszego 
miasta. To efekt zainicjowanej przez 
MPK w Częstochowie akcji, której 
partnerem jest ZGM TBS.

- Istotą przedsięwzięcia jest przypomnie-
nie każdemu z nas, że należy ustępować 
miejsca w pojazdach publicznego trans-

portu publicznego tym, którzy potrzebują 
tego najbardziej - mówi Maciej Hasik, 
rzecznik prasowy MPK w Częstochowie. - 
Osoby starsze, niepełnosprawne, kobiety 
w ciąży to grupa pasażerów, która powin-
na być traktowana przez innych z należy-
tym szacunkiem. Wyrazić go możemy w 
najprostszy sposób – ustępując miejsca w 
podróży autobusem i tramwajem po mie-
ście czy regionie, a to ułatwi osobom z 
ograniczeniami ruchowymi korzystanie z 
komunikacji miejskiej - podsumowuje.

Piętnaście mieszkanek Częstochowy i 
powiatu częstochowskiego ma zostać 
objętych pilotażowym projektem „Ak-
tywna mama”. Grupę docelową 
stanowią kobiety powracające na 
rynek pracy po urodzeniu dziecka, 
urlopie macierzyńskim lub wycho-
wawczym, okresie bierności 
zawodowej związanej z wychowaniem 
dzieci.

Projekt„Aktywna Mama”, który będzie 
realizowany w latach 2022-2023. Jest on 
finansowany ze środków rezerwy Fundu-
szu Pracy na podstawie ogłoszonego 
przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Spo-
łecznej naboru na projekty pilotażowe pn. 
„Stabilna praca – silna rodzina”.

Grupę docelową projektu stanowią ko-
biety powracające na rynek pracy po uro-
dzeniu dziecka, urlopie macierzyńskim 
lub wychowawczym, okresie bierności za-
wodowej związanej z wychowaniem dzie-
ci. Uczestniczki projektu muszą być miesz-
kankami Częstochowy lub powiatu czę-
stochowskiego i posiadać status osoby 
bezrobotnej (rejestracja w PUP Często-
chowa).

Projektem o wartości 772 tys. zł ma być 
objęte 15 kobiet.

W ramach Projektu przewidziano nastę-
pujące formy wsparcia:

I. Ścieżka przewidziana dla osób zatrud-
nionych przez pracodawców w ramach 
Promesy

na zatrudnienie (10 osób):
1) usługa doradztwa zawodowego - każ-

da uczestniczka projektu pilotażowego
w pierwszej kolejności zostanie objęta 

pomocą doradcy zawodowego w formie 
indywidualnej usługi poradnictwa zawo-
dowego. Indywidualna opieka doradcy za-
wodowego będzie trwała przez cały okres 
trwania projektu pilotażowego. W trakcie 
realizacji projektu pilotażowego przewi-
duje się również przeprowadzenie z jego 
uczestniczkami usługi doradczej w postaci 
minimum dwóch spotkań grupowych.

2) zatrudnienie w ramach Promesy na 
zatrudnienie - uczestniczki projektu pilo-
tażowego będą mogły podjąć zatrudnie-
nie u wybranych przez siebie pracodaw-
ców. Okres zatrudnienia

w ramach umowy o pracę będzie wyno-
sił minimum 15 miesięcy (w pełnym wy-
miarze czasu pracy), natomiast okres re-
fundacji do 12 miesięcy (od 01.05.2022 r. 
do 30.04.2023 r.).

3) dodatek wyrównawczy - w ramach 
Promesy na zatrudnienie  uczestniczki 
projektu pilotażowego w trakcie zatrud-
nienia u pracodawcy otrzymają dodatek 
wyrównawczy

w kwocie 300 zł. miesięcznie za cały 
przepracowany miesiąc bez absencji cho-
robowej, urlopów bezpłatnych, postojo-
wych, urlopów macierzyńskich, okresów 
związanych

z kwarantanną, izolacją (COVID). Wypła-
ta dodatku wyrównawczego dotyczy wy-
łącznie okresu związanego z refundacją 
wynagrodzenia na rzecz pracodawcy (od 
01.05.2022 r. do 30.04.2023 r.).

4) bon na zakup odzieży biznesowej - 
przewidziano, że każda z uczestniczek 
projektu pilotażowego otrzyma bon na za-
kup odzieży biznesowej w wysokości 500 
zł.

5) wsparcie finansowe na opłacenie, 
żłobka, przedszkola lub opiekunki - uczest-
niczki projektu pilotażowego będą mogły 
skorzystać ze wsparcia finansowego w po-
staci refundacji kosztów opieki nad dziec-
kiem (od 01.05.2022 r. do 30.04.2023 r.).

II. Ścieżka przewidziana dla osób rozpo-
czynających działalność gospodarczą (5 
osób):

1) usługa doradztwa zawodowego - każ-
da uczestniczka  projektu pilotażowego w 
pierwszej kolejności zostanie objęta po-
mocą doradcy zawodowego w formie in-
dywidualnej usługi poradnictwa zawodo-
wego. Indywidualna opieka doradcy za-
wodowego będzie trwała przez cały okres 
trwania projektu pilotażowego. W trakcie 
realizacji projektu pilotażowego przewi-
duje się również przeprowadzenie z jego 
uczestniczkami usługi doradczej w postaci 
minimum dwóch spotkań grupowych.

2) wsparcie w postaci dofinansowania 
na podjęcie działalności gospodarczej -

z uczestniczkami projektu pilotażowego 
zostaną zawarte umowy dotyczące dofi-
nansowania podjęcia działalności gospo-
darczej. Kwota dofinansowania będzie 
wynosić maksymalnie 35 tys. zł.

3) wsparcie na obsługę finansową utwo-
rzonej działalności gospodarczej - uczest-
niczki projektu rozpoczynające działal-
ność gospodarczą w okresie 12 miesięcy 
prowadzenia firmy będą mogły starać się 
o refundację miesięcznych kosztów obsłu-
gi finansowej.  Będzie to kwota 200 zł mie-
sięcznie (od 01.05.2022 r. do 30.04.2023 
r.).

4) bon na zakup odzieży biznesowej - 
przewidziano, że każda z uczestniczek 
projektu pilotażowego otrzyma bon na za-
kup odzieży w wysokości 500 zł.

5) wsparcie finansowe na opłacenie, 
żłobka, przedszkola lub opiekunki - uczest-
niczki projektu pilotażowego będą mogły 
skorzystać ze wsparcia finansowego w po-
staci refundacji kosztów opieki nad dziec-
kiem (od 01.05.2022 r. do 30.04.2023 r.).

Najmłodsi mieszkańcy dzielnicy Rzą-
sawy mają powody do radości. Właśnie 
stworzono dla nich mini plac zabaw. To 
efekt głosowania w ramach Budżetu 
Obywatelskiego.

Plac zabaw powstał na skwerze przy 
skrzyżowaniu ulic Meliorantów i Połaniec-
kiej. Oprócz robót ziemnych wykonawca 
ułożył bezpieczną nawierzchnię i chodnik 
z kostki oraz zamontował urządzenia za-
bawowe i ławki. Koszt prac wyniósł 96,5 
tys. zł brutto.
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 20 lat doświadczenia 
RABAT – 50% u nas to działa!

SZYBKA GOTÓWKA za:SZYBKA GOTÓWKA za:
złoto, srebro, GSM, RTV 

SKUP I SPRZEDAŻ ZŁOTA
TANIE WYROBY TANIE WYROBY 

JUBILERSKIEJUBILERSKIE

LOMBARD KAPSLOMBARD KAPS

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.plwww.lombardkaps.pl

 ● 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 sprze-
dam, tel. 695 480 723

 ● Kopiarkę laserową HP LaserJet 
1010, dobra, 50 zł /  

 tel. 697 272 102

 ● 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 dziewiarska firmy 
bosch, tel. 34 362 94 27

 ● 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.  

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

SPRZEDAM 

Tel: 514 621 011

 ● Okulary oryginalne Carl Zeiss 
Germany Lupenbrille, lupa po-
większając x2, lewy okular do 
prac precyzyjnych, nowe, fute-
rał, tel. 730 016 717

 ● Pawilon przy pasażu, ul. We-
sterplatte. Wyposażony w kli-
matyzator, chłodnię, WC. Sprze-
dam lub wynajmę za 1 zł.  
Tel. 501 645 181

 ● pianino Calisio,  
ul. Prądzyńskiego 8/7, Częstocho-
wa,  
tel. 535 988 066

 ● Pilarka poprzeczno-wzdłużna  
dmpa-40– mało używana!  
Tel. 790 819 855

 ● Pralka whirlpool ładowana  
od góry. Tel. 721 390 993

 ● Prasowalnica elektryczna  
 tel. 34 362 94  27

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

 ● 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, hy-
droforowych, 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

 ● Trening pamięci, uwagi, myśle-
nia 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

PRACA

 ● Podejmę prace dorywczo: go-
spodarcze, porządkowe, drobne 
remonty. Tel.: 536 512 396

Wysłać email
na adres: reklama@zycieczestochowy.pl

Wysłać SMS
na numer 792 620 051

Przez internet
wypełniając formularz na stronie
www.zycieczestochowy.pl
(zakładka: BIURO OGŁOSZEŃ)

Jak zamieścić 
ogłoszenie 
w Życiu Częstochowy i Powiatu

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

Treść ogłoszenia: 

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

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

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

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

    MOTORYZACJA

    NIERUCHOMOŚCI

    KUPIĘ     SPRZEDAM     ODDAM

    PRACA     INNE    MATRYMONIALNE

KUPON na bezpłatne ogłoszenie 

-  Życie Częstochowy i Powiatu  - 



5ŚRODA-CZWARTEK, 30-31 MARCA 2022 REKLAMA / MOTORYZACJA

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

173.900 zł

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

77.900 zł

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

144.900 zł

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

43.900 zł

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

79.900 zł

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

77.900 zł

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

44.900 zł

AUDI A4 2.0 D, rok prod. 2008, sedan,  29.900 zł
AUDI A6 2.0 D, rok prod. 2008, 30.900 zł
AUDI A6 2.0 TDI S TRONIC, rok prod. 2017,  

kraj., I-wł., serwisowany, F-VAT  119.900 zł
AUDI A8 4.2 E, rok prod. 2006,  21.300 zł
BMW 320i xDrive 2.0 E, rok prod. 2014,  55.500 zł
BMW 3 GT 2.0 D, kraj., rok prod. 2018, I-wł., serwisowany,  

F-VAT, 94.900 zł
BMW 430 GRAND COUPE 2.0 E, rok prod. 2019, kraj., I-wł.,  

serwisowany, F-VAT, 149.900 zł
BMW 520 2.0 D, rok prod. 2007,  19.900 zł
BMW X1 2.0 D, rok prod. 2010, automat,  41.500 zł
CHEVROLET KALOS 1.2 E+LPG, rok prod. 2008,  7.900 zł
CITROEN C5 2.2 D, automat, rok prod. 2002,  1.800 zł
DAEWOO MATIZ 1.0 E, rok prod. 2005,  4.500 zł
FIAT DOBLO 1.6 D, rok prod. 2014, kraj., I-wł, F-VAT  29.900 zł
HYUNDAI TUSCON 2.0 D, rok prod. 2006,  15.900 zł
KIA VENGA 1.4 E, kraj., rok prod. 2010,  24.900 zł
MERCEDES BENZ E300 COUPE, 2.0 E, rok prod. 2018,  178.000 zł
MERCEDES GLC 2.0 D, rok prod. 2018, 4x4, automat, kraj., I-wł., 

F-VAT,                       166.800 zł
MERCEDES S350, 3.0 D, rok prod. 2015,                       179.900 zł
MINI COOPER, 1.6 E, rok prod. 2006,                       14.900 zł
OPEL ASTRA 1.6 E, rok prod. 2013, kraj., 25.800 zł

OPEL ASTRA II, 1.6 E, rok prod. 2003, kraj., 5.500 zł

OPEL ASTRA III, 1.4 E, rok prod. 2004, kraj., I-wł., 9.900 zł

OPEL ASTRA IV, 1.7 D, zakup 2013,  23.000 zł

OPEL MERIVA 1.7 D, rok prod. 2006, 7.900 zł

RENAULT LAGUNA COUPE 2.0 E, rok prod. 2008,     31.800 zł

RENAULT TWINGO 1.2 E, rok prod. 2010,     9.900 zł

SEAT IBIZA 1.2 E, rok prod. 2014, kraj.,  26.900 zł

SEAT TOLEDO 1.2 E, rok prod. 2015, kraj.,  29.900 zł

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

F-VAT, 44.900 zł

SKODA OCTAVIA 1.9 D, rok prod. 2007, kraj.,  13.800 zł

TOYOTA AVENSIS 2.0 D, rok prod. 2009,  19.900 zł

VW JETTA 1.4 E, rok prod. 2007,  16.900 zł

VW JETTA 1.6 E, rok prod. 2007,  17.900 zł

VW NEW BEETLE 2.0 E, rok prod. 1999, 8.900 zł

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

 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

Wybrane samochody na dzień 25 marca 2022

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

139.900 zł
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Lolka to 4-letnia suczka, przeby-

wająca w domu tymczasowym i ma-

rząca o opiekunie, który przygarnie 

ją na stałe. Jest miłośniczką przytu-

lania, 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 towa-

rzyskim gronie. Lolka jest średniej 

wielkości suczką. Waży 16 kg.  Jest 

zdrowa, wesoła i wysterylizowana.

Bryś to malutki 5-latek bardzo ładnie 

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.

Alfik jest trzyletnim miłośnikiem przytu-

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.

B RYŚ

LO LK
A

A LF I K

FUNDACJA PSIA DUSZKA
Kontakt: 694 132 231Jeśli szukasz pieska do adopcji, dobrze trafiłeś ;)

Lunka pozdrawia z nowego domu!

B R U N O

Bruno - Czeka u nas na dom już prawie cztery 
lata. Piesek trafił pod nasza opiekę od kobiety, która 

przygarnęła go do domu z ulicy, ale nie umiał po-

rozumieć się z jej psami. Bruno nie kocha od razu, 

potrzebuje kilku spotkań aby zaufać, ale gdy to już się 

stanie, oddaje się bez granic tej miłości. Osoby które 

regularnie wyprowadzają go na spacery mogą go 

tulić, brać na ręce, przytrzymywać i wykonywać czyn-

ności pielęgnacyjne. Każda nowa osoba może z nim 

wyjść na spacer, ale nie może go sama dotykać ani 

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 cza-

sami Bruniu próbuje mu coś wytłumaczyć. Te zacho-

wania 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 

ktoś chciałby z nim poćwiczyć będzie niezły materiał 

na uczonego psa bo ma duża motywację do pracy i 

energię którą można w fajny sposób wykorzystać. 

Bruno ma 5 lat, jest pieskiem niedużym. Waży teraz 

nieco więcej, bo mu urosło sadełko zimowe, ale jego 

waga standardowa to 12-13 kg. Jest pogodny, szybki, 

zwinny. Pięknie stróżuje i jeśli ktoś chciałby psiaka, 

który przez ogrodzenie pokazuje obcym, że nie warto 

wchodzić to on bardzo ładnie potrafi zagrać obrońcę 

domu :)

S A R A
Sara to 7 letnia sunia z przyjaznym charak-

terem i prawie 3 letnim stażem w naszej Fun-

dacji!  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!
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