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Częstochowa

Nowy budynek dla uchodźców z Ukrainy
Huta Liberty Częstochowa
przekazała miastu swój biurowiec na potrzeby uchodźców z
Ukrainy. Przy ulicy Koksowej
na razie będzie mogło zostać
zakwaterowanych ponad sto
osób. Obiekt został użyczony
do 30 czerwca, jednak z możliwością przedłużenia.
Częstochowa od początku wspiera ukraińskich uchodźców. - W naszych szkołach i przedszkolach uczy
się już blisko 1000 dzieci uchodźców, nadaliśmy już 1,5 tysiąca numerów PESEL, wiele osób korzysta z
miejskiego punktu informacyjnego,
a także z pomocy żywnościowej i
rzeczowej – wylicza prezydent
Krzysztof Matyjaszczyk. - Mamy w
mieście system wsparcia psychologicznego, prawnego, ofertę zajęć
dla dzieci. Bardzo wielu Ukraińców
jest gośćmi w częstochowskich
domach. Miasto natomiast do tej
pory zakwaterowało ponad 500
osób. W związku ze zmianą zasad
dotyczących finansowania pobytu
uchodźców, szukaliśmy obiektu
zbiorowego zakwaterowania –
przyznaje prezydent. Pomocną
dłoń wyciągnęła huta. - W związku
z sytuacją na Ukrainie wiele osób i
rodzin przeżywa traumę. Pomoc
im jest niezbędna. Użyczenie biurowca to wyraz solidarności z
uchodźcami całej społeczności naszego przedsiębiorstwa – podkreślał Krishnamoorthy Venkatasubramanian, dyrektor Generalny
Liberty Częstochowa Sp. z o.o.

Użyczany bezpłatnie miastu budynek przy ul. Koksowej 3 to należący do Liberty Częstochowa dawny biurowiec częstochowskiej huty. Wśród pracowników potocznie
nazywany AKP (w przeszłości miał
tu siedzibę Wydział Aparatury
Kontrolno-Pomiarowej). Cztero-

piętrowy budynek stał opuszczony od 2014 roku, z wyjątkiem krótkiego okresu, kiedy to był wydzierżawiony firmie transportowej na
noclegownię dla kierowców.
Służby techniczne huty w ostatnich dniach przeprowadziły nie-

zbędne prace porządkowe, remontowe i naprawcze. Wymieniono część kaloryferów, sprawdzono sprawność instalacji, przeprowadzono niezbędne naprawy oraz
uporządkowano pomieszczenia i
najbliższe otoczenie. Huta zapew-

niła również media. Na wszystkich
piętrach są toalety, łazienki z
prysznicami oraz pomieszczenia,
które można przeznaczyć na kuchnie i jadalnie. Na parterze jest
miejsce na pralnię, suszarnię i
wózkownię. Wyposażeniem budynku zajął się natomiast Wydział
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Magistrat w zarządzaniu obiektem będzie wspierać firma zewnętrzna.
- Obecnie przygotowaliśmy 104
miejsca noclegowe. Lada moment
dotrze drobny sprzęt AGD i całość
będzie gotowa. W poniedziałek
rozpoczniemy zakwaterowanie w
tym miejscu. Wszyscy tymczasowi
mieszkańcy tego budynku będą
mieć zapewnione wyżywienie –
zapewnia Cezary Kubiak z Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego.
Liberty Częstochowa będzie pokrywać koszty: wody, ogrzewania
energii elektrycznej, sprzątania
części wspólnych, odprowadzania
ścieków, odbioru odpadów komunalnych. Miasto natomiast zobowiązało się do dostarczenia łóżek i
pościeli, zabezpieczenia wyżywienia i utrzymania czystości pomieszczeń socjalnych.
Z czasem miasto, jeśli będzie taka potrzeba, zamierza uruchamiać kolejne miejsca noclegowe.
Budynek przy ulicy Koksowej może pomieścić nawet 250 osób. Na
razie został on użyczony do 30
czerwca, ale z możliwością przedłużenia.

Ilu obywateli Ukrainy
59-latek wypadł z okna w szpitalu!
przebywa w Częstochowie? Życia pacjenta nie udało się uratować
Częstochowski magistrat wydał już ponad 1700 numerów
PESEL ukraińskim uchodźcom. Ilu obywateli Ukrainy jest w naszym mieście? Tego dokładnie nie wiadomo. Osoby korzystające
z gościny w domach prywatnych, mieszkaniach służbowych częstochowskich firm lub będący pod opieką organizacji
pozarządowych nie mają – na obecną chwilę – obowiązku rejestrowania swojego pobytu.

Jak już informowaliśmy w połowie marca, przygotowane przez miasto
i Caritas miejsca noclegowe dla uchodźców z Ukrainy wyczerpały się.
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UM badał alternatywne możliwości umieszczania przybywających w miejscach, w których – po adaptacji – możliwy byłby zbiorowy kwaterunek. Pomocną
dłoń wyciągnęła Huta Liberty Częstochowa, która przekazała miastu
swój biurowiec na potrzeby uchodźców z Ukrainy. Na razie przygotowano 104 miejsca noclegowe. Jednak budynek przy ulicy Koksowej może pomieścić nawet 250
osób. W poniedziałek (28 marca) rozpoczął się proces
zakwaterowania w tym miejscu uchodźców z Ukrainy.
Z danych Straży Granicznej wynika, że 24 lutego,
czyli dnia początku agresji Rosji, granicę polsko-ukraińską przekroczyło ponad 2,32 miliona uchodźców z Ukrainy.

Do tragicznego zdarzenia doszło w poniedziałek (21 marca)
około godziny 20.30 w Miejskim Szpitalu na Zawodziu .
Hospitalizowany na oddziale
pulmonologicznym (obecnie
oddział covidowy), 59-letni
Robert M. wypadł z okna na
pierwszym piętrze. Personel
szpitala podjął natychmiastową akcję reanimacyjną,
jednak mimo wysiłku służb ratunkowych, życia 59-letniego
mężczyzny nie udało się uratować.
- Potwierdzam, że takie zdarzenie miało miejsce. Oddaliliśmy
do dyspozycji monitoring i czekamy na ustalenia policji i i prokuratury. Według naszej wiedzy pa-

cjent wyskoczył z okna na pierwszym piętrze i tak nieszczęśliwie
upadł, że mimo podjętej akcji ratunkowej, mężczyzna zmarł około trzeciej nad ranem. Ponieważ
jesteśmy stroną, nie komentujemy tego zdarzenia. Czekamy na
ustalenia policji i prokuratury mówi Wojciech Konieczny, dyrektor Miejskiego Szpitala Zespolonego.
Rodzina złożyła zażalenie do
prokuratury na nieprawidłowa
opiekę nad pacjentem ze strony
personelu szpitalnego w Częstochowie.
Prokuratura Rejonowa Częstochowa-Południe wszczęła śledztwo w sprawie narażenia 59-letniego pacjenta Zespolonego
Szpitala Miejskiego w Częstocho-

wie na bezpośrednią utratę życia
lub śmierci oraz nieumyślnego
spowodowania śmierci tego
mężczyzny.
Śledztwo dotyczy personelu
szpitala miejskiego w Częstochowie, który według rodziny sprawował niewłaściwa opiekę nad
tym pacjentem. Zawiadomienie
zostało złożone przez żonę zmarłego.
W ramach śledztwa zabezpieczono już dokumentację medyczną, prokuratura przesłucha
świadków tego zdarzenia. 25
marca odbyła się sekcja zwłok.
Jak ustalono, przyczyną śmierci
były urazy wielonarządowe będące następstwem spadku z wysokości.
■ TS
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Poważny wypadek w Wyrazowie

W tym roku też będzie miejski miód Ranna ratowniczka medyczna
Pracowite pszczółki także i w tym
roku zapewnią miejski miód. Powstanie on na pasiece przy ulicy
Anyżkowej, na terenie Oczyszczalni
Ścieków “Dźbów”. Owady mieszkają w
bardzo oryginalnych „domkach” - zostały one wykonane z materiałów
uzyskanych z recyklingu zużytego
sprzętu elektronicznego.
Przypomnijmy, miejska pasieka powstała w ubiegłym roku. To efekt realizacji projektu „Elektryczne Śmieci”. W
jego ramach mieszkańcy Częstochowy
mogą bezpłatnie oddawać zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny. Wystarczy
wrzucić go do specjalnego, czerwonego
pojemnika.

To właśnie z materiałów uzyskanych z
recyklingu zużytego sprzętu elektronicznego zostały wykonane „domki” dla
pszczół. Do tego celu wykorzystano między innymi bębny od pralek.
Pierwsza miejska pasieka została stworzona przy ulicy Anyżkowej, na terenie
Oczyszczalni Ścieków “Dźbów”. Znajduje
się tam pięć uli, w których zamieszkało
około 100 tysięcy krainek. To wyjątkowo
łagodna rasa pszczół. Charakteryzuje się
ona dużą odpornością i efektywnością w
„produkcji” miodu.
Nad utrzymaniem pszczelich domów (i
ich mieszkańców) będą czuwały: Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie oraz Fundacja Odzyskaj Środowisko.

W placówkach oświatowych

Dachy do remontu
Dachy w sześciu placówkach oświatowych zostaną wyremontowane.
Miasto ogłosiło przetarg skierowany
do firm budowlanych. Oferty można
składać do 11 kwietnia do godziny
9.00.
Miasto ogłosiło przetarg na wykonanie
remontów dachów w sześciu placówkach
oświatowych: SP 7, SP 9, SP 38, MP 35, MP
43 i SOSW nr 1.
Do końca letnich wakacji mają zostać
wyremontowane dachy:
- sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i zapleczem w Szkole Podstawowej nr 7
przy ul. Ludwika Zamenhofa 23;
- budynku głównego segment A (od strony
ul. Ogińskiego) i segment B (od strony
ul. Sobieskiego) Szkoły Podstawowej nr
9 przy ul. Sobieskiego 15;
- budynku Szkoły Podstawowej nr 38 przy

ul. Sikorskiego 56;
- budynku Miejskiego Przedszkola nr 35
przy ul. 1 Maja 5;
- budynku Miejskiego Przedszkola nr 43
przy ul. Czecha 17;
- budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 przy ul. Legionów 54A.
Roboty budowlane wiążą się z ułożeniem nowego pokrycia dachowego, z wyremontowaniem kominów, daszków oraz
z montażem obróbki blacharskiej, rynien i
instalacji odgromowej.
Wydział inwestycji i Zamówień Publicznych UM - po upływie terminu składania
ofert a przed otwarciem ofert - udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o
kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia. Tymczasem
czeka na oferentów.

MPK

Autobusy nr 23 pojadą inaczej
Uwaga pasażerowie komunikacji miejskiej! Od 1 kwietnia zostanie wprowadzona drobna zmiana rozkładu jazdy linii MPK nr 23. Celem zmiany jest poprawa
punktualności tego kursu.
W dni robocze szkolne i wakacyjne:
- kursy wykonywane z pętli PIŁSUDSKIEGO o godzinach 9.22 – 9.52 – 10.23 zostaną zastąpione odjazdami o godzinach 9.32 – 10.12.
- kursy wykonywane z pętli DŹBÓW KSSE SKORKI o godzinach 10.03 – 10.33 – 11.03, zostaną zastąpione odjazdami o godzinach 10.13 – 10.53.
W soboty, niedziele i święta rozkład jazdy nie ulega zmianie.

Był poszukiwany listem gończym

Odnaleźli go częstochowscy
policjanci
Kolejne osiem miesięcy spędzi w
areszcie 47-latek poszukiwany listem
gończym za naruszenie nietykalności
cielesnej policjanta. Mężczyzna
ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości w Holandii. Gdy tylko wrócił
do Polski, został zatrzymany.
Poszukiwany od roku przez katowicki sąd
za naruszenie nietykalności cielesnej policjanta, 47-latek ukrywał się przed organami

ścigania poza granicami naszego kraju. Częstochowscy „poszukiwacze” śledzili jego poczynania od stycznia, kiedy został za nim wydany list gończy. W toku prowadzonej sprawy
poszukiwawczej ustalili, że mężczyzna we
wtorek ma przyjechać do Polski. Przekazali
swoje ustalenia wraz z dokładnym adresem
mundurowym z Zielonej Góry, którzy w
czwartek zapukali do drzwi mieszkania, w
którym 47-latek przebywał. Mężczyzna został
zatrzymany i trafił do aresztu, gdzie spędzi
kolejne 8 miesięcy.
TS

Poważny wypadek na DK46 w
Wyrazowie. 26-letnia kierująca
nie
ustąpiła
pierwszeństwa i zderzyła się z
jadącą na sygnale karetką pogotowia.
W
zdarzeniu
ucierpiała ratowniczka medyczna.
Do wypadku doszło w poniedziałek, 28 marca, około godziny
11.10. 26-letnia kierująca chciała
skręcić w lewo. Nie zauważyła
jednak, że wyprzedza ją karetka na sygnale. Nie ustąpiła jednak pierwszeństwa i
zderzyła się z pojazdem uprzywilejowanym. Ranna została ratowniczka medyczna. Jej życiu nie zagraża niebezpieczeń-

stwo. - Droga z Opola do Częstochowy była zablokowana. Policjanci kierowali na
objazdy - mówi asp. Daniel Zych z częstochowskiej policji. Tuż przed godziną 13.30
ruch został odblokowany i obecnie odbywa się już normalnie.

W Kłobucku

Policja wykorzystała drona
do ścigania wykroczeń
drogowych
Kłobucka policja wykorzystała drona
podczas akcji „Bezpieczny pieszy”.
Efekt to ujawnienie aż 53 wykroczeń
popełnionych przez pieszych i kierowców.
W czwartek 24 marca, policjanci z kłobuckiej drogówki przeprowadzili kolejne
działania „Bezpieczny pieszy”. Tradycyjnie
akcja miała na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych i była ukierunkowana na
kontrolę wzajemnych relacji pomiędzy
kierowcami i pieszymi. Dodatkowo, w ramach wczorajszej akcji mundurowi wykorzystali policyjnego drona, który rejestrował wzajemne relacje pomiędzy kierowcami i pieszymi.
W czasie działań mundurowi ujawnili
łącznie 53 wykroczenia. - Niestety, pomimo wielu apeli i działań informacyjno-profilaktycznych, aż 45 wykroczeń zostało popełnione przez kierowców, którzy przekroczyli dozwoloną prędkość w rejonie

przejść dla pieszych - mówi Kamil Raczyński, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku.
- Po raz kolejny przypominamy o tym, że
kierujący pojazdem zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany: Pamiętajmy również o tym, że zgodnie z aktualnym taryfikatorem zarówno za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych lub
wchodzącemu na to przejście, jak i za wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany,
lub bezpośrednio przed tym przejściem,
grozi mandat karny w wysokości 1500 zł! przypomina rzecznik prasowy kłobuckiej
policji.
Kłobucka drogówka zapowiada kontynuowanie działań ukierunkowanych na bezpieczeństwo niechronionych uczestników
ruchu drogowego, przede wszystkim pieszych i rowerzystów.
■ TS

Gmina Panki

Policjant w wolnym czasie
zatrzymał pijanego kierowcę
Policjant z kłobuckiej komendy w
czasie wolnym od służby zatrzymał pijanego kierowcę forda. Kierowca miał
w organizmie ponad 2 promile alkoholu.

Do zdarzenia doszło w miniony czwartek
24 marca około godziny 20 w miejscowości Zwierzyniec Trzeci w gminie Panki.
Wtedy, będący w czasie wolnym od służby
policjant z ogniwa patrolowo – interwencyjnego kłobuckiej komendy zauważył forda, który wyjeżdżał z przydrożnego rowu.
Mundurowy podszedł do kierowcy, aby
dowiedzieć się, co się stało i sprawdzić,
czy kierowca nie potrzebuje pomocy.
- Na pytania zadane przez policjanta kierowca udzielił wulgarnej odpowiedzi, w
której zasugerował, że sam sobie poradzi
z problemem. Stróż prawa od razu wyczuł
woń alkoholu z wnętrza pojazdu, natomiast siedzący za kierownicą mężczyzna

zdziwił się, gdy usłyszał, że ma do czynienia z policjantem. Z uwagi na to, że kierowca chciał dalej wyjeżdżać z rowu, policjant sięgnął przez otwarte okno, wyciągnął kluczyki ze stacyjki i wezwał na miejsce patrol z kłobuckiej drogówki. Widząc
rozwój sytuacji, kierowca forda przesiadł
się i usiłował uciec przez drzwi pasażera.
Został jednak skutecznie powstrzymany i
obezwładniony oczekiwał na przyjazd drogówki - informuje Kamil Raczyński, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji
w Kłobucku.
Samochodem kierował 59-letni mieszkaniec gminy Panki, który miał w organizmie
ponad 2 promile alkoholu. Na nieodpowiedzialnego kierowcę czekają teraz surowe konsekwencje. Grożą mu: wysoka
grzywna, kilkuletni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, a nawet kara więzienia. O dalszym losie mężczyzny zadecyduje prokurator i sąd.
■ 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 25 marca 2022
MERCEDES GLC 250
2.0 E, 4x4, rok prod. 2018,
kraj., I-wł., serwisowany,
automat

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

44.900 zł

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

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

29.900 zł

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

5.500 zł

AUDI A6 2.0 D, rok prod. 2008,

30.900 zł

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

9.900 zł
23.000 zł

OPEL MERIVA 1.7 D, rok prod. 2006,

43.900 zł

AUDI A8 4.2 E, rok prod. 2006, 

21.300 zł

RENAULT LAGUNA COUPE 2.0 E, rok prod. 2008, 

31.800 zł

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

55.500 zł

RENAULT TWINGO 1.2 E, rok prod. 2010, 

9.900 zł

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

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

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

77.900 zł

77.900 zł

139.900 zł

OPEL ASTRA IV, 1.7 D, zakup 2013, 

kraj., I-wł., serwisowany, F-VAT 

119.900 zł

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

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

AUDI A6 2.0 TDI S TRONIC, rok prod. 2017,

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

79.900 zł

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

 179.900 zł


14.900 zł
25.800 zł

7.900 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,
SKODA OCTAVIA 1.9 D, rok prod. 2007, kraj., 

44.900 zł
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
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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
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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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