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Mistrzostwa świata
w siatkówce
w Częstochowie?

Za pomysłem organizacji mistrzostw świata w Częstochowie
stoi wiceprzewodniczący Rady Miasta w Częstochowie, Jacek Krawczyk, który skierował w tej sprawie
interpelację do prezydenta miasta.
Odpowiedział na nią wiceprezydent Jarosław Marszałek, który
przyznał, że PZPS nie wyklucza
goszczenia imprezy w Hali Sporto-

wej Częstochowa, ale będzie to zależne od oferty związku.
Jak wynika z odpowiedzi na interpelację, Hala Sportowa Częstochowa Sp. z o.o. otrzymała od Polskiego Związku Piłki Siatkowej prośbę
o wstępną rezerwację obiektu
w miesiącu lipcu i sierpniu, a oferta
współpracy dot. realizacji ww. Mistrzostw
najprawdopodobniej
wpłynie do Urzędu w najbliższym
czasie. Po zapoznaniu się z warunkami, jakie należy spełnić jako miasto/gospodarz, zostanie podjęta
decyzja o ewentualnej współorganizacji tej imprezy.
- Należy jednak nadmienić, że realizacja takich zawodów wiąże się
przede wszystkim z bardzo dużym
wkładem finansowym jaki musi ponieść miasto współorganizator

Częstochowa

ZUS chce sprzedać budynek
przy ulicy Okólnej
Zakład Ubezpieczeń Społecznych chce sprzedać
budynek przy ulicy
Okólnej 17/19. ZUS
chce za tą nieruchomość
ponad
8
milionów zł. Chętnych na razie nie
ma.
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Zatrzymano 82 osoby

HSC

Polski Związek Piłki Siatkowej
zwrócił się do Hali Sportowej
Częstochowa z prośbą o rezerwację terminów w lipcu
i sierpniu w związku z organizacją
mistrzostw
świata
w siatkówce. To czy ta wielka
impreza odbędzie się w naszym
mieście, zależy od oferty, którą
otrzyma Częstochowa.

www.facebook.com/ZycieCzestochowyiPowiatu

Cena 1,20 zł
(w tym 8% VAT)

Od kilku miesięcy Zakład Ubezpieczeń Społecznych próbuje sprzedać budynek przy ulicy Okólnej
17/19. Obiekt nie jest już potrzebny
do prowadzenia działalności przez
częstochowski ZUS. Dlatego zakład
szuka nowego nabywcy.
Budynek ma ponad 6 tysięcy metrów kwadratowych i stoi na działce
o powierzchni 5,6 tysięcy metrów

oraz ze spełnieniem szeregu warunków regulaminowych i technicznych niezbędnych do ich przeprowadzenia (nie tylko dot. infrastruktury sportowej). Dla przykładu
oferta Polskiego Związku Koszykówki dot. przeprowadzenia w dniu
30 czerwca br. jednego meczu eliminacji do Mistrzostw Świata w koszykówce mężczyzn pomiędzy Polską i Izraelem, oprócz bardzo długiej listy wymagań technicznych
i organizacyjnych, oszacowana została przez Związek na kwotę 500
000 złotych (netto) oraz konieczność bezpłatnego udostępnienia
hali sportowej - stwierdza wiceprezydent Marszałek.
Organizacja mistrzostw byłaby
dla Częstochowy świetną formą
promocji.
■ BM
kwadratowych. ZUS regularnie publikuje na swoich strona internetowych oferty sprzedaży. Ogłoszenie
znajduje się również w portalach
komercyjnych zajmujących się
sprzedażą nieruchomości. Jedno
z ogłoszeń zostało opublikowane
jeszcze w grudniu 2021 roku.
Obecnie główny budynek jest zamknięty, z boku działają prywatne
firmy. Budynek wystawiony jest na
sprzedaż jako obiekt handlowo-usługowy, ale w obecnej sytuacji
i przy trwającej wojnie na Ukrainie,
mógłby zostać również zaadoptowany na mieszkania.
■ TS

Potężne uderzenie
w handlarzy bronią
Ponad tysiąc policjantów CBŚP, KSP, KWP, CPKP BOA,
SPKP, funkcjonariuszy SG, wspartych przez funkcjonariuszy z Niderlandów i pracowników Europolu,
przeprowadziło potężne uderzenie w zorganizowaną
grupę przestępczą o charakterze zbrojnym. W jej wyniku
w Polsce i w Niderlandach zatrzymano 82 osoby i przejęto tylko w Polsce 250 jednostek broni palnej, różnego
rodzaju i kalibru oraz kilka tysięcy sztuk amunicji. W Prokuraturze Krajowej zatrzymanym przedstawiono łącznie
ponad 100 zarzutów.
Sposób działania grupy jest wyjaśniany od 2020 roku. To
wówczas, policjanci z Zarządu w Łodzi Centralnego Biura Śledczego Policji wpadli na trop zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się nielegalnym obrotem bronią palną. Okazało się, że członkowie tej grupy działali na terenie województw:
łódzkiego, dolnośląskiego, świętokrzyskiego i śląskiego.
W Łódzkim Wydziale Zamiejscowym Departamentu do Spraw
Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Łodzi wszczęto śledztwo, w efekcie którego ustalono role poszczególnych członków gangu.
Z zebranych informacji wynika, że przemycona broń z Niemiec, Francji, Belgii, Czech czy z Niderlandów trafiała do Polski
i tu była sprzedawana. Według funkcjonariuszy członkowie
grupy przerabiali również broń w taki sposób, że stawała się
ona bronią palną i możliwe było strzelanie z niej ostrą amunicją. Z ustaleń funkcjonariuszy wynikało, że jeden z podejrzanych przebywa w Niderlandach, skąd może nadzorować całą
strukturę grupy. Dlatego też, aby zatrzymać wszystkich podejrzanych jednocześnie, policjanci CBŚP i prokuratorzy ściśle
współpracowali ze służbami niderlandzkimi, przy wsparciu
funkcjonariuszy Weapons & Explosive przy Europolu.
W minionym tygodniu przeprowadzono potężne uderzenie
w wielu miejscowościach na terenie niemal całej Polski i w jednej miejscowości w Niderlandach. W działaniach w naszym
kraju uczestniczyło ponad tysiąc funkcjonariuszy z zarządów
terenowych CBŚP, Wydziału do zwalczania Zorganizowanej
Przestępczości Kryminalnej i Aktów Terroru CBŚP, Komendy
Stołecznej Policji i Komend Wojewódzkich Policji, Centralnego
Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji BOA oraz Samodzielnych Pododdziałów Kontrterrorystycznego Policji z Łodzi,
Wrocławia, Kielc, Radomia, Olsztyna i Katowic, a także funkcjonariusze Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej i przedstawiciele z Weapons & Explosive przy Europol-u.W wyniku
przeprowadzonych działań w Polsce zatrzymano 81 osób.
Wówczas to, przeszukano około 300 miejsc, gdzie mogła być
ukryta nielegalna broń. W trakcie akcji zabezpieczono 250 jednostek broni palnej, różnego rodzaju i kalibru oraz kilka tysięcy sztuk amunicji. Wśród zabezpieczonych jednostek znajduje
się broń myśliwska oraz jednostki broni krótkiej bojowej.
Tego samego dnia wczesnym rankiem w Niderlandach, miejscowi funkcjonariusze przy współpracy z Europolem, zatrzymali jedną osobę, u której w miejscu zamieszkania zabezpieczono kilka jednostek broni palnej.
W Łódzkim Wydziale Zamiejscowym Departamentu do Spraw
Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Łodzi zatrzymanym przedstawiono łącznie ponad 100
zarzutów, głównie posiadania broni palnej i amunicji bez wymaganego zezwolenia lub jej przerabiania czy udostępniania.
Wśród zatrzymanych jest 9 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym,
z czego dodatkowo 2 podejrzanym grozi odpowiedzialność za
kierowanie tym gangiem. Ponadto w czasie działań zatrzymano jedną osobę, której przedstawiono zarzut posiadania treści
pedofilskich. Na podstawie zebranego materiału dowodowego zastosowano wobec 9 podejrzanych środek zapobiegawczy
w postaci tymczasowego aresztowania.
TS
■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara
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Spotkali się z byłym
komandosem
Krzysztof Mika „Mixu”, były żołnierz Jednostki Wojskowej Komandosów z
Lublińca, był gościem Politechniki Częstochowskiej. Na spotkaniu w bibliotece
głównej opowiedział o książce „Combat
Kickboxing”, której jest współautorem.
Krzysztof Mika „Mixu” to były komandos,
żołnierz zawodowy Jednostki Wojskowej Komandosów z Lublińca. Ma 19-letni straż.
Uczestniczył w wielu misjach w strefach wojny w Iraku oraz w Afganistanie. Obecnie jest
szkoleniowcem i instruktorem prowadzącym
Klub Sportów Walki „Mix-Team” we Wręczycy
Wielkiej. Prowadzi też firmę szkoleniową
„Mixu Special Forces”, która przygotowuje

kandydatów do testów sprawnościowych, selekcji i służby w Jednostkach Specjalnych.
Podczas spotkania w bibliotece Politechniki
Częstochowskiej opowiedział o książce „Combat Kickboxing”, której jest współautorem.
Combat Kickboxing jest polskim, nowoczesnym, wojskowym systemem walki, wykorzystującym metody treningowe oraz techniki
kickboxingu poszerzone o system walki w bliskim kontakcie. Przygotowuje on żołnierzy i
innych przedstawicieli służb mundurowych
do wypełniania zadań służbowych w przypadkach wystąpienia zagrożeń dla zdrowia lub
życia. Publikacja „Combat Kickboxing” jest
formą instruktażową, przeznaczoną na potrzeby właściwego wyszkolenia.

Lubliniec

Kliknęła w link i straciła
1200 złotych
Oszuści upodobali sobie popularne platformy sprzedażowe takie jak OLX i
Vinted. Ostatnio ich ofiarą padła 38-letnia
mieszkanka gminy Ciasna. Kobieta kliknęła w link i straciła 1200 złotych.
Oszukana mieszkanka gminy Ciasna na portalu Vinted wystawiła na sprzedaż spódnicę.
Następnie, kiedy odezwał się potencjalny kupujący, kobieta chcąc sfinalizować transakcję
i odebrać pieniądze za sprzedany przedmiot,
kliknęła w link przesłany przez oszusta. Efekt?
38-latka straciła 1200 złotych.

•
•
•
•
•
•

Jak działają oszuści?
• Cyberprzestępcy kontaktują się ze sprzedającym poza platformą sprzedażową - poprzez zewnętrzny komunikator np. WhatsApp.
• Sprzedający otrzymuje od oszustów link do
strony udającej witrynę pozwalającą na finalizację transakcji.
• Cyberprzestępcy zachęcają, by wprowadzić

Straż miejska

•

•

w fałszywym panelu dane swojej karty lub
dane konieczne do zalogowania się na internetowe konto bankowe, rzekomo po to,
aby otrzymać na nią pieniądze za przedmiot z ogłoszenia.
Mając takie dane wypłacają wszystkie środki znajdujące się na koncie ofiary.
Jak uniknąć oszustwa?
Czytaj SMS-y od banków.
Zwróć uwagę na to, co autoryzujesz.
Poznaj zasady bezpieczeństwa swojego
banku i stosuj się do nich.
Gdy korzystasz z portali aukcyjnych, miej
ograniczone zaufanie do potencjalnych kupujących.
Rozliczaj się bezpośrednio przez dany portal. Unikaj bezpośrednich transakcji. Uważaj na próby nawiązania kontaktu poza
portalem, przez WhatsApp czy Messenger.
Zwróć uwagę na poprawność językową
strony, na której przekazujesz dane karty.
Fałszywe strony często zawierają błędy, są
napisane niegramatycznie.

Prima kolejny raz
wywąchała narkotyki
Pies służbowy częstochowskich strażników miejskich pomógł znaleźć
narkotyki. To już kolejna udana akcja,
w której uczestniczyła Prima.
- Częstochowska straż miejska została
poproszona o pomoc częstochowskim
policjantom, którzy mieli wytypowany jeden lokal i chcieli go sprawdzić pod kątem obecności narkotyków. Opiekun Primy i Prima asystowali częstochowskim
policjantom podczas działań służbowych
- mówi Artur Kucharski, rzecznik straży
miejskiej w Częstochowie. W trakcie przeszukania Prima wywąchała środki odurzające. Funkcjonariusze ujawnili zielony
susz w foliowym woreczku. To już kolejna
udana akcja, w której uczestniczył służbowy pies strażników miejskich.
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UOKiK

Ponad 5 mln zł kary dla
popularnego serwisu
ogłoszeniowego
Brak informacji o warunkach odblokowania pieniędzy ze sprzedaży
i o tym, jak nie dopłacać do
„Ochrony Kupującego” - takie praktyki właściciela serwisu Vinted.pl
zakwestionował Prezes UOKiK. W
efekcie konsumenci mogli podjąć
niekorzystne dla siebie decyzje,
tracąc pieniądze oraz czas. Prezes
UOKiK nałożył na litewską spółkę
VINTED ponad 5,3 mln zł kary.

Do Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów oraz Europejskiego
Centrum Konsumenckiego wpływały
skargi na platformę Vinted.pl należącą
do litewskiej spółki VINTED UAB. To
serwis, za pośrednictwem którego
konsumenci mogą kupować lub sprzedawać rzeczy, głównie używane ubrania i dodatki. - W przeprowadzonym
postępowaniu ustaliliśmy, że VINTED
poprzez brak przejrzystych informacji
godził w zbiorowe interesy konsumentów i mógł przyczyniać się do tego, że
ponosili oni straty finansowe. Wątpliwości co do praktyk VINTED występują
nie tylko na rynku polskim – mówi Tomasz Chróstny, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
We wrześniu 2021 r. Prezes UOKiK
wszczął postępowanie przeciw spółce
i postawił jej dwa zarzuty. Związane
one były z nieprawidłowościami zgłaszanymi przez konsumentów.
• W przypadku osób sprzedających –
brak informacji o tym, że dostęp do
zarobionych pieniędzy może się
wiązać z koniecznością spełnienia
dodatkowych warunków związanych z weryfikacją tożsamości. Jeśli
konsument na żądanie dostawcy
usług płatniczych - spółki ADYEN nie przedstawił dowodu osobistego,
paszportu, prawa jazdy lub wyciągu
z banku, to spółka mogła mu zablokować pieniądze ze sprzedaży. O
tym, że wypłata środków może być
uzależniona od potwierdzenia tożsamości, spółka nie informowała w
należyty sposób. Konsument nie dowiadywał się o tym ani z regulaminu
platformy, ani na etapie zakładania
e-portfela, w którym gromadzone są
środki z transakcji przeprowadzonych na Vinted.pl. W regulaminie
serwisu wskazane było jedynie, że
pieniądze z e-portfela można w każdej chwili przelać na swoje konto
bankowe. Wiadomość o konieczności weryfikacji tożsamości przychodziła zbyt późno – już po przeprowadzeniu transakcji. Nie było w niej też
szczegółów, jakie wymagania powinny spełniać przekazane dokumenty
(np. odrzucane były skany z zaczernionymi niektórymi danymi albo wyciągi bez logo banku).
- Niedopuszczalne jest, że konsumenci w momencie gdy decydowali
się na sprzedaż na platformie Vinted.
pl i zakładali e-portfel nie mieli jasnej,
pełnej i rzetelnej informacji na temat
konieczności i szczegółów weryfikacji
tożsamości. Gdyby wiedzieli, że odmo-

wa udostępnienia żądanych dokumentów, zawierających wiele szczegółowych i wrażliwych informacji, spowoduje utratę zarobionych pieniędzy,
to mogliby poszukać innej możliwości
sprzedaży ubrań – mówi Tomasz
Chróstny, Prezes UOKiK.
W kwietniu 2022 r. spółka zaniechała
stosowania kwestionowanej praktyki,
co było kluczowe dla obniżenia kary.
Teraz o obowiązkach związanych z weryfikacją tożsamości VINTED informuje konsumentów w regulaminie przy
rejestracji w serwisie, a także na etapie zakładania e-portfela. Spółka zaktualizowała także informacje zawarte
w Centrum Pomocy oraz rozpoczęła
dodatkową akcję informacyjną dotyczącą procedury weryfikacji tożsamości. Konsumenci są ponadto lepiej informowani o wytycznych, jakie muszą
spełniać przekazywane dokumenty.
• W przypadku osób kupujących –
problemem jest brak informacji o
sposobie zakupu bez ponoszenia
opłaty za „Ochronę Kupującego”.
Polega ona na zwrocie pieniędzy, jeśli nabyty przedmiot nie zostanie
wysłany lub dotrze uszkodzony, a
także na zapewnieniu bezpiecznej
płatności. Choć spółka dopuszcza
transakcje bez „Ochrony Kupującego”, to nigdzie nie jest opisane, jak
skorzystać z takiego trybu. Kupujący
musi się sam domyślić, żeby kliknąć
w przycisk „Zapytaj o przedmiot” i w
trakcie rozmowy ze sprzedającym
uzgodnić sposób przekazania kupionych rzeczy i zapłaty za nie. Natomiast kliknięcie w przycisk „Kup teraz” automatycznie wiąże się z naliczeniem opłaty za „Ochronę Kupującego”, która wynosi 2,9 zł plus 5
proc. ceny.
- Wskutek nieinformowania konsumentów o tym, jak przeprowadzić
transakcję bez zapłaty za „Ochronę
Kupującego”, wiele osób może być
zmuszonych uiścić tę opłatę, chociaż
usługa nie jest im potrzebna, bo np.
sprawdzili już wcześniej danego sprzedawcę i mają z nim dobre doświadczenia – mówi Tomasz Chróstny, Prezes
UOKiK.
Decyzja nie przesądza o tym, że
przedsiębiorca musi umożliwiać zakup bez dodatkowych opłat, lecz że
powinien o takiej możliwości informować, jeśli ją przewiduje. Jeśli natomiast zakup z „Ochroną Kupującego”
byłby jedyną możliwością, opłata za
tę usługę powinna być uwzględniona
w prezentowanej cenie produktów, a
tak nie jest – jest doliczana na ostatnim etapie. Spółka – mimo trwającego postępowania – nie zrezygnowała
z kwestionowanej praktyki, dlatego
Prezes UOKiK nakazał w decyzji jej zaniechanie.
Łączne kary finansowe za obie praktyki wynoszą ponad 5,3 mln zł (5 360
447 zł). Ponadto, spółka musi poinformować konsumentów o wydanej decyzji i zakwestionowanych praktykach
w serwisie Vinted.pl i na Facebooku.
■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara
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LOMBARD KAPS

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

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

SPRZEDAM
Sprzedam działkę budowlaną,
pow. 998m², ogrodzona, położona w malowniczej, leśnej okolicy.
Działka znajduje się w gminie
Janów, w miejscowości Piasek,
ok 25 km od Częstochowy.
Cena: 100 tys. zł, do negocjacji
Tel. 881-455-07

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

● Kiosk typu „RUCH”, tanio sprzedam, tel. 695 480 723

www.lombardkaps.pl

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 białe 80 bez futryny, tylko skrzydła: 1
szt. lewe, 5 szt. prawe - 50 zł/szt.
Tel. 509 024 239

● Flash gsm profesjonalny
serwis telefonów komórkowych
oraz nawigacji gps.
Częstochowa, al. Wolności 10
(w bramie). Tel. 888 149 969
● Malowanie obrazów, szkice.
Tel. 667 499 164

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

 MOTORYZACJA

 KUPIĘ

 SPRZEDAM

 ODDAM

 NIERUCHOMOŚCI

 PRACA

 MATRYMONIALNE

 INNE

Treść ogłoszenia:

INNE
● Lekcje gry na gitarze,
tel. 697 272 102
● Przyjmę: wózki inwalidzkie
oraz kule. Tel. 667 499 164

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

● Pianino Calisio,
ul. Prądzyńskiego 8/7, Częstochowa,
tel. 535 988 066

Życie Częstochowy i Powiatu -

● Naprawa pomp wodnych, hydroforowych, samochodowych
i cyrkulacyjnych. Ul. Ikara 133a,
tel. 669 245 082

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

● Pawilon przy pasażu, ul. Westerplatte. Wyposażony w klimatyzator, chłodnię, WC. Sprzedam lub wynajmę za 1 zł.
Tel. 501 645 181

-

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

USŁUGI

● Maszyna dziewiarska firmy
bosch, tel. 34 362 94 27

KUPON na bezpłatne ogłoszenie

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

● Wzmacniacz gitarowy 30W
lampowy typu VOX, b.dobry,
400 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

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

● Prasowalnica elektryczna
tel. 34 362 94 27

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

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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MOTORYZACJA / REKLAMA

Wybrane samochody na dzień 6 maja 2022
FORD FOCUS
1.5 D, kraj., rok prod. 2017,
I-wł., serwisowany, F-VAT

44.900 zł

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

43.800 zł

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

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

173.900 zł

144.900 zł

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

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

77.900 zł

79.900 zł

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

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 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, 
17.800 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
DAEWOO MATIZ 1.0 E, rok prod. 2005, 
3.900 zł
HYUNDAI TUSCON 1.7 D, rok prod. 2016, 
68.000 zł
KIA VENGA 1.4 E, kraj., rok prod. 2010, 
24.900 zł
KIA VENGA 1.4 E, kraj., rok prod. 2013, 
33.800 zł
MERCEDES GLC 2.0 D, rok prod. 2018, 4x4, automat, kraj.,
I-wł., F-VAT,

166.800 zł
MERCEDES ML, 3.0 D, rok prod. 2008,
 39.900 zł
MERCEDES S350, 3.0 D, rok prod. 2015,
179.900 zł
OPEL ASTRA 1.6 E, rok prod. 2013, kraj.,
25.800 zł
OPEL ASTRA 1.6 D, rok prod. 2018, kraj., I-wł.,
serwisowany
43.900 zł

OPEL ASTRA 1.7 D, rok prod. 2010, kraj.,
OPEL ASTRA II, 1.6 E, rok prod. 2003, kraj.,

21.900 zł
5.500 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
OPEL KANGOO 1.5 D, rok prod. 2017,
52.000 zł
RENAULT LAGUNA COUPE 2.0 E, rok prod. 2008, 

31.800 zł
RENAULT LAGUNA III 2.0 D, rok prod. 2010, kraj., I-wł., 

19.900 zł
RENAULT TWINGO 1.2 E, rok prod. 2010, 
9.900 zł
SEAT TOLEDO 1.2 E, rok prod. 2015, kraj., 
29.900 zł
SKODA OCTAVIA 1.9 D, rok prod. 2007, kraj., 
13.800 zł
TOYOTA AVENSIS 2.0 D, rok prod. 2009, 
21.900 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,
7.500 zł
VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2018, kraj., I-wł., serwisowany, F-VAT, 
71.900 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
F
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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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