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Wielki Raków Częstochowa! 
Nasza drużyna wygrała finał 
Fortun a Pucharu Polski i 
obroniła to trofeum. Często-
chowianie pokonali Lecha 
Poznań 3:1 po bramkach Gut-
kovkisa, Wdowiaka i Iviego 
Lopeza.

Drugi z rzędu finał Fortuna Pu-
charu Polski rozpoczął się dla Ra-
kowa Częstochowa w wymarzo-
ny sposób. Do ataku ruszył Lech, 
ale nasza drużyna świetnie skon-
trowała. Długie podanie przyjął 
Vladislavs Gutkovskis. Łotysz 
świetnie minął obrońcę i precy-

zyjnym strzałem pokonał bram-
karza Lecha.

Raków dostał skrzydeł i zaczął 
dominować na boisku. Ivi Lopez 
miał kapitalną okazję, ale Mickey 
van der Hart obronił jego strzał 
głową z bliska. Chwilę później 
Hiszpan minimalnie chybił z rzu-
tu wolnego.

Lech odzyskał wigor po pięk-
nym strzale Jakuba Kamińskiego 
w słupek. Lechici byli coraz groź-
niejsi, a w polu karnym Rakowa 
kilka razy mocno się zakotłowało. 
Częstochowianie dzielnie prze-
trwali napór rywala i znów wy-
prowadzili cios. Ivi Lopez świet-
nym podaniem obsłużył Mate-

usza Wdowiaka, który pewnie 
wykorzystał sytuację sam na sam 
i częstochowianie prowadzili 2:0. 
Na przerwę Raków mógł scho-
dzić z jeszcze większą przewagą, 
ale Deian Sorescu w dobrej sytu-
acji trafił w boczną siatkę.

Druga połowa zaczęła się znacz-
nie lepiej dla Lecha Poznań. Tre-
ner Maciej Skorża wprowadził na 
boisko Joao Amarala, który w za-
mieszaniu bramkowym po nie-
zbyt udanym piąstkowaniu Kac-
pra Trelowskiego, zachował się 
najlepiej o zdobył gola kontakto-
wego. Raków lepszą sytuację 
stworzył sobie dopiero w 60. mi-
nucie, kiedy bliski szczęścia po 

strzale głową był Zoran Arsenić.
Później drużyna z Wielkopolski 

dominowała na boisku, ale przez 
długi czas nie potrafiła stworzyć 
klarownych sytuacji strzeleckich. 
Częstochowianie umiejętnie wy-
bijali przeciwnika z rytmu i znów 
świetnie odpowiedzieli. Piłką wy-
mienili się Fran Tudor i Ivi Lopez, 
a Hiszpan mocnym strzałem po-
konał van der Harta!

W końcówce nie popisał się Ja-
kub Arak, który brutalnie sfaulo-
wał Filipa Marchwińskiego i słusz-
nie otrzymał czerwoną kartkę. 
Lech nawet tego nie potrafił wy-
korzystać, a dwie okazje w doli-
czonym czasie gry zmarnował 

Mikael Ishak.
Cieniem na finale położyła się 

sytuacja z kibicami, którzy nie 
chcieli wejść na stadion z powo-
du zakazu wnoszenia banerów o 
rozmiarach powyżej 2 na 1,5 me-
tra. W efekcie fani Lecha w ogóle 
nie weszli na stadion, kibice Ra-
kowa po długim oczekiwaniu jed-
nak stawili się na trybunach. Ce-
zary Kulesza, prezes PZPN, zapo-
wiedział, że kolejne finały Pucha-
ru Polski będą się odbywać poza 
Warszawą z powodu absurdalne-
go zakazu.

 ■ BM, zdj. Grzegorz Misiak

Raków Częstochowa 
obronił Puchar Polski! 
To był wielki mecz
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 ■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara

Częstochowa

Uroczystości Najświętszej 
Maryi Panny na Jasnej Górze

Chciał przetestować nowy samochód...

Jechał z prędkością  
blisko 249 km/h!

Mężczyzna został zatrzymany dzięki telefonicznemu zgłoszeniu

Miał 3,5 promila alkoholu  
i wsiadł za kierownicę

Częstochowa

W Liceum Samorządowym 
zamontowano windę

Policja

Pijani rodzice opiekowali się dziećmi 
mieli ponad 3 promile alkoholu

3 maja na Jasnej Górze odbyły się uro-
czystości Najświętszej Maryi Panny 
Królowej Polski. Mszy świętej na jasno-
górskich błoniach przewodniczył 
arcybiskup Stanisław Gądecki, prze-
wodniczący Konferencji Episkopatu 
Polski.

W uroczystej mszy świętej udział wzięło 
kilka tysięcy wiernych. - Dzisiaj za przy-
czyną naszej Matki i Królowej chcemy wo-
łać o Boże miłosierdzie dla nas i dla całe-
go świata, a zwłaszcza o pokój dla Ukra-
iny, pociechę dla zdruzgotanych wojną i 
nadzieję dla tych, którzy stracili wszystko, 
a zwłaszcza swoich najbliższych. Wołamy 
z głębi naszych serc do Królowej Polski, 
Matki nadziei i pocieszenia, aby przyjęła 
pod swoją szczególną opiekę także umę-
czony Naród ukraiński - mówił o. Arnold 
Chrapkowski, Generał Zakonu Paulinów, 
witając pielgrzymów.

Podczas nabożeństwa odnowiono Mile-
nijny Akt Oddania Polski w Macierzyńską 

Niewolę Maryi, Matce Kościoła za Wolność 
Kościoła Chrystusowego.

Jak informuje Biuro Prasowe Jasnej Góry, 
3 maja 1966 r. Episkopat Polski pod prze-
wodnictwem Prymasa Wyszyńskiego złożył 
Milenijny Akt Oddania Polski w Macierzyń-
ską Niewolę Miłości za Wolność Kościoła w 
Polsce i na świecie.

Na wielokrotnie stawiane zarzuty co do 
słowa „niewola” Kardynał odpowiadał: „je-
steśmy w wielorakiej niewoli, która nas nę-
ka. Jest to niewola polityczna, niewola naci-
sku ateistycznej moralności, niewola spo-
łeczna i ekonomiczna, a wreszcie niewola 
osobistych grzechów i nałogów. Sposobem 
wydobycia się z niej ma być dobrowolne 
oddanie się w macierzyńską niewolę Maryi 
Matki Kościoła, która doprowadzi nas do 
Chrystusa. Dobrowolnie przyjęta niewola 
konsekwentnego życia chrześcijańskiego, 
prowadzonego z pomocą Maryi, może stać 
się okupem za wolność Kościoła nie tylko w 
Polsce, ale i w całym świecie (17 I 1965 r.). 
 RED

Mandatem karnym w wysokości 2500 
zł i 10 punktami został ukarany 30-letni 
pirat drogowy. Na odcinku drogi w My-
kanowie, gdzie obowiązujący limit 
prędkości wynosił 100 km/h, pędził on 
z prędkością 248,9 km/h! Jak tłumaczył 
funkcjonariuszom, chciał tylko przete-
stować nowy samochód...

Policjanci z częstochowskiej drogówki pa-
trolowali odcinek autostrady A1, gdy za-
uważyli pędzące lewym pasem audi. Poli-
cjanci zmierzyli prędkość oddalającego się 
samochodu. - Na odcinku drogi w Mykano-
wie, gdzie obowiązujący limit prędkości 

wynosił 100 km/h, audi pędziło z prędko-
ścią 248,9 km/h - mówi podkomisarz Sabi-
na Chyra-Giereś, oficer prasowy często-
chowskich policjantów. Kierowca tłumaczył 
policjantom, że chciał tylko przetestować 
swój nowy pojazd. 30-letni pirat drogowy 
został ukarany mandatem karnym w wyso-
kości 2500 zł i 10 punktami karnymi.

Od stycznia policjanci ujawnili 10734 wy-
kroczenia popełnione w ruchu drogowym, 
z czego 6218 dotyczyło przekroczenia do-
zwolonej prędkości. 103 kierowców straci-
ło swoje uprawnienia do kierowania na 3 
miesiące za przekroczenie prędkości o po-
wyżej 50 km/h w obszarze zabudowanym.

Policja zatrzymała 37-letniego kieru-
jącego audi, który miał w organizmie 
ponad 3,5 promila alkoholu. Zatrzy-
manie mężczyzny było możliwe dzięki 
telefonicznemu zgłoszeniu świadka, 
dlatego mundurowi apelują, aby wi-
dząc, gdy nietrzeźwy wsiada za 
kierownicę - reagować.

- Do zdarzenia doszło około godziny 5.30 
w dzielnicy Wyczerpy. Świadek zauważył 
jak na parking podjeżdża samochód marki 
Audi, a zza kierownicy wysiada pijany kie-
rowca – mężczyzna zataczał się i nie potra-
fił utrzymać równowagi. Policjanci z komi-
sariatu V, którzy przyjechali na miejsce za-
stali kompletnie pijanego 37-latka siedzą-
cego za kierownicą audi. Badanie wykaza-
ło, że miał ponad 3,5 promila alkoholu w 
organizmie. Mężczyzna za kierowanie w 
stanie nietrzeźwości odpowie teraz przed 
sądem. Oprócz zatrzymania uprawnień do 
kierowania i wysokiej grzywny, grozić mu 
może także 2-letni pobyt w więzieniu - po-
informowała KMP w Częstochowie i zwró-
ciła się do świadka, który zareagował na tę 
sytuację - Dziękujemy świadkowi za zdecy-

dowaną reakcję i powiadomienie Policji. 
Dzięki temu realne zagrożenie bezpie-
czeństwa w ruchu drogowym zostało wy-
eliminowane, a nieodpowiedzialny kie-
rowca odpowie teraz za swoje czyny przed 
sądem. Taka postawa jest godna naślado-
wania i pokazuje, że hasło kampanii „Nie 
reagujesz akceptujesz” jest wciąż aktualne 
i w wielu sytuacjach może zapobiec trage-
dii. Policja zaapelowała do mieszkańców, 
by reagowali widząc, jak nietrzeźwy wsia-
da za kierownicę. Nie bójmy się też za-
dzwonić na policję, jeśli zachowanie inne-
go kierowcy na drodze wzbudzi nasze 
przypuszczenia, że może znajdować się w 
stanie nietrzeźwości. Kierowco! Wsiadając 
za kierownicę pod wpływem alkoholu mo-
żesz wyrządzić krzywdę sobie i innym 
uczestnikom ruchu drogowego. Alkohol 
prowadzi do: zmniejszenia szybkości reak-
cji, ograniczenia pola widzenia, błędnej 
oceny odległości i szybkości, błędnej oce-
ny własnych możliwości i znacznego obni-
żenia samokontroli i koncentracji, rozpro-
szenia uwagi oraz senności. Bądź odpo-
wiedzialny. Piłeś? Nie jedź!  PN

W VIII Liceum Ogólnokształcącym 
Samorządowym powstała specjalna 
winda dla osób z niepełnosprawno-
ściami. Nad wykonaniem wartych pół 
miliona złotych robót czuwał miejski 
Wydział Inwestycji i Zamówień Pu-
blicznych.

Zewnętrzny dźwig w budynku VIII Li-
ceum Ogólnokształcącego Samorządo-
wego przy ul. Stanisława Worcella zbudo-
wano w ramach zadania ,,Likwidacja ba-
rier architektonicznych w placówkach 
miejskich w Częstochowie”. Oprócz sa-
mej windy w zewnętrznym szybie, po-
wstał hol wejściowy oraz nowe dojście do 
budynku szkoły.

Dźwig osobowy ,,Metron” napędzany 
jest elektrycznie i poradzi sobie z obcią-
żeniem nawet 900 kg. Winda zatrzymuje 
się na 4 przystankach. O osobach ze spe-
cjalnymi potrzebami pomyślano też pro-
jektując kabinę – panel dyspozycji ma do-
datkowe oznakowanie dla osób niewido-
mych i niedowidzących oraz głośnomó-

wiący zestaw do porozumiewania się z 
pogotowiem dźwigowym.

Winda jest już użytkowana – na jej eks-
ploatację wydały zgodę Urząd Dozoru 
Technicznego w Częstochowie i Powiato-
wy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. 
Budowa urządzenia trwała od czerwca 
2021 do kwietnia tego roku. Wykonawcą 
inwestycji wartej 500 tys. zł była firma 
,,Romex Budownictwo” z Olsztyna.

Przypomnijmy, że na początku 2021 ro-
ku do użytku została przekazana także 
winda w budynku Zespołu Szkół Zawodo-
wych Specjalnych przy ul. Krótkiej – wy-
budowana w zewnętrznym szybie rów-
nież głównie z myślą o potrzebach mło-
dzieży z niepełnosprawnościami.

W VIII LO przy ul. Worcella trwają jesz-
cze prace związane z termomodernizacją 
szkoły. Poprawi się więc i efektywność 
energetyczna tego budynku i jego estety-
ka – dzięki odnowionej przy okazji docie-
plenia elewacji.

 ■ TS

Przed sądem staną pijani rodzice, 
którzy wczoraj w jednym z myszkow-
skich mieszkań opiekowali się dziećmi 
w wieku 3 i 5 lat. Matka w chwili inter-
wencji policjantów miała w 
organizmie prawie 3,5 promila alko-
holu w organizmie, a ojciec ponad 3 
promile. Dzieci trafiły pod opiekę 
cioci.

W niedzielę (1 maja) myszkowscy poli-
cjanci interweniowali w jednym z miesz-
kań. Zgłaszająca 25-latka poprosiła o po-
moc mundurowych, ponieważ jej mąż 

miał się awanturować. Na miejscu mun-
durowi zastali zgłaszającą i jej 29-letniego 
męża. Stróże prawa nie potwierdzili, aby 
pomiędzy małżonkami doszło do kłótni.

Spostrzegli natomiast, że oboje są kom-
pletnie pijani i w takim stanie „opiekują 
się” swoimi małoletnimi dziećmi. Po ba-
daniu stanu trzeźwości okazało się, że ko-
bieta miała 3,5 promila alkoholu w orga-
nizmie, a jej mąż 3 promile. Stróże prawa 
przekazali dzieci pod opiekę cioci. Teraz o 
losie nieodpowiedzialnych rodziców za-
decyduje sąd rodzinny. PN

Częstochowa

Maraton maturalny czas start!
Blisko 290 tys. tegorocznych absol-
wentów liceów ogólnokształcących, 
techników i szkół branżowych II stopnia 
przystąpi o godzinie 9.00 do obowiąz-
kowego pisemnego egzaminu z języka 
polskiego na poziomie podstawowym. 
W kolejnych dniach zmierzą się z mate-
matyką oraz językiem obcym. Pisemny 
maraton maturalny zakończy się 23 
maja.

Każdy maturzysta - podobnie jak w latach 
ubiegłych - musi przystąpić do trzech obo-
wiązkowych pisemnych egzaminów na po-
ziomie podstawowym: z języka polskiego, z 
matematyki i z języka obcego nowożytne-
go. Do tego tegoroczni maturzyści muszą 
też przystąpić do jednego pisemnego eg-
zaminu na poziomie rozszerzonym z tzw. 
przedmiotu dodatkowego lub do wyboru.

Egzaminy ustne tylko dla chętnych

Egzaminy ustne odbędą się w dniach od 

18 do 20 maja. Będą one przeprowadzane 
w szkołach według harmonogramów usta-
lonych przez przewodniczących zespołów 
egzaminacyjnych. Przystąpić do nich mogą 
abiturienci, którym wynik egzaminu z czę-
ści ustnej jest niezbędny w procesie rekru-
tacji na zagraniczną szkołę wyższą lub do 
realizacji umów międzynarodowych.

Termin dodatkowy

Maturzyści, którzy z powodów zdrowot-
nych, czy losowych, nie będą mogli przy-
stąpić do egzaminów pisemnych w termi-
nie podstawowym, będą mogli skorzystać 
z terminu dodatkowego. Odbędzie się on 
od 1 do 15 czerwca 2022.

Wyniki egzaminu maturalnego

Maturzyści, o tym jak poradzili sobie z eg-
zaminem dojrzałości, dowiedzą się 5 lipca. 
Wtedy też będą mogli odbierać swoje świa-
dectwa. Aby zdać maturę, abiturient musi 
uzyskać minimum 30 proc. punktów z eg-
zaminów obowiązkowych.
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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 białe 80 - 
bez futryny, tylko skrzydła: 1 
szt. lewe, 5 szt. prawe - 50 zł/szt.  
Tel. 509 024 239

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

SPRZEDAM 

SPRZEDAM 

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  - 

Sprzedam działkę budowlaną, 
pow. 998m², ogrodzona, położo-
na 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

 ● Kiosk typu „RUCH”, tanio sprze-
dam, tel. 695 480 723

 ● 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.  
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, Częstochowa, 
tel. 535 988 066

 ● 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
 ● 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

 ● Naprawa pomp wodnych, hy-

droforowych, samochodowych  

i cyrkulacyjnych.  Ul. Ikara 133a,  

tel. 669 245 082

INNE
 ● Lekcje gry na gitarze,  

tel. 697 272 102

 ● Przyjmę: wózki inwalidzkie  

oraz kule. Tel. 667 499 164

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

43.800 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 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 2.0 D, rok prod. 2006,  15.900 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 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 1.6 D, rok prod. 2018, kraj., I-wł.,  

serwisowany 43.900 zł
OPEL ASTRA II, 1.6 E, rok prod. 2003, kraj., 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
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 MODUS 1.6 E, rok prod. 2005,     8.900 zł
RENAULT THALIA 1.4 E, rok prod. 2001,     3.900 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 1.6 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,  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., serwisowa-

ny, F-VAT,  71.900 zł
VW PASSAT 1.4 E, rok prod. 2016, kraj., I-wł., serwisowa-

ny, 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 29 kwietnia 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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